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วันที่ 5 เมษายน 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน
ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
2. งบการเงินสำหรับปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
5. รายชื่อผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E–Meeting)ผ่านลิ้งค์ app หรือสแกน QR Code
10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(สามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ค. ได้จาก www.morereturn.co.th)
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุ มผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อ
พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
หลักการและเหตุผล
บริษัทจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดทำรายงานการ
ประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูล ไว้โดยถูกต้อง และครบถ้วน
แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการได้นำเสนอ
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจำปี 2564
หลักการและเหตุผล
บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรอบปี 2564 (รายละเอียดปรากฏในงบการเงิน
สำหรับปี 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2564 ดังกล่าว
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ ทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกั ด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 56.คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยงบการเงินประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในงบการเงินสำหรับปี 2564 ในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR Code) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
มีรายละเอียดสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินดังนี้
ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ผลการดำเนินงาน (งบการเงินรวม)
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ขาดทุนต่อหุ้น

ปี 2564
(หน่วย:พันบาท)
1,628,122
173,024
1,455,098

ปี 2563
(หน่วย:พันบาท)
530,363
234,915
295,448

ปี 2564
(หน่วย:พันบาท)
1,297,525
136,345
1,159,238
0.177

ปี 2563
(หน่วย:พันบาท)
42,269
89,041
(48,777)
(0.007)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชี และงบการเงินของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่าง
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญ ชี ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมู ลในงบการเงินอย่างเพี ยงพอและทันเวลาเพื่อเป็ น
ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน
ประจำปี 2564 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51.
กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุน
สำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและตามพระราชบัญญั ติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้
กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีที่บริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้าม
มิให้จา่ ยเงินปันผล เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามทีป่ รากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจำปี 2564
สิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2564 นั้ น บริษัทมี กำไรสุทธิ ในปีบั ญ ชีเป็ น จำนวน 1,159,238,233 บาท และมีผลกำไรสะสมจำนวน
200,270,963 บาท
ทั้งนี้ เนื่องจากกำไรสุทธิในรอบปีเป็นกำไรทางบัญชีที่เกิดจากการทำรายการ “ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน” จึง
พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรร
กำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพือ่ ผ่านมติ
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18. กำหนด
ว่ า ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ก รรมการจำนวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ งในสามของจำนวนกรรมการทั้ งหมดใน
คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ปจั จุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด
9 ท่าน
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 2565 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสาม
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
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3. นายอริชัย รักธรรม

กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ได้รับ การเสนอชื่อ ) ได้ ร่วมกันพิ จารณา
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล
แล้ว โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ หลักเกณฑ์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องแล้ว เห็น
ว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจ
ของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ)ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การ
สรรหากรรมการของบริษัทแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ดังนี้
1. พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร กรรมการ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอริชัย รักธรรม
กรรมการ
ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 3
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2565
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยพิจารณา
กลั่น กรองถึงความเหมาะสมของค่ าตอบแทนที่ ส อดคล้ องกับ ภาระหน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบที่ ได้รับ มอบหมาย รวมทั้ งได้
เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสำรวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ
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สมาคมส่ งเสริม สถาบั น กรรมการบริษั ท ไทย รวมถึ งการขยายตั ว ทางธุร กิ จและการเติ บ โตด้ านผลการดำเนิ น งานของบริษั ท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกำหนดวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับ ปี 2565 เป็นจำนวน
เงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับกับปี 2564) ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ทัง้ นี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทน
รายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59.
และข้อที่ 60 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบั ญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกั ด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจำปี 2565 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ห้า เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัดเป็นบริษัทที่ให้บริการการ
สอบบัญชีที่มีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมี อัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 โดย
กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยในปี 2565
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรตั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิรโิ รโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 3 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์
ออดิท จำกัด แทนได้
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นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
ในส่ วนค่ าตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี นั้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาถึ งภาระหน้ าที่ ในการสอบทานแล ะ
ตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมัติ
กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,050,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.morereturn.co.th ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่
นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail secretary.more@morereturn.co.th
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยบริษทั จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา
08.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้า
ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ายพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทตามที่อยู่ดา้ นล่างนี้ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 เพื่อจักได้ดำเนินการ
ตามความประสงค์ของท่านต่อไป
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (ส่วนงานเลขานุการบริษัท)
เลขที่222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดี 17
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
อย่างไรก็ตามการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2565 ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ทั้งนี้ กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมเกิดความ
ล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ทีน่ ี้
ขอแสดงความนับถือ

(พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2564
ของ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
*****************************************************************************************
วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
ก่อนเริ่มการประชุม
นางสาวสิริวรัญญา บุญเกตธนพิพัฒน์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถอื หุ้นทุกท่าน เพื่อ
เข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 41 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 3,723,371,059 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 57.0118 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ทีไ่ ด้
กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ดังนั้น
จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ก่อนทีจ่ ะเริ่ม
พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุม ผูด้ ำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้
1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการ
ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน
เสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหัก
ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆในการลงคะแนนเสียงให้
ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สี
เขียว) 2. ไม่ เห็น ด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) หากผู้ถือหุ้นต้ องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุ ดสามารถกดที่ปุ่ ม
“ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน * หากทำการ
เลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด " หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออก
เสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายรายให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละ
วาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วจะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน
การลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมวิสามัญผุ้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ
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บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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1) วาระที่ 1 ,4 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) วาระที่ 2, 3, 5 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 3/4 ) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การซักถามในห้องประชุม
2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดย
การกดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question”เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์
ส่งคำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record”แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถาม
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุม่ “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”
2.3 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษทั ฯ จะเป็นผู้พจิ ารณา
คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
เมื่อผู้ดำเนินการประชุมชีแ้ จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้า
ร่วมประชุม ดังนี้
กรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ
กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกลุ
กรรมการ
4. นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ิยะ
กรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายปรวิชย์ โอภาส
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
7. ดร.อริชัย รักธรรม
กรรมการ
8. นายภัทร์บดี โฉมวงศ์
กรรมการ
ผู้บริหารและที่ปรึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางอรอุมา แพงเงิน
รองประธานเจ้าหน้าบริหารสายงานการเงิน (CFO)
ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้แก่
1. นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช
2. นายณัฐวุฒิ อนันต์ธนวัฒน์
ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท อารยาแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่
1. นางสาวอารยา พุฒิพงศ์ธรณ์
2. นายวิธวินท์ ขอบุญส่งเสริม

Page 2 of 14
บริษทั มอร์ รีเทิ รน์ จำกัด (มหำชน)
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เริ่มการประชุมเวลา 10.10 น.
พลตำรวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม
พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันนี้ และมอบหมายให้ นางสาวสิริวรัญญา บุญเกต
ธนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วันนับ
แต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ เชิญ
ประชุมแล้วนั้น โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น
5,843,200 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 44 คน จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 3,729,214,259 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 57.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท
ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุป
มติทปี่ ระชุมดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,729,214,259 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,729,214,259 เสียงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”)
ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในวาระนี้จะเป็นการพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาจำหน่ายเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า
รวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิวพร ตั้งจิตติพร
การทำรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงสถานการณ์ สภาวะเศรษฐกิ จในปัจจุบั น การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น โอกาสในสร้างเม็ดเงินและการทำกำไรจากการ
ดำเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อม และได้พิจารณาถึงกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ที่จะสามารถ
สร้างเม็ดเงินและผลกำไรให้กับบริษัทได้ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค กลุ่มธุรกิจน้ำประปา การบำบัดน้ำเสียตามโครงการ
ต่างๆ อีกทั้งยังได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนที่จะนำมาใช้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภค ฯลฯดังกล่าว ประกอบกับมีนักลงทุน
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คือ นายศิวพร ตั้งจิตติพร มีความสนใจในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึง
ความสามารถในการชำระเงินของ นายศิวพร ตั้งจิตติพร เนื่องจากเป็นนักลงทุนในตลาดทุนที่มีชื่อเสียงและเป็นนั กลงทุนที่มี
ประสบการณ์ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่น ทำธุรกิจซื้อขายที่ดินอีกทั้งราคาที่จำหน่ายอยู่ในระดับที่ผู้ซื้อจะหาแหล่งเงินทุน
สนับสนุนได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินในสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบด้าน
ลบและการเสียโอกาสการลงทุนของบริษัทฯ โดยการกำหนดข้อตกลงให้ผู้ซื้อชำระเงินงวดแรกจำนวนร้อยละ 20 หรือคิดเป็น
จำนวนเงิน 50 ล้านบาท ณ วันทำสัญญา คือภายใน 90 วัน นับจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ และ
จะชำระส่วนที่เหลือภายใน 1 ปี วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา โดยมีเงื่อนไขว่าหากผู้ซื้อผิดสัญญา บริษัทฯ มีสิทธิยึดเงินที่ชำระงวด
แรกทั้งหมด และบริษัทฯ จะส่งมอบหุ้นสามัญทั้งจำนวนก็ต่อเมื่อผู้ซื้อได้ชำระราคาครบถ้วนแล้วเท่านั้น
โดยภายหลังการทำรายการ PROP จะสิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของ MORE การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่เข้า
ข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ
ทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมถึงประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (จำกัด) (“PROP”) เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตาม
ประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 72.25 ตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)
โดยเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการจำหน่ายไปสูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศ เรื่องการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์
พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“PROP”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย3)
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น
90,000 หุ้น รวมแล้วมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวาระนี้รวม 45 คน จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 3,729,304,259 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
57.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 136 นั้นกำหนดว่าการเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระนี้ จะต้องได้คะแนนเสียงอนุ มัติจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีคำถามจากนายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอ
สอบถามในวาระที่ 2 ดังนี้
1. บริษัทฯ สามารถขาย มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน ซึ่งถือเป็นเรื่องทีด่ ี แต่จะเท่ากับว่าบริษัทจะไม่ทำ
ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อีกแล้วใช่หรือไม่
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัทคงไม่ได้ดำเนินธุรกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว อย่างที่ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนแจ้งถึงเหตุผลที่มาของการ
จำหน่ายเงินลงทุนใน มอร์ พร็อพเพอร์ตี้แล้วนั้น อีกทั้งเนือ่ งจากสภาวะเศรษฐกิจ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรน่า ตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ในระยะ 2-3 ปีนี้ยังไม่น่าจะฟื้นตัวได้ดี เราจึงตัดสินใจจำหน่ายออกไปเพื่ อดำเนินการด้านสา
ธารนูปโภคแทน
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และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซั กถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุ มได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม
ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอป
เม้นท์ จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 38,399,993 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10
บาท ในราคาจำหน่ายหุ้นละ 6.51 บาท หรือคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาท) ให้แก่ นายศิว
พร ตั้งจิตติพร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,729,304,259 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,729,304,259 เสียงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (“MMD”)
ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้จะเป็นการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจำหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยโดยบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระ
แล้วของ MMD จำนวน 249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขาย
หุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของ MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน”)
โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ใน
ราคาเสนอขาย 0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับ
การซื้อหุ้นสามัญของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสด
ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุ น ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ธุรกรรม
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้ นของ HEMP เป็นจำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุน้ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ HEMP ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
ถือหุ้นข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ HEMP ที่ร้อยละ 25 และมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
ของ HEMP ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติห ลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่ม เติม )
ประกอบกั บ ประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิ ธีก ารในการเข้ า ถื อ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และทีไ่ ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี บริษัทมีความประสงค์ที่จะ
ขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) ตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สก. 29/2561 เรื่องหลักเกณฑ์ในการขอผ่อนผั นการทำคำเสนอซื้อ
หลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยอาศัยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นของกิจการ (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งในการผ่อนผันการทำคำ
เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของ HEMP ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยมติดังกล่าวมิให้นับรวมการออกเสียงของบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ขอผ่อนผันหรือบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้ขอผ่อนผัน และบุคคลตามมาตรา
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258 ของบุคคลดังกล่าวในเบื้องต้น บริษัทคาดว่าธุรกรรมการจำหน่า ยเงินลงทุนนี้จะสามารถเริ่มและดำเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในเดือนมกราคม 2565
ทั้งนี้การที่บริษัทฯ ไม่ส่งกรรมการเข้าไปบริหารใน HEMP เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า HEMP มีทีมงานและมี
ความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว และวัตถุประสงค์หลักของบริษัทที่ขาย MMD ให้ HEMP เนื่องจากบริษัทมีแผนในการ
ทำธุรกิจในอนาคตมุ่งเน้นไปทางสาธารณูปโภคเป็นหลัก ทัง้ นีร้ ายละเอียดเป็นไปตามสารสนเทศ เรื่อง การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุนของ บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามในวาระ
ที่ 3 ดังนี้
1. กรณีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า และเงื่อนไขในการเข้าทำรายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน MMD ในครั้งนี้
ไม่เหมาะสมตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จนทำให้ทาง กลต. มีการออกข่าวเตือนผู้ถือหุ้น ซึ่งกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัท
เรื่องนี้ทางบริษัทได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจกับทาง กลต.อย่างไรบ้าง
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัทได้ชี้แจงกับทาง กลต. สืบเนื่องจากปี 2563 เรามีการเพิ่มทุน PP เพื่อนำเงินมาทำโครงการพืชสมุนไพร กัญชากัญชง แต่
เมื่อไม่ได้เป็นไปตามแผน คือ ผู้ลงทุนไม่ได้มาใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้เราขาดสภาพคล่องในเรื่องการลงทุน การทำวิจัย
ฯลฯ จึงมีการเปลี่ยนแผนซึ่งปัจจุบันบริษัทมีแผนดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นไปทางด้านสาธารนูปโภค เกี่ยวกับการผลิ ตและจำหน่าย
น้ำประปา เป็นหลัก
2. กรณีการขาย MMD ในครั้งนี้ ทางบริษัทผู้ชื้อแจ้งกับผู้ถือหุ้นตนเองว่า เป็นการได้ธุรกิจที่ดีและมีอนาคตสดใสเข้ามาและจะ
ช่วยให้ผลการดำเนินงานดีขึ้นในอนาคต จึงขอทราบเหตุผลว่า หาก MMD มีอนาคตที่ดี ทำไมบริษัทจึงตัดสินใจขาย และยัง
กำหนดเงื่อนไขที่ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตุว่าเป็นเงื่อนไขที่เสียเปรียบ
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
สำหรับคำถามข้อนี้ ต้องเรียนว่า ธุรกิจของ MMD เป็นธุรกิจที่ดีและมีความน่าสนใจ เรื่องพืชพรรณสมุนไพร เป็นไปตามกระแสใน
ช่วงเวลานี้ แต่ประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาร่วมด้วยคือ จำนวนเงินในการลงทุนเพื่อพัฒนาและวิจัยเป็นจำนวนมาก ความพร้อม
และศักยภาพต่างๆ คุณสามารถ ฉั่วศิริพัฒนา ท่านเคยเป็นผู้บริหารของเราและได้ริ เริ่มโครงการนี้ไว้ ต่อมาเมื่อท่านได้ลาออก
และได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท HEMP ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน จึงมีการพูดคุยและเจรจาร่วมกันแล้วว่าใน ธุรกิจด้าน
นีม้ ีการแข่งขันค่อนข้างสูง หลายบริษัทต่างหลั่งไหลเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ ต้องฝ่าฟันกันอีกเยอะ ฉะนั้นเราไม่ควรจะมาแข่งขันกันเองซึ่ง
อาจจะบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย การแข่งขันกันเอง และเรื่องเงินทุนที่จะต้องใช้ จึงเป็นเหตุผลหลักของการทำรายการในครั้งนี้ที่ต้อง
พิจารณาร่วมด้วย
และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผูด้ ำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุมดังนี้
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มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจำหน่ายอนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด
(“MMD”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้วของ MMD จำนวน
249,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันกับบริษัท ในราคาไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) รวมถึงการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น ข้อตกลง สัญญาอื่น
ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายหุ้นสามั ญของ MMD (“ธุรกรรมการจำหน่ายเงินลงทุน ”) โดย HEMP จะออก
และจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของ HEMP จำนวนไม่เกิน 1,655,262,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขาย
0.12083 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000,000 บาท ให้แก่ บริษัทเพื่อชำระเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญ
ของ MMD แทนการชำระด้วยเงินสดในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,729,296,059 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
0
งดออกเสียง จำนวน
8,200 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0002
จากจำนวนเสียงทั้งหมด 3,729,304,259 เสียงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่
5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 3,000,000,000
หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด จำนวน 1,000,000,000 หุ้น
นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ 1,000,000,000 หุ้น และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ 1,000,000,000 หุ้น เนื่องจากการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนั้นมิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
และตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใหม่ตามรายละเอียดที่จะระบุต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการ
ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวนรวม 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด
จำนวน 1,000,000,000 หุ้น นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ 1,000,000,000 หุ้น และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ 1,000,000,000
หุ้น เนื่องจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวนั้นมิได้ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่มีมติที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ประกอบกับบริษัทมีแผนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ใหม่ตามรายละเอียดที่
จะระบุต่อไป

Page 7 of 14
บริษทั มอร์ รีเทิ รน์ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล 0107554000143
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

15

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อ
ซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ประชุมเมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2563 วาระที่ 5 (1) เรื่องการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
จำนวน 3,000,000,000 หุ้น ให้แก่ นายภัทรเดช พูลเกิด นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ และนายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ตามที่
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,729,304,260 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ จากจำนวน 3,729,304,260 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวน 150,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จำนวน 503,793,579.75 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย น จำนวน
353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ขอยกเลิกมติการจัดสรรหุ้นดังกล่าว
ตามที่ระบุในวาระข้างต้น (ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นที่เหลือที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 545,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (MORE-W2))
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน 353,793,579.75 บาท (สามร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่น สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
เก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น
7,075,871,595 หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.05 บาท (ห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
7,075,871,595 หุ้น (เจ็ดพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น
(- หุ้น)”
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัด การ เป็น ผู้มีอ ำนาจในการจดทะเบี ยนแก้ ไขหนั งสือ บริคณห์ส นธิที่ ก รมพัฒ นาธุรกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์ รวมทั้ งมี อ ำนาจ ในการดำเนิ น การใด ๆ ตามที่ จ ำเป็ น และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การดำเนิ น การดั งกล่ า วตามที่
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เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตาม
คำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพือ่ ให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ใดมีความเห็น
หรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 150,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 503,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 353,793,579.75 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 3,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้
บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่ขอยกเลิกมติการจัดสรรหุ้นดังกล่าวตามที่ระบุในวาระข้างต้นยและแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,730,224,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
จากจำนวน 3,730,224,090 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุ มชี้แจงเหตุผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้แก่ที่ประชุมทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จำนวน 100,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จำนวน 353,793,579.75 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจำนวน
453,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อ
รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่ม
ทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ
4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
“ข้อ 4.ทุนจดทะเบียนจำนวน 453,793,579.75 บาท (สี่ร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้า
บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น
9,075,871,595 หุ้น (เก้าพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
0.05 บาท (ห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
9,075,871,595 หุ้น (เก้าพันเจ็ดสิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (- หุ้น)”
ทั้งนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการ
ผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม
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หนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียง (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐาน
ใดๆ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้างต้นตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ การ
ตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์
ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสี ยงเสี ยงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้ งหมดของผู้ถือ หุ้ นที่ ม าประชุมและมี สิท ธิออกเสี ยง และไม่ มีผู้ ใดมี
ความเห็นหรือข้อซักถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุม
ได้กล่าวสรุปมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 100,000,000 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 353,793,579.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 453,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้
บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนและการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,730,224,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
จากจำนวน 3,730,224,090 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
ประธานได้ มอบหมายให้ผู้ดำเนิน การประชุมชี้แจงเหตุ ผลและหลักการสำหรับวาระนี้ ให้ แก่ที่ประชุม ทราบเพื่ อ
พิจารณาอนุมัติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน
2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่า
ในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ราคาเสนอ
ขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มา
ซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ที่ผู้ลงทุนได้ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
(ตามหลั ก ฐานที่ ป รากฏในสำเนาใบเสร็ จ รั บ เงิน ค่ า ภาคหลวงแร่ กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร่ กระทรวง
อุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อมทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความครอบครอง
ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว (ตามหลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) ออกโดยอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่และได้ลงนามกำกับแสดงการรับ มอบแร่โดยบริษั ท (ผู้ซื้อ)) จำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่าตัน ละ
30,000 บาท (ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพโรลูไซต์ที่ซื้ อขายกันทั่วไปทั้งใน
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ประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อตัน) คิดเป็นมูลค่ารวม 3,000,000,000 บาท (สาม
พันล้านบาท) (ต่อไปจะเรียกว่า “แร่ไพโรลูไซต์”) แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้ลงทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ บริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์ที่ได้ส่งมอบให้กับบริษัทในแต่ละครั้ง (กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์ที่ตันละ
30,000 บาท) อนึ่ง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์ให้บริษัทในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าครั้งละ 1,000 ตัน
ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุข้างต้น
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติ อนุมั ติ ให้ คณะกรรมการของบริษั ท และ/หรือประธานเจ้า หน้ าที่บ ริห าร หรือบุ คคลที่ ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรม
กรรมการบริษั ท กำหนดราคาเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตามราคาตลาดในช่ว งที่ เสนอขาย ตามหลั ก เกณฑ์ ข องประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 72/2558”)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษั ท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์
ใด ๆ กับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่ได้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258
ของพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีลักษณะ
ความสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลดังกล่ าว (concert party) ของบุคคลดังกล่าว และผู้ลงทุน
ตกลงทีจ่ ะไม่ส่งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท
การออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคา
เสนอขายไว้อย่ างชั ดเจนเพื่ อเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อหุ้ น พิ จ ารณาและมี มติ ก ำหนดราคาเสนอขายชั ดเจน ตามประกาศ ทจ.
72/2558 โดยกำหนดราคาเสนอขาย หุน้ ละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท)
ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 72/2558 ทั้งนี้ ราคาตลาดสำหรับ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอต่อที่ประชุ ม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private
Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 9
กันยายน 2564 เท่ากับ 1.46 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)
ทั้งนี้ หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นของบริษัทก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์จะสั่งรับหุ้นสามัญในส่วนเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทมี
หน้าที่ห้ามมิให้ผู้ลงทุนนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายทั้งหมด ออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่หุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่ง
ห้ามขายดังกล่าวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุ ริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุน
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน ข้างต้น ผู้ลงทุนจะถือหุ้น
ในบริษัทรวมกันเป็นจำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 23.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท (ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของบริษัทหลังจากการออกเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้)
นอกจากนี้ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริษั ท มีม ติอนุ มั ติเสนอให้ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้ น พิ จารณาอนุ มัติ การมอบอำนาจให้ ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจอง
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้
(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย (กรณีออกเสนอขายภายหลังจากพ้น
กำหนด 3 เดือนนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(2) กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อ และวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็น
ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจองซื้อ และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
(3) การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ หรือแจ้งรายงานรายการต่าง ๆ ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ
และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย จัดสรร จองซื้อ และส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการ
ติดต่อ และการยื่นคำขออนุญ าต เอกสารและหลักฐานดังกล่า วต่ อกระทรวงพาณิ ชย์ สำนั กงาน ก.ล.ต. ตลาดหลัก ทรัพย์ ฯ
หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และมีอ ำนาจในการดำเนิ นการอื่น ใดอั นจำเป็น และสมควรเพื่ อให้ การออกเสนอขายและจัดสรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ มทุ นให้ บุ คคล
เฉพาะเจาะจงของบริษทั สำเร็จลุล่วงไปได้
(4) จดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ
ดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ฯลฯ ทั้งนี้ จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามดังนี้
1. การขายหุ้น PP ครั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) อยากทราบว่า แร่ไพโรลูไซต์ มีอนาคตทางธุรกิจอย่างไรและ
จะทำให้ผลประกอบการของบริษัทดีขึ้นมากน้อยเพียงใด
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเป็นการได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ น่าจะเป็นอะไรที่
คุ้มค่าที่สุด ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ สำหรับเรื่องผลประกอบการจะดีมากน้อยเพียงใดนั้น ต้องขอเรียนว่าผลประกอบการของที่
บริษัท 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมามีทิศทางที่ดี และในอนาคตเราคาดหวังว่าจะดียิ่งขึ้นไป
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2. เนื่องจากเป็นการออกหุ้นเพิ่มจำนวน สามพันล้านบาท ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบ Dilution Effect กับผู้ถือหุ้นเดิมทางบริษัท
ประเมินผลกระทบและแนวทางในการดูแลผู้ถือหุ้นเดิมไว้อย่างไรบ้าง
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รั บกับผลกระทบ Dilution Effect ที่เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมแล้วนั้น เนื่องจากเป็นการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ไพโรลูไซต์ (Pyrolusite) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และ
กำไรให้แก่บริษัทจากการนำไปใช้ในโครงการขายแร่กรองน้ำไพโรลู ไซต์ (Pyrolusite) และโครงการบริหารจัดการน้ำ ไม่ต้อง
พึ่งพากระแสเงินสดของบริษัทหรือเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และไม่ต้องแสวงหาแหล่งเงินทุนอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้
เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น
และเมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติและผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวสรุปมติ
ทีป่ ระชุม ดังนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่า ในคราวเดียวหรือหลายคราว
จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น (สองพันล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท เมย์พลัส 2005 จำกัด (“ผู้ลงทุน”) ราคาเสนอขาย หุ้นละ 1.50 บาท คิด
เป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่ง แร่ไพโรลูไซต์ที่ผู้ลงทุนได้
ชำระค่าภาคหลวงแร่ครบถ้วนเรียบร้อยแล้วตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (ตามหลักฐานที่ปรากฏใน
สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าภาคหลวงแร่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ พร. 401) พร้อม
ทั้งจะต้องเป็นแร่ที่ได้ทำการขนแร่และส่งมอบแร่ให้เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ ในความครอบครองของบริษัทเรีย บร้อยแล้ว (ตาม
หลักฐานที่ปรากฏในสำเนาใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ 5) และได้ลงนามกำกับแสดงการรับมอบแร่โดยบริษัท (ผู้ซื้อ)) จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 100,000 ตัน มูลค่าตันละ 30,000 บาท (ซึ่งเป็นราคาตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทกับผู้ลงทุน โดยอ้างอิงจากราคาแร่ไพ
โรลูไซต์ ที่ซื้อขายกันทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในระหว่างช่วงราคา 50,000 – 300,000 บาทต่อตัน) คิดเป็นมูลค่ารวม
3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) (ต่อไปจะเรียกว่า “แร่ไพโรลูไซต์”) แทนการชำระด้วยเงินสด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือผู้
ลงทุนจะชำระราคาค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยแร่ไพโรลูไซต์แทนการชำระด้วยเงินสด (Payment in Kind) ทั้งนี้ บริษัท
จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนตามปริมาณและมูลค่าของแร่ไพโรลูไซต์ที่ได้ส่งมอบให้กับ บริษัทในแต่ละครั้ง
(กำหนดมูลค่าแร่ไพโรลูไซต์ที่ตันละ 30,000 บาท) อนึ่ง การส่งมอบแร่ไพโรลูไซต์ให้บริษัทในแต่ละครั้งจะต้องเป็นจำนวนไม่น้อย
กว่าครั้งละ 1,000 ตัน ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่ระบุ
ข้างต้นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ หรือภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ แต่ในกรณีที่ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังจากเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายตามหลักเกณฑ์ของประกาศ
ทจ. 72/2558 และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จำนวน 3,730,224,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จำนวน
0
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง จำนวน
0
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
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บริษทั มอร์ รีเทิ รน์ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล 0107554000143
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
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จากจำนวน 3,730,224,090 เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานได้กล่าวต่ อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครบถ้วนแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรือไม่ ฯลฯ
ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ออกนาม ขอทราบทิศทางอนาคตและแผนงานระยะสั้น กลาง และยาว ของบริษัทฯ
ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้
บริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในธุรกิจที่เราไม่ประสงค์ที่จะดำเนินการต่อไปแล้ว ยังคงเหลือ ธุรกิจด้านสาธารนูปโภค ที่เรายังคง
มุ่งเน้น สำหรับการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น จะเป็นการซื้อมาขายไปเกี่ย วกับตัวแร่ไพโรลูไซต์ ที่จะได้มาคราวนี้ ให้กับองค์กร
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับระยะกลางที่ผ่านมาเราส่งตัวแร่ไพโรลูไซต์ไปทดสอบประสิทธิภาพตามสถานที่ บ่อ
กุ้ง บ่อบำบัดน้ำเสีย ซึ่งสัญญาการดำเนินงานพวกนี้ จะเป็นสัญญาระยะสัน้ ๆ 5-7 ปี ในระยะยาวอย่างทีท่ ราบว่าเราได้สมั ปทาน
น้ำไม่ว่าจะบนเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง หรือ ในอำเภอปลวกแดง เรายังคงมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจเพื่อการทำน้ำสะอาดสำหรับ
อุปโภคและบริโภค ซึ่งสัญญาพวกนี้มีอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

_______________________________
(พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการบริษัท /ประธานในที่ประชุม

__________________________

(นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ)
เลขานุการบริษัท/ผู้บันทึกรายงานการประชุม
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บริษทั มอร์ รีเทิ รน์ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล 0107554000143
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจกั ร ซอยวิภาวดีรงั สิต 17 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

QR Code สำหรับดาวน์โหลด งบการเงินประจำปี 2564
ในรูปเล่มแบบดิจิทัล

ผูถ้ ือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดทีข่ ้อความ เพือ่ ดูข้อมูลงบการเงินประจำปี 2564
หมายเหตุ : กรณีทไี่ ม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application)
อืน่ ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android
1. เปิดแอพพลิเคชัน่ QR Code Reader, Facebook หรือ Line ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line เข้าไปใน Line แล้ว
เลือก Add friend (เพิม่ เพือ่ น) เลือก QR Code สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพือ่ ดูข้อมูลงบการเงินประจำปี 2564
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง

: พลตำรวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
: 71 ปี

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริญญาโท รัฐประศาสน์ศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Accreditation Program
- Audit Committee Program
- Role of Chairman Program
ตำแหน่งปัจจุบัน
- 2553 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2548 - 2552
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไม้อัดไทย จำกัด
- 2552 - 2553
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564

: กรรมการ
: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
: 12 ปี
: - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น
▪ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
▪ กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ลักษณะความสัมพันธ์
▪ การถือหุ้นในบริษัท
▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
: ไม่มกี ารดำรงตำแหน่ง

: ไม่มี
: ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
ชื่อ-นามสกุล

: นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ตำแหน่ง
: กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ
: 51 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
:
-master’s degree in business administration, Thammasat University
-Graduate Diploma in Auditing, Thammasat University
-bachelor’s degree in accounting, Assumption University
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- DAP รุ่น 170/2020

ประวัติการทำงาน
-2561 - ปัจจุบัน
-2543 – ปัจจุบัน
-2548 – ปัจจุบัน
-2559 – ปัจจุบัน
-2561 – ปัจจุบัน
-2562 – ปัจจุบัน
-2563 – ปัจจุบัน

-กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
-บริษัท. มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
-กรรมการบริหาร
- Synergy Audit and Consulting Group
-อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิชาบัญชีบริหารและวิชาการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
-กรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ด้านบัญชีการเงิน) - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
-คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- องค์การคลังสินค้า
-ที่ปรึกษา คณะทำงานระบบสารสนเทศ (ERP)
- องค์การคลังสินค้า

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563

: กรรมการ
: 5 ปี
: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น
: จำนวน 2 บริษัท
1. ประธานกรรมการตรวจสอบ -บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
2. ประธานกรรมการตรวจสอบ -บริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
▪ บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : จำนวน 1 บริษัท
1. กรรมการ
- Synergy Audit and Consulting Group
▪ กิจการอื่นทีอ่ าจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ครั้งลักษณะความสัมพันธ์
▪ การถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
ชื่อ-นามสกุล

: ดร.อริชัย รักธรรม
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
: กรรมการ
: 55 ปี

ตำแหน่ง
อายุ
คุณวุฒทิ างการศึกษา
- PH. D in Financial Economics - Peter Drucker Graduate School of Management,
Claremont Graduate School, CA - USA.
- Master of finance and Economics, Claremont Graduate School, CA-USA.
- Master of Science in International Finance, University of Idaho, USA
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP รุ่น 30/2004
DCP รุ่น 61/2005
ACP รุ่น 15/2006
FND รุ่น 34/2007
RCP รุ่น 14/2006
UFS รุ่น 8/2007

ประวัติการทำงาน
-2558 – ปัจจุบัน
-2553 – ปัจจุบัน
-2552 - ปัจจุบัน
-2550– ปัจจุบัน

-กรรมการ
-กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
-ที่ปรึกษาด้านบริหารความเสีย่ ง
-กรรมการ

- บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
-บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
-บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง
: กรรมการ
จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง
: 7 ปี
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
การเข้าร่วมประชุมในปี 2564
: การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
▪ บริษัทจดทะเบียนอื่น
: 3 บริษัท
1. บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
▪ บริษัททีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
▪ กิจการอืน่ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ลักษณะความสัมพันธ์
▪ การถือหุ้นในบริษัท
: ไม่มี
▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2565
หลักเกณฑ์และขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น
โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่ การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี และการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ าตอบแทนได้ พิ จารณาถึ งความเหมาะสมกั บ ภาระหน้ าที่ ความรับ ผิด ชอบที่ ได้ รั บ
มอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจที่ มีขนาดใกล้ เคีย งกัน ตลอดจนคำนึ งถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ ว
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 เป็ นจำนวนเงิน ไม่เกิ น
4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอ
และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณา
อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท (เป็นจำนวนเท่ากับปีก่อน) โดยแยก
ออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และบำเหน็จพิเศษ
องค์ประกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565
2565
2564
(ปีที่เสนอ)
รายละเอียดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
บำเหน็จ
ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม
บำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท
-ประธาน
-กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
-ประธาน
-กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
-ประธาน
-กรรมการ
วงเงินที่ขออนุมัติ

รายเดือน

ต่อครั้ง

พิเศษ

รายเดือน

ต่อครั้ง

พิเศษ

40,000 บาท
15,000 บาท

25,000 บาท
20,000 บาท

ขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ

40,000 บาท
15,000 บาท

25,000 บาท
20,000 บาท

ขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ

25,000 บาท
-

25,000 บาท
20,000 บาท

ขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ

25,000 บาท
-

25,000 บาท
20,000 บาท

ขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ

-

25,000 บาท
20,000 บาท

ขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ

-

25,000 บาท
20,000 บาท

ขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการ

4,300,000 บาท

4,300,000 บาท

ทั้งนี้ กรณีประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นบุคคลเดียวกัน จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน
เฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจำนวนเดียวเท่านั้น
ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้ น 3,265,000 บาท (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี
2564 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
27

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
รายชื่อผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59. และ ข้อ
ที่ 60 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี และโดยผ่านการพิจารณาและ
เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท กรินทร์
ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญ ชีของบริษัท และบริษั ทย่อย ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบั ญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2565
รายชื่อผู้สอบบัญชี
1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
3. นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่
7305
5113
4713

หมายเหตุ
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 1 ปี
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 1 ปี
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 5 ปี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด แทนได้
นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับ
บริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,050,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย
2. ค่าบริการอื่นๆ

ปี 2565
(ปีที่เสนอ)
3,050,000 บาท

ปี 2564

เปลี่ยนแปลง

3,100,000 บาท

-

-

ลดลง 50,000 บาท
หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 2
-
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ชื่อ-นามสกุล

: นายปรวิชย์ โอภาส

ตำแหน่ง

: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ

: 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program

ประวัติการทำงาน 2561– ปัจจุบัน

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)

ไม่มี

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2565 ตามที่
อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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นิยามกรรมการอิสระ
บริษั ท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้ กำหนดความหมายของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ ไม่ทำหน้ าที่
ในการบริหารจัดการบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและ ผู้
ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และบริ ษัทกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน ดังนี้
1.
ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2
ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3.
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย (ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น ผู้บริหาร หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5.
ไม่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6.
ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
7.
ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของ ผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
8.
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
โดยในการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระ สำหรับช่วงระยะเวลาในอดีต กรณีกรรมการอิสระรายใหม่ ซึ่งไม่ได้ดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในวาระเดิม ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 2, 3, 6 และ 7 ภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ กรณีกรรมการอิสระได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ต้องไม่เคยเป็นบุคคลตามข้อ 3, 6 และ 7 ในวาระ
เดิ ม ก่ อ นได้ รั บ การแต่ งตั้ งเป็ น กรรมการอิ ส ระในวาระปั จ จุ บั น เว้ น แต่ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ได้ รั บ การผ่ อ นผั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
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ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
1. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
การกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวันประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมผุ้ถือหุ้น
ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวัน (21) วันก่อนประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียน การโอนหุ้น
นั้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบ
สี่ (14) วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ข้อ 35.

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่เป็นอันที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 36.

ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า
(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำ
หนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้
เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น

ข้อ 37.

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา
สาม (3) วันติดต่อกัน

2. การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
การนับองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่ง
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ข้อ 39.

หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำต้องครบองค์
ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้
มอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งทีข่ องการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานของทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือ
ในกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญ ญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษั ททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขาดทุนกัน
ง. การแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
ฉ. การออกหุ้นกู้
ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
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รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม
1. กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด โดยปฎิบัติตามขั้นตอน
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
การออกเสียงลงคะแนน หลักเกณฑ์วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน
1. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และของผู้รับมอบฉันทะ
1.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการดำเนินการ
ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน
เสียงจะนับเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหัก
ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆที่
ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออก
เสียงลงคะแนน คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม)
หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน * หากทำการเลือก "ยกเลิกออกเสียงลงคะแนนล่าสุด " หรือ “ไม่
ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่า
จะมีการแจ้งปิดการลงคะแนน
1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับ
บัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ
1.3 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ
1.4 ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาทีหลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละ
วาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป
1.5 ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นแล้วนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน
การลงทะเบียนเพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
1.6 การลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้ คือ
1) วาระที่ 1 ,3, 4, 5 และ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2) วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( 2/3 ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ : วาระที่ 2 ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
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2. การซักถามในห้องประชุม
2.1 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม
2.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถทำการถามคำถามได้ โดยการ
กดปุ่ม “การส่งคำถาม/Question”เลือกวาระ ที่ต้องการถามแล้วทำการพิมพ์ถามคำถามลงไป แล้วทำการ กดที่สัญลักษณ์ ส่ง
คำถาม หรือสอบถามคำถามด้วยเสียง โดยการ กดปุ่ม “บันทึกเสียง/Record”แล้วทำการถามคำถามด้วยเสียง เมื่อถามคำถาม
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “หยุดบันทึกเสียง/Stop for Record” และทำการ กดปุ่ม “ส่งคำถาม /Send Question”
2.3 ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
2.4 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้า ระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตาม
คำแนะนำในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือติดต่อ Inventech Call Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02931-9800 หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/MORE051217R
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

และดำเนินการตามขัน้ ตอนดังภาพ

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง

.

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น **

4  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
.
5 กดปุม่ “ส่งแบบคำร้อง / Request”
.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ
.
Username & Password

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบลงทะเบียนยืน่ แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน
วันที่ 20 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดการประชุม 2
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ
หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ
มายังบริษทั ฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (สำนักเลขานุการบริษัท)
เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร ซอยวิภาวดีรังสิต17 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
02-931-9139
ให้บริการระหว่างวันที่ 8 - 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)
1

คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล

2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4 กดปุม่ “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1

กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์

2
3
4

เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์

1 การพิมพ์คำถาม
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม

2

พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”
การส่งข้อความเสียง
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์
จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง
กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

คู่มือการใช้งาน
1
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request

2 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect
36

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ดำเนินการก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/MORE051217R
กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง
(e-Request)
ส่งแบบคำร้อง

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร
เพิ่มเติม

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนุมัติคำร้อง

ไม่ผ่านการอนุมัติ

ผ่านการอนุมัติ

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง

ดำเนินการ ณ วันประชุม

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register)
* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม
รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง
(e-Voting)
ผ่าน Cisco Webex

หมายเหตุ
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม
2. กรณีออกจากการประชุม
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY Form B.

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20฿

เขียนที่_____________________________________________
Written at
วันที่__________เดือน__________________ปี ___________
Date
Month
Year

1. ข้าพเจ้า _____________________________________________________
I/We
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 7)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)
(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
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดี ยว เป็ นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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. 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 no. 4

วาระทื่ 5
Agenda 5

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
To consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/21, convened
on November 26, 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
รับทราบผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจาปี 2564
Acknowledgment of the operating results and financial status of the Company for the year 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 ิงบการเงินประจาปี 2564 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตแล้ว
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) 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 ิการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
To consider and approve the omission of dividend payments and the allocation of profits as legal reserves
 (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 ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
To consider and approve the appointment of directors to replace directors who retire by rotation
(1) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
the proxy holder has the right to consider and vote on my behalf in all respects as he or she deems
appropriate
 (2) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
allow the proxy to vote according to my wishes as follows:
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วาระที่ 6
Agenda no. 6

วาระที่ 7
Agenda no.7

วาระที่ 8
Agenda no. 8

- เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
Agree with the re-appointment of 3 directors to be the Company's directors for another term.
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 Agree
 Disagree
 Abstain
- เห็นด้วยกับการแต่งตัง้ กรรมการบางราย ดังนี ้
Agree with the appointment of some directors as follows:
1. ชื่อกรรมการ พลตารวจตรีลทั ธสัญญา เพียรสมภาร
Name of the Director Police Major General Latthasana Piansomphan
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 Agree
 Disagree
 Abstain
2. ชื่อกรรมการ
นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
Name of the Director Mr. Somchai Wongsapsin
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 Agree
 Disagree
 Abstain
3. ชื่อกรรมการ
นายอริชยั รักธรรม
Name of the Director Mr. Arichai Raktham
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 Agree
 Disagree
 Abstain
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนและเบีย้ ประชุมสาหรับกรรมการประจาปี 2565
To consider and approve the determination of remuneration and meeting allowances for directors for year 2022
 (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 ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565
Consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2022
 (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
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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
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5. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติ ม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมแบบ E-AGM หรือที่
จะพึง เลื่อนไปในวัน 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 _____
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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