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มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

มาตรการป้องกนัและแนวทางปฏบิตัิตนส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563 

ของ บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
ภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 (COVID-19) 

 

 ด้วยบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจาก
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) บริษัทจึงจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน
ครั้งน้ีอย่างรัดกุมและกระชับ ซ่ึงอาจท าให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกดังเช่นท่ีผ่านมา ท้ังน้ี บริษัทจะจัดการประชุมโดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นส าคัญ ตามค าแนะน าและแนวทางของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจก ากับดูแล เพ่ือประสิทธิภาพในการจัด
ประชุมและความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน บริษัทจึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ดังนี ้
 

 1.  บริษัทขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายมนัส แจ่มเวหา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ของ
บริษัท แทนการเข้ารว่มประชุมดว้ยตนเอง ไม่ว่าท่านจะเข้าข่ายเป็นผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ ท้ังน้ี เพ่ือลดความแออัดในท่ีประชุมอันจะช่วย
ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ท่านพร้อมหนังสือ
เชิญประชุม ซ่ึงท่านผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระล่วงหน้าได้ และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์ บริษัท
จะเป็นผู้ด าเนินการให้) พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยจัดส่งมาท่ี 

 

ฝา่ยเลขานกุารบริษทั 

บรษิัท ออลล ์อินสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 4345 อาคารภริัชทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชั้น 18 

ถนนสขุุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 

กรงุเทพมหานคร 10260 

 

 กรณีผู้ถือหุ้นมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 บริษัทขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ ้นส่ง
ค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยระบุค าถาม พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ (หากมี) ส่งมายังบริษัท 
ภายในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผ่านช่องทางดังนี้ 
 

 1) ส่งมาท่ีบริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 
 2) อีเมล : secretary@allinspire.co.th 

 3) โทรสาร +662-029-9989 

 

 2.  หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอท าความเข้าใจและขอความร่วมมือทุกท่านในการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปน้ีอย่างเคร่งครัด 

 

 2.1 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ามายังสถานท่ีประชุมเพ่ือลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และจะเปิด
การประชุมในเวลา 15.00 น. โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่าง
เคร่งครัด ซ่ึงรวมถึงค าแนะน าต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  
 

 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ประชุมผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR 

CODE ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ หรือโปรดแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเข้าประชุม ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บ
รักษาข้อมูลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 60 วัน โดยเก็บไว้เป็นความลับเพื่อประโยชน์ในการติดตามตัว และแจ้งข้อมูลในกรณีที่พบว่ามี
ผู้เข้าร่วมประชุมติดไวรัสโควิด-19 เท่าน้ัน 

 

 2.2 บริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้ามายังสถ านท่ี
ประชุม 

 

mailto:secretary@allinspire.co.th


 

 

 

 2.3 ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องรับการตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกรอกแบบคัดกรองตนเอง ตามจุดบริการท่ี
บริษัทก าหนด โดยบริษัทจะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

 

 บริษัทก าหนดให้การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และจุดอื่นๆ จะต้องมีการเว้นระยะอย่างน้อย 1 

เมตร 

 

 หากท่านมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือมีอาการผิดปกติเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น มีอาการไอ จาม เจ็บ
คอ มีน ้ามูก และ/หรือหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ท่านหรือบุคคลท่ีอาศัยร่วมกับท่านเดินทางไป – กลับจากประเทศกลุ่ม
เสี่ยง หรือใกล้ชิดกับบุคคลท่ีได้รับการตรวจพบว่าติดเช้ือไวรัสโควิด-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม หรือเข้ามาใน
สถานท่ีจัดการประชุม ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์โดยรวมของผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย 

 

 2.4 บริษัทจะจัดที่นั่งให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ดังนั้น ขอให้ท่านนั่งตามจุดที่บริษัทจัดไว้ โดยไม่เคลื่อนย้ายที่นั่ง  ทั้งนี้ เพ่ือ
ลดความแออัดในสถานท่ีประชุม อนึ่ง บริษัท จ ากัดจ านวนที่นัง่ส าหรับผูถ้อืหุน้ไว้ไม่เกิน 100 ที่นั่ง บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์การเข้าห้องประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีผ่านการคัดกรองตามท่ีบริษัทก าหนด และมาถึงห้องประชุมก่อน (First Come First Serve) ท้ังน้ี เมื่อที่
นั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว บริษัทจะไม่อนุญาตให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปในสถานที่ประชุมอีก  

 

 2.5 ส าหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ท่าน เตรียมและสวมใสห่น้ากากอนามัยตลาดเวลาที่
เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและได้รับสิทธิ์เข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับการติดสติ๊กเกอร์
แทนสัญญลักษณ์ บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะติดสติกเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชุม 

 

 2.6 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว ขอให้ท่านมอบฉันทะ
ให้กับกรรมการอิสระ โดยบริษัทจะอ านวยความสะดวกด้านอากรแสตมป์ให้กับท่าน ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากบุคคล
อื่น ท่านจะไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ 

 

 2.7 เพ่ือลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม หากท่านประสงค์สอบถามในท่ีประชุม 
ขอให้ส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าท่ีบริษัท เพ่ือจัดส่งค าถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป 

 

 2.8 บริษัทขอความร่วมมืองดรับประทานอาหาร และของว่างทุกชนิดในบริเวณพื้นที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด  ทั้งนี้ เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

 

 2.9 บริษัทจะจัดให้มีการท าความสะอาดพ้ืนท่ีจัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามแนวทางท่ีกระทรวง
สาธารณสุขแนะน า รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่างๆ ท่ัวสถานท่ีประชุม 

 

 บริษัทจะด าเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 17.00 น. เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้น
ต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป 

 

 ทั้งนี้ ขอให้ท่านผูถ้อืหุ้นส ารองเวลาในการตรวจคดักรองกอ่นเขา้พืน้ที่ประชุม บริษัทขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ ที่นี้หากเกดิ
ความล่าช้าในกระบวนการคัดกรอง เนื่องด้วยจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  

 

 อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน บริษทัขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง 
วัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท 

 




