เอกสำรแนบท้ำย 6
คำชี้แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม
กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหำชน)
วันที่ 24 เมษำยน 2562
ก. กำรมอบฉันทะ
บริษัท ได้จัด ส่งแบบหนังสือมอบฉัน ทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ว มประชุม ได้ด้ว ยตนเอง
สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัท
กาหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดย download ได้ที่ http://www.dna2002.com
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
• ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
• ผู้รับมอบฉันทะต้องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะจะเข้าประชุม
2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
• ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียด
ดังนี้
(1) พล.ต.ต.ลัทธสัญญา เพียรสมภา
กรรมการอิสระ
• ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะส่งให้เลขานุการ
บริษัทก่อนวันประชุม
ข. กำรลงทะเบียนและกำรแสดงเอกสำรก่อนเข้ำประชุม
บริษัทจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวั ง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีใ้ นการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม(แล้วแต่กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และ
ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผู้แทนนิตบิ ุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็นผู้ถอื
หุ้น
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผู้แทนนิตบิ ุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(ค) สาเนาภาพถ่า ยเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือ ชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ง) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผูถ้ ือหุ้นหรือผูเ้ ข้าประชุมซึง่ มิได้มสี ัญชาติไทยหรือ
ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตงั้ สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มไิ ด้มีตน้ ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
ค. กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง
ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อน
เข้าสู่วาระการประชุม
1. การออกเสียงลงคะแนน
- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือ
งดออกเสียง โปรดยกมือขึน้
• หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออก
เสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผู้ถือ
หุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
• หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทาเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า
ประสงค์จะลงมติคัด ค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึก คะแนนเสียงที่คัดค้านหรือ งดออกเสียง
ดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ดว้ ยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนัน้ บริษัทจะนาการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้
ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ลว่ งหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรี ยบร้อย
แล้ว เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ตอ้ งไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนา
คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียง
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ลว่ งหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่
ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจานวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระสิน้ สุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละเท่าใด
อย่างไรก็ตาม ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายบันทึกการลงมติ (ไม่ว่า
จะเป็นกรณีที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ก็ตาม) ในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม
เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะทุ กรายไปตรวจนับคะแนนเสียง และประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละเท่าใด

