วันที่ 18 มีนาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และนิยามกรรมการอิสระ
3. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
4. รายชื่อผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
5. คาชีแ้ จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสี ยง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จากัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่ของสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ด้วยคณะกรรมการบริษัท มอร์ รีเทิ ร์น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์
มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561
หลักการและเหตุผล
บริษัทจัดให้มีการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 และได้จัดท า
รายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งทาการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่
กาหนดตามกฎหมายที่เ กี่ ยวข้องและได้ เ ผยแพร่ ข้ อมู ล ในเว็ บ ไซต์ ของบริ ษั ท แล้ ว รายละเอี ยดรายงานการ
ประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็น ว่ ารายงานการประชุ มดั ง กล่าวได้ ท าการบัน ทึ กข้ อมู ลไว้ โดยถู กต้ อง และ
ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการ
ได้นาเสนอ
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัท มอร์ รีเทิรน์ จำกัด (มหำชน)
เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107554000143
เลขที่ 191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี ถนนสีลม สีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร

วาระที่ 2

รับทราบผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ประจาปี 2561
หลักการและเหตุผล
บริ ษัท ได้ส รุป ผลการด าเนิน งานและฐานะทางการเงิ น ของบริ ษัท ในรอบปี 2561 ดั งรายละเอี ยดปรากฏใน
รายงานประจาปี 2561 ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ มสามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจาปี 2562 รั บ ทราบผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดังกล่าว
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 56. คณะกรรมการได้จัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุ ญาตแล้ว ดังมีรายละเอียด
สรุปสาระสาคัญจากงบการเงินดังนี้
ฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)
ปี 2561 (หน่วย:บาท)
สินทรัพย์
529,028,237
หนี้สินรวม
166,808,561
ส่วนของผู้ถือหุ้น
362,219,676
ผลการดาเนินงาน (งบการเงินรวม)
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสุทธิ
ขาดทุนต่อหุ้น

ปี 2561 (หน่วย:บาท)
186,031,362
51,919,180
119,632,699
0.22

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทารายงานทางบัญชี และการเงินของบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทาให้มั่นใจได้ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัทอย่างถูกต้องอย่างที่ควรตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบ
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การเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจ
ลงทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบดุ ล
และงบกาไรขาดทุนประจาปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายสาหรับปี 2561
หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. กาหนดให้
บริษั ทต้ องจั ดสรรก าไรสุท ธิป ระจาปี ส่ว นหนึ่ งไว้เป็ นทุ นส ารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิป ระจาปี
จนกว่าทุนสารองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ได้กาหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ และ
ในกรณีท่บี ริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจาปี 2561
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น บริษัทมีผลกาไรในปีบัญชีเป็นจานวน 119,632,699 บาท และมีผลขาดทุน
สะสมจานวน 895,240,622 บาท
ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทประจาปี 2561 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ข้างต้น บริษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองและจ่ายปันผลได้
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็น สมควรเสนอที่ป ระชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี 2561 พิ จารณาอนุมัติ การ
งดจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 71 แห่ง พระราชบัญ ญัติบ ริษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบัง คับ ของบริษั ท ข้อที่ 18.
กาหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีผู้ถือหุ้น ให้กรรมการจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกเป็นสามส่วน
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ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่
อีกได้
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่ง
ในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจานวน 3 คน ได้แก่
1. พลตารวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อริชัย รักธรรม
กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาเลือกบุคคลมาดารงตาแหน่งกรรมการ ซึ่งได้
พิ จารณาทั้ งโครงสร้ างของคณะกรรมการ โดยคานึ ง ถึ ง ความหลากหลายในโครงสร้ างของคณะกรรมการ
คุณสมบัติในฐานะกรรมการในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ผลการ
ปฏิ บั ติงานในฐานะกรรมการบริ ษั ทในช่ วงที่ ผ่านมา รวมทั้ งเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้ วนและไม่ มีลักษณะ
ต้องห้ ามตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบั ญญั ติ บริษั ทมหาชนจากั ด พ.ศ.2535 และหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากั บหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้ ง
หลั กเกณฑ์อื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องแล้ ว เห็ นว่ ากรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง ตามวาระทั้ ง 3 คน เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการของบริ ษัทได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ จึ งเห็น สมควรให้เสนอต่ อที่ ประชุ มสามั ญผู้ ถือหุ้น ประจาปี 2562
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เห็นควรเสนอ
ให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็น
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. พลตารวจตรีลัทธสัญญา เพียรสมภาร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.อริชัย รักธรรม
กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดซึ่งเข้มกว่า
ข้อกาหนดขั้นต่าของคณะกรรมการกากับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3
อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้าง
มาก โดยกาหนดให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งคะแนนเสียง
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17.
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วาระที่ 6

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสาหรับกรรมการประจาปี 2562
หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตาม
มติ ข องที่ ป ระชุมผู้ ถือหุ้ น ซึ่ งประกอบด้ ว ยคะแนนเสี ยงไม่ น้ อยกว่ าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้ ง หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 โดยพิจารณากลั่นกรอง
ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
ได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต
ด้านผลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอกาหนดวงเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรั บ ปี 2562 เป็ น จานวนเงิ น ไม่เ กิ น 4,500,000 บาท (เท่ ากั บปี 2561) โดย
รายละเอี ยดค่ าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุด ย่ อยอื่นของบริ ษัท ส าหรั บปี 2562
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4
ทั้ ง นี้ กรณี ป ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ น บุ คคลเดี ย วกั น จะได้ รั บ
ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะอัตราที่สูงกว่าเพียงจานวนเดียวเท่านั้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ พิ จารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทนแล้ ว เห็ นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 เป็นจานวน
เงินไม่เกิน 4,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2562
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 59.
และข้อที่ 60. ที่กาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจาปี 2562 โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชี ที่สอง เนื่องจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัดเป็น
บริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีท่มี ีมาตรฐานและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าสอบบัญชี
ที่เหมาะสม โดยเสนอให้คณะกรรมการเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็ นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็น สานัก งานสอบบั ญชีของบริษั ทและ
บริษัทย่อย ประจาปี 2562 โดยกาหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทาการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
1. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ
2. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทงั้ 3 รายข้างต้น และบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด ซึ่งเป็นสานักงานสอบบัญชี เคยได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 1 ปี
ทั้งนี้ ในกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด แทนได้
นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่
จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ อย่างใด
ในส่วนค่ าตอบแทนผู้สอบบั ญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิ จารณาอนุ มั ติ ก าหนดค่ าสอบบั ญ ชี ส าหรั บ บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อย ประจาปี 2562 เป็ น จานวนเงิ น ไม่ เ กิ น
2,880,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
เสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ ได้จาหน่าย
หลักการและเหตุผล
ตามที่ท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2557 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจานวน 187,777,765.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 188,333,296.00 บาท เป็น จานวน 376,111,061.25 บาท โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ นจานวน
751,111,061.00 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (“ใบสาคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถื อหุ้นเดิมของบริษัท
จานวนไม่เกิน 251,111,061 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ครั้งที่ 1 ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจานวนไม่เกิน 251,111,061 หน่วย
โดยมีราคาเสนอขายหน่วยละ 0.00 บาท (ศูนย์บาท) โดยได้มีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม รวมจานวน 251,103,416 หน่วย คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้จัดสรรเนื่องจากเกิดเศษหุ้น
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จากการจัดสรร จานวน 7,645 หน่วย และตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจานวนและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par Value) ของ
บริษัทจากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท ส่งผลให้จานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มขึน้ จากเดิม 1,504,436,600 หุ้น เป็นจานวน 7,522,183,000 หุ้น นั้น
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นกาหนดวันใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1
มีผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 มาแสดงความจานงใช้สิทธิ ดังมีรายละเอียดดังนี้
- จานวนผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มาใช้สิทธิ
จานวน 447
ราย
- จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มาใช้สิทธิ
จานวน 247,841,135 หน่วย
- อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิทธิ ต่อ 5 หุ้นสามัญ
- ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ
- หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ต้องออกตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่มาใช้สิทธิ จานวน 1,239,205,675 หุ้น
- จานวนเงินที่ได้จากการใช้สิทธิ
จานวน 123,920,567.50 บาท
- คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่ใช้สิทธิ
จานวน 3,262,281
หน่วย
- คงเหลือจานวนหุ้นสามัญรองรับที่ไม่ได้ออกและเสนอขาย
จานวน 16,311,405
หุ้น
- เทียบเท่ากับทุนจดทะเบียน
จานวน 815,570.25
บาท
จากจานวนหุ้น สามัญรองรับคงเหลือที่ไม่ได้ ออกและเสนอขาย จานวน 16,311,405 หุ้ น เทียบเท่ากั บทุนจด
ทะเบียน จานวน 815,570.25 บาทนั้น บริษัทจะต้องลดทุนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้ออกจาหน่ายต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนจากจานวน 327,359,150 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 326,543,579.75 บาท โดยการตัด
หุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจาหน่ายจานวน 16,311,405 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เทียบเท่ากับทุนจด
ทะเบียน จานวน 815,570.25 บาท
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่ายตามรายละเอียดในวาระที่ 8
ขอเสนอให้พิ จารณาอนุมัติ การแก้ไ ขเพิ่ มเติ มหนั งสือบริคณห์ส นธิ ข้อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้องกับ การลดทุ นจด
ทะเบียน ดังมีรายละเอียดดังนี้
ทุนจดทะเบียน
326,543,579.75 บาท (สามร้อยยี่สิบหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบ
เก้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น
6,530,871,595 หุ้น (หกพั น ห้าร้ อยสามสิบ ล้ านแปดแสนเจ็ ด หมื่น หนึ่ ง พัน ห้ า
ร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
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มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

0.05 บาท (ห้าสตางค์)
6,530,871,595 หุ้น (หกพั น ห้าร้ อยสามสิบ ล้ านแปดแสนเจ็ ด หมื่น หนึ่ ง พัน ห้ า
ร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
- หุ้น (-หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น และ
มอบอานาจให้ คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริ ห าร และ/หรือ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริ หาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มี
อานาจดาเนินการต่างๆ อันจาเป็น ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลั กทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย บริษั ท ศู นย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด กระทรวงพาณิช ย์และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จานวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
อนึ่ ง บริ ษั ท ได้ เ ผยแพร่ ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ มพร้ อ มเอกสารประกอบการประชุ ม ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.dna2002.com) ด้ ว ยแล้ ว และหากผู้ ถื อหุ้ น ท่ านใดมี คาถามที่ ต้ อ งการให้ บ ริ ษั ท ชี้แจงในประเด็ น ของ
ระเบียบวาระที่นาเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคาถามล่วงหน้าได้ท่ี secretary.dna@dna2002.com
จึง ขอเรี ยนเชิ ญท่ านผู้ถือหุ้ นเข้าร่ว มประชุมตามวั น เวลา และสถานที่ ดัง กล่ าว โดยบริ ษัท จะเปิ ดให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือ
มอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่น ซึ่ ง บรรลุ นิ ติ ภาวะเข้ าประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการประชุ ม และเพื่ อให้ ก าร
ลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
นาหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายมาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือก
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายมาพร้อมกับ
หนังสือมอบฉันทะด้วย เพื่อจักได้ดาเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(พลตารวจตรี ลัทธสัญญา เพียรสมภาร)
ประธานกรรมการ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
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