
 

 

 

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ช้ัน 18 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

                             วันที ่16 กรกฎำคม 2563 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้นบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบที่ส่งมำด้วย 

1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 15 มีนำคม 2562  
2. รำยงำนประจ ำปี 2562 พร้อมงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในรูปแบบ QR CODE 

3.  แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4) รำยละเอียดของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ และสำรสนเทศกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำร  
5. นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท และรำยนำม และประวัติกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ   
6. ข้อมูลประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2563 

7. ค ำชี้แจง เรื่อง เอกสำรและหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและ
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

8. ข้อบังคับบริษัท เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

9. ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม 

10. แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7  โรงแรม อวำนี สุขุมวิท เลขที่ 2089 ถนน
สุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 

11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค. 
12. แบบฟอร์มกำรลงทะเบียน 

13. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2562 

14. มำตรกำรป้องกันและแนวทำงปฏิบัติตนส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎำคม 2563 เวลำ 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7  

โรงแรม อวำนี สุขุมวิท เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม
ดังต่อไปนี ้

 

ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำป ี2562 ซึ่งประชมุเมือ่วนัศกุรท์ี ่15 มีนำคม 2562 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ได้จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนำคม 2562   มีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 
ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท   
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำรับรองรำยงำนประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 15 มีนำคม 2562 ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องและไม่ปรำกฏว่ำมีผู้
ถือหุ้นคัดค้ำนหรือขอแก้ไขแต่อย่ำงใด โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562  

 



 

 

 

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ช้ัน 18 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

กำรลงมติ   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ส ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    
บริษัทได้จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในรอบปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ดัง
ปรำกฏรำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 2 รำยงำนประจ ำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท    
เห็นสมควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 รับทรำบ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 รำยงำนประจ ำปี 2562  
 

กำรลงมติ    วำระนี้เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดท ำงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอ
ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท ำงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 

รำยงำนประจ ำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคัญของงบ
กำรเงินของบริษัท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้ดังนี ้
                         หน่วย : ล้ำนบำท 

            รำยกำร          ปี 2561             ปี 2562  เปลี่ยนแปลง (%) 
สินทรัพย์รวม  6,010 7,632 26.97% 

หนี้สินรวม 5,238 5,652 7.90% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 772 1,980 156.32% 

รำยได้รวม  2,303 2,918 26.74% 

ก ำไรสุทธิ  343 501 45.91% 

อัตรำส่วนก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.84 0.98 17.24% 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท    
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปีสิ ้นสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2562 เนื่องจำกเห็นว่ำถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีที่รองรับทั่วไป และผ่ำนกำรพิจำรณำและ
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 
2 รำยงำนประจ ำปี 2562 

 

กำรลงมติ    วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

 



 

 

 

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ช้ัน 18 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2562 เป็นส ำรองตำมกฎหมำย และกำรงดกำรจ่ำยปันผล 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    
ในปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช ำระแล้วทั้งสิ้นจ ำนวน 560,000,000 บำท และต้องมีทุนส ำรองจ ำนวน 56,000,000 บำท ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทมีทุนส ำรองสะสมไว้ทั้งสิ้น 25,925,379 บำท (ก่อนจัดสรรก ำไรสุทธิ) ซึ่งเงินทุนส ำรองดังกล่ำวยังไม่ครบตำมที่
กฎหมำยระบุไว้จึงจ ำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม  
 

ในรอบปีบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีก ำไรสุทธิหลังหักภำษี (งบเดี่ยว) จำกกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 
556,931,993 บำท บริษัทจึงเสนอขอให้จัดสรรเงินก ำไรสุทธิดังกล่ำวเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ ่มอีกเป็นจ ำนวน  

27,846,600 บำท เมื่อรวมกับทุนส ำรองสะสม ณ ปัจจุบัน 25,925,379 บำท(ก่อนจัดสรรก ำไรสุทธิ)  บริษัทจะมีทุนส ำรองรวม
ทั้งสิ้น 53,771,979 บำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.60 ของทุนจดทะเบียน 

 

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีก ำไรสุทธิหลังหักเงินส ำรองจำกกำรด ำเนินงำนเป็นจ ำนวน 529,085,393 
บำท แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง และไม่แน่ชัดว่ำจะใช้ระยะเวลำเท่ำไหร่ใน
กำรควคุมกำรแพร่ระบำดนี้ได้ บริษัทจึงเสนอให้งดกำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2562 เพื่อรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทไว้   
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท    
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำยเพิ่มอีกเป็นจ ำนวน 27,846,600 

บำท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 เพื่อเป็นกำรรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินส ำหรับ
กำรด ำเนินงำนต่อไปในภำยหน้ำ    
 

ทั้งนี้ กำรให้สิทธิดังกล่ำวของบริษัทฯ ยังไม่มีควำมแน่นอนเนื่องจำกต้องรออนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  
 

กำรลงมติ    วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จำกเดิม 2,000 ล้ำนบำท เพิ่มเป็น 4,000 ล้ำนบำท 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เนื่องจำกบริษัทมีควำมต้องกำรที่จะเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มำกขึ้น เพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจในปัจจุบันและขยำยกิจกำรของบริษัท
ในอนำคต บริษัทจึงจะขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จำกเดิม 2,000 ล้ำนบำท เพิ่มเป็น 4,000 ล้ำนบำท หรือในสกุลเงินอ่ืนใด ที่เทียบเท่ำ  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  
คณะกรรมกำรของบริษัทเห็นว่ำเพื่อให้บริษัทสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนที่มำกขึ้น เพื่อให้ในกำรประกอบธุรกิจในปัจจุบันและขยำย
กิจกำรของบริษัทในอนำคต คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติเพิ่มวงเงิน
หุ้นกู้จำกเดิม 2,000 ล้ำนบำท เพิ่มเป็น 4,000 ล้ำนบำท หรือสกุลเงินอ่ืนใดที่เทียบเท่ำ โดยมีรำยละเอียดเบื้องต้น ดังต่อไปนี้  

 

ประเภทหุ้นกู ้: 
 

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมของสภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละ
ครั้ง 

วงเงิน : 
 

มูลค่ำหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตำมมูลค่ำที่ตรำไว้) ที่ยังมิได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง จะต้องมีจ ำนวนไม่เกิน 4,000 ล้ำนบำท หรือสกุลเงินอ่ืนที่เทียบเท่ำ ทั้งนี้ สำมำรถเสนอ
ขำยหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีกำรไถ่ถอนในรูปแบบต่ำงๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving 
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Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯออกจ ำหน่ำยแล้วแต่ยังไม่ได้รับกำรไถ่ถอนไม่ว่ำ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
จะต้องมีจ ำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่ำวข้ำงต้น 

สกุลเงิน : เสนอขำยในสกุลเงินบำท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนที่เทียบเท่ำภำยในวงเงิน 

อัตรำดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 
อำยุของหุ้นกู้ : 
 

ขึ้นอยู่กับสภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสำมำรถก ำหนดให้มีกำร
ไถ่ถอนก่อนครบก ำหนดอำยุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ 

วิธีกำรเสนอขำย : 
Offering : 

เสนอขำยภำยในประเทศ และ/หรือ ต่ำงประเทศ ให้แก่ผู ้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพำะเจำะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรำยใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถำบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถำบันในต่ำงประเทศ ซึ่งอำจเสนอขำยครั้งเดียวเต็มจ ำนวนวงเงินหรือเสนอขำยเป็นครำวๆ ไป 
โดยให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำมหนังสือรับรองของบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรใด ๆ  อัน
จ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ดังกล่ำวเพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงกำรพิจำรณำก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอ่ืน ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่ำที่ตรำไว้ รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อัตรำดอกเบี้ย วิธีกำรจัดสรร 
รำยละเอียดกำรเสนอขำย กำรขออนุญำตจำกหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และกำรลงนำม
ในสัญญำและเอกสำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

อ ำนำจก ำหนด : 
รำยละเอียดอื่นๆ : 

ให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกกรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนบริษัท ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ำกัด) มีอ ำนำจต่ำงๆ ดังต่อไปนี้ 
 

(1)  กำรก ำหนดรำยละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ และเสนอขำยหุ้นกู้ เช่น 
กำรก ำหนดชื่อ ลักษณะขำยหุ้นกู้ จ ำนวนหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขำยในแต่ละครำว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อำยุ ระยะเวลำกำรไถ่ถอน กำรไถ่ถอนก่อนก ำหนด 
อัตรำดอกเบี้ย วิธีกำรช ำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีกำรจัดสรร และรำยละเอียดกำรเสนอขำย 
เป็นต้น 

 

(2)  กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ และ/หรือนำยทะเบียน
หุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรออก และเสนอขำยหุ้นกู้ 
 

(3)  กำรเข้ำเจรจำ ตกลง ลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ ำนำจในกำร
ด ำเนินกำรใด ๆ ตำมที่จ ำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับกำรออกแบบ และเสนอขำยหุ้นกู้ในครั้งนี้  รวมถึง
กำรน ำหุ้นกู้ดังกล่ำวไปจดทะเบียนกับสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย (The Thai Bond Market 

Association) หรือตลำดรองอ่ืน ๆ และเพื่อให้ได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ กำรเปิดเผย
รำยกำร และกระท ำกำรอ่ืนใดต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ 

 

กำรลงมติ  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ก ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัท  



 

 

 

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ช้ัน 18 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 ได้พิจำรณำบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้สอบ
บัญชีประจ ำปี 2563 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งต้ังบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัท
ประจ ำปี 2563 โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563  

 

รำยนำมผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลที ่
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 

นำยยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน 9445 

นำยวิชัย รุจิตำนนท์ 4054 

นำยเสถียร วงศ์สนันท์ 3495 

นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล 5946 

นำงสำวกนิษฐำ ศิริพัฒนสมชำย 10837 

 

โดยก ำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและ
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6 ข้อมูลประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของ
ผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

 

ทั้งนี้ ค่ำสอบบัญชีที่เสนอส ำหรับปี 2563 เป็นเงินจ ำนวน 2,180,000 บำท   
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  
เห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำ

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับปี 2563 โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีเป็น
เงินจ ำนวนเงิน 2,180,000 บำท  

 

กำรลงมติ  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปี
ทุกครั้ง กรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมกำรที่ออกตำมวำระนี้อำจได้รับเลือกต้ังเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกก็ได้  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  
ณ ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรจ ำนวนทั้งหมด 6 ท่ำน ดังนั้น ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ครั้งนี้ 
กรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน  1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่ำน ดังนี ้

 

รำยชือ่กรรมกำร ต ำแหนง่ 
1. นำยชำตรี ศิริพำนิชกร กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร

สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2. นำงสำวชวนำ ธนวริทธิ์ กรรมกำร 
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ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำผลตอบแทนได้พิจำรณำควำมเหมำะสมและผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว โดยให้เลือกต้ัง
กรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระทั้ง 2 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำะหนึ่ง 
 

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมกำรแต่ละท่ำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ  4 ข้อมูลของบุคคลที่
ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำร ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

 

กำรลงมติ  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนและคณะกรรมกำรของบริษัท ได้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ของบริษัท จำกผลงำนของบริษัทในภำพรวม กำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแตล่ะ
คณะแล้วเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบี ้ยประชุมแก่
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และสมควรเสนอให้ท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

 

คณะกรรมกำรบริษัท -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน -ไม่ม-ี 

 

 2) ค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
หน่วย : บำท 

 

คณะกรรมกำร 

 

 

ประธำนกรรมกำร 

 

 

กรรมกำร 

ป ี2563 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2562 

คณะกรรมกำรบริษัท 80,000 80,000 30,000 30,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 40,000 30,000 30,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 20,000 20,000 10,000 10,000 

คณะกรรมกำรบริหำร (EXCOM) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
 

 ค่ำเบี้ยประชุมเป็นค่ำตอบแทนเมื่อกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรเห็นว่ำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้นจะต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทกับ ขนำดของกิจกำร
เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสำหกรรมเดียวกันรวมถึงค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมกับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรเติบโต
ทำงผลก ำไรของบริษัทตลอดจนภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร 

 

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 



 

 

 

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ช้ัน 18 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

ดังต่อไปนี้  
 

1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

 

คณะกรรมกำรบริษัท -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน -ไม่ม-ี 

 

2) ค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
หน่วย : บำท 

 

คณะกรรมกำร 

 

 

ประธำนกรรมกำร 

 

 

กรรมกำร 

ป ี2563 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2562 

คณะกรรมกำรบริษัท 80,000 80,000 30,000 30,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 40,000 40,000 30,000 30,000 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 20,000 20,000 10,000 10,000 

คณะกรรมกำรบริหำร (EXCOM) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
 

ค่ำเบี้ยประชุมเป็นค่ำตอบแทนเมื่อกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 

 

กำรลงมติ  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที ่จะซื ้อหุ ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั ้งที ่ 1 จ ำนวนไม่เกิน 
140,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื่องจำกกำรที่บริษัทฯ มีควำมต้องกำรเสริมสภำพคล่องเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ ทำงบริษัทฯ จึง
พิจำรณำแผนกำรด ำเนินกำรในกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและ
สร้ำงควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงิน ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต และส ำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำรเมื่อมีกำรใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนำคต 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จ ำนวน
ไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำกำร
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีควำมพร้อมและสร้ำงควำมยืดหยุ่นทำงกำรเงิน ในกำรขยำยธุรกิจในอนำคต และ
ส ำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำร อย่ำงไรก็ตำม หำกใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ มีกำรใช้สิทธิ ผู ้ถือหุ้นเดิมอำจได้รับ
ผลกระทบจำกกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้นและรำคำซื้อขำยของหุ้นสำมัญ 

 

กำรลงมติ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



 

 

 

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ช้ัน 18 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

 

ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 140,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 560,000,000 
บำท เป็น 700,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering)  

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื่องจำกกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1 จ ำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) จึงต้องมีกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนไว้
รองรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยอำจมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 140,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
560,000,000 บำท เป็น 700,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 140,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 
บำท เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือ
หุ้น (Rights Offering) และมีรำยละเอียดควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 
73/2558 ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย [3] 

 

กำรลงมติ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 11  พิจำรณำอนุมตัิกำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธริวมถงึเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องเพือ่ใหส้อดคล้องกบักำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื่องจำกกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 140,000,000 บำท จำก
ทุนจดทะเบียนเดิม 560,000,000 บำท เป็น 700,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 140,000,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขำยต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Rights Offering) นั้น บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมถึงเอกสำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้แทน 

 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ ำนวน  700,000,000 บำท (เจ็ดร้อยล้ำนบำท) 
 แบ่งออกเป็น 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้ำนหุ้น) 
 มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท (หนึ่งบำท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุ้นสำมัญ 700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้ำนหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - (-)” 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมถึงเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้อง
กับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 



 

 

 

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ช้ัน 18 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

กำรลงมติ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 12 พิจำรณำอนุมตัจิัดสรรหุน้สำมัญเพิม่ทุน จ ำนวน 140,000,000 หน่วย เพื่อรองรับกำรใชส้ทิธขิองใบส ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื่องจำกกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีกำรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรออกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1 จ ำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) นั้น บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำร
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวไว้ส ำหรับรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 140,000,000 หน่วย เพื่อรองรับกำรใช้
สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

 

กำรลงมติ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 13 พิจำรณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคัญแสดง
สิทธิฯ และกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื่องจำกกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรออกและจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จ ำนวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) นั้น บริษัทฯ จึงได้
พิจำรณำมอบอ ำนำจให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้มีอ ำนำจ
ในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคัญแสดงสิทธิฯ และกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กำรออก
และจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรมอบอ ำนำจให้แก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมำย
จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำ คัญแสดงสิทธิฯ 
และกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้อง  
 

กำรลงมติ วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 14  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  
นอกจำกวำระกำรประชุมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอ
เรื่องให้ที่ประชุมพิจำรณำในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้ำเงื่อนไขตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสองว่ำ “เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ



 

 

 

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด(มหำชน) 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ช้ัน 18 แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260 

รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น นอกจำกที่ก ำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได”้  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท   
เห็นควรให้เปิดวำระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม และ/หรือแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ โดยไม่มีกำรลงมติแต่หำกผู้ถือหุ้น
ประสงค์จะเปิดกำรพิจำรณำและลงมติจะต้องเข้ำเง่ือนไขตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรค
สอง ที่กล่ำวข้ำงต้น 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (Record Date) ในวันพฤหัสที่ 29 
มิถุนำยน 2563 

 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันพฤหัสที่ 30 กรกฎำคม 2563 เวลำ 
15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7  โรงแรม อวำนี สุขุมวิท เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นต้ังแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป 

 

ในกรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้โปรดแต่งต้ังบุคคลอ่ืนเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
ครั้งนี้ โดยกำรเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง 
แบบ ค. ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 
รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 11 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  
 

หรือท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนำมผู้ถื อหุ้นได้ โดย
ข้อมูลและประวัติกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัท ภำยในวันที่ 24 กรกฎำคม 
2563 โดยส่งมำที่  เลขำนุกำรบริษัท บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 4345 ภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบ
เทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260  
  

กรุณำศึกษำขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุมตำมเอกสำรแนบ 9 โดยบริษัทจะ
ด ำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับบริษัทฯตำมรำยละเอียดในสิ่งที่ส่งมำด้วย 8  
 

เพื่อให้ท่ำนได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของท่ ำนอย่ำงเต็มที่ หำกท่ำนมีค ำถำมที่
ต้องกำรให้บริษัทฯชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่น ำเสนอครั้งนี้สำมำรถจัดส่งค ำถำมไปล่วงหน้ำได้ที่  เลขำนุกำรบริษัท : 
secretary@allinspire.co.th ภำยในวันที่ 24 กรกฎำคม 2563 

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 

           
         ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                                 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
             
               
 

                                           (นำงเกศรำ มัญชุศรี) 
                                                                                                                     ประธำนกรรมกำร               


