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 อาจเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งหมด
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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