
 

เอกสารเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าป ี2564 

บริษัท ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
โดยการประชุมแบบ HYBRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

                             วันที ่2 เมษำยน 2564 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้นบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบที่ส่งมำด้วย 

1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564   
2. แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี 2563 พร้อมงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2563 ในรูปแบบ QR CODE 

3. แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)  
4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำร  
5. นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท รำยนำม และประวัติกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ   
6. ข้อมูลประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชี ส ำหรับปี 2564 

7. ค ำชี้แจง เรื่อง เอกสำรและหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและ
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

8. ข้อบังคับบริษัท เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

9. ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม 

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

13. มำตรกำรป้องกันและแนวทำงปฏิบัติตนส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 

 

  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทั”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในรูปแบบ HYBRID (ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองโดย
จ ำกัดจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมไม่เกิน 30 ท่ำน) ในวันจันทร์ที่ 19 เมษำยน 2564  เวลำ 14.00 น. โดยถ่ำยทอดสดจำก ห้องแคช
เมียร์ (Cashmere) ชั้น 7 โรงแรมอวำนี สุขุมวิท เลขที่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 
10260 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้  

 

ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล   
 กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมี

รำยละเอียดปรำกฏในส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ตำมเอกสำรแนบ 1 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท   
 เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือ

หุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 และคณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำได้มี
กำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้อง และไม่ปรำกฏว่ำมีผู ้ถือหุ้นคัดค้ำนหรือขอแก้ไขแต่อย่ำงใด โดยมี
รำยละเอียดปรำกฏในส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 ตำมเอกสำรแนบ 1   

 



 

 

 

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

 กำรลงมติ    

 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2563 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล    
 บริษัทได้จัดท ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในรอบปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดปรำกฎใน แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี  2563 ตำม
เอกสำรแนบ 2 ในรูปแบบ QR CODE  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  

 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท    
 เห็นสมควรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ให้ที่ประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 รับทรำบ โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2  
 

  กำรลงมติ    
  วำระนี้เป็นวำระแจ้งเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 3  พิจำรณำอนุมัติเรื่อง งบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล    
 ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 112 และข้อบังคับบริษัทข้อ 37 ก ำหนดให้บริษัท

ต้องจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ 

 

 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดท ำงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏ
ในงบกำรเงินของบริษัท ตำมเอกสำรแนบ 2  ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ 
โดยสำมำรถสรุปสำระส ำคัญของงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้ดังนี ้

                         หน่วย : ล้ำนบำท 

            รำยกำร          ปี 2562             ปี 2563  เปลี่ยนแปลง (%) 
สินทรัพย์รวม  7,632 8,164 6.97% 

หนี้สินรวม 5,652 5,936 5.02% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,980 2,228 12.53% 

รำยได้รวม  2,918 2,220 (23.92%) 
ก ำไรสุทธิ  501 242 (51.70%) 
อัตรำส่วนก ำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น) 0.98 0.43 (56.12%) 

 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท    
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินของบริษัท ส ำหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 เนื่องจำกเห็นว่ำถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีที่รองรับ
ทั่วไป และผ่ำนกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดปรำกฏในงบกำรเงินของบริษัท ตำมเอกสำรแนบ 2 

 

  กำรลงมติ     
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  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนมุตัิเรือ่ง กำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2563 เป็นส ำรองตำมกฎหมำยและกำรงดกำรจ่ำยปันผล 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล    
 ในปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้นจ ำนวน 700,000,000 บำท และต้องมีทุนส ำรองจ ำนวน 70,000,000 

บำท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนส ำรองสะสมไว้ทั้งสิ้น 53,771,979 บำท (ก่อนจัดสรรก ำไรสุทธิ) ซึ่งเงินทุนส ำรอง
ดังกล่ำวยังไม่ครบตำมที่กฎหมำยระบุไว้จึงจ ำเป็นต้องจัดสรรเพิ่ม  

 

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีก ำไรสุทธิหลังหักภำษี (งบเดี่ยว) จำกกำรด ำเนินงำน
เป็นจ ำนวน 299,691,525 บำท บริษัทจึงเสนอให้จัดสรรเงินก ำไรสุทธิดังกล่ำวเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย
เพิ่มอีกเป็นจ ำนวน 14,984,576 บำท เมื่อรวมกับทุนส ำรองสะสม ณ ปัจจุบัน บริษัทจะมีทุนส ำรองรวมทั้งสิ้น 
68,756,555 บำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.82 ของทุนจดทะเบียน 

 

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทมีก ำไรสุทธิหลังหักเงินส ำรองจำกกำรด ำเนินงำนเป็น
จ ำนวน 299,692,525 บำท และบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเป็นหุ้นปันผลบำงส่วน และเงินสดบำงส่วน 
จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 17 มีนำคม 2564 ดังนี ้
 

1   จ่ำยปันผลเป็นหุ ้นสำมัญของบริษัทในอัตรำ  10 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หุ ้นปันผล รวมเป็นจ ำนวนไม่เกิน 
56,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รวมเป็นมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 56,000,000 บำท หรือคิดเป็น
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บำทต่อหุ้น  

 

 ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำกำรจ่ำยหุ้นปันผลดังกล่ำว บริษัทจะจ่ำยปัน
ผลในส่วนของเศษของหุ้นน้ันเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท 

 

2 จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บำท  
 

และด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ บริษัทจึงเสนอให้งดกำรจ่ำยปันผล
ประจ ำปี 2563 เพื่อรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษัทไว้   

 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท    
 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรเพื่อเป็นทุนส ำรองตำมกฏหมำยเพิ่มอีกเป็น

จ ำนวน 14,984,576 บำท และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 เพื่อเป็น
กำรรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อไปในภำยหน้ำ    

 

  กำรลงมติ     

  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติเรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 29  ก ำหนดให้ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัท  
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ตำมทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2564 ได้พิจำรณำบุคคลที่ได้รับ
กำรเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2564 เห็นควรเสนอให้แต่งต้ัง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 
เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัท ประจ ำปี 2564 โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ ำปี 2564  

 

รำยนำมผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตเลขที ่
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 

นำยยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน 9445 

นำยวิชัย รุจิตำนนท์ 4054 

นำยเสถียร วงศ์สนันท์ 3495 

นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล 5946 

นำงสำวกนิษฐำ ศิริพัฒนสมชำย 10837 

 

โดยก ำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท โดยมี
รำยละเอียดข้อมูล ประวัติ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 6 
ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

 

  ทั้งนี้ ค่ำสอบบัญชีที่เสนอส ำหรับปี 2564 เป็นเงินจ ำนวน 2,180,000 บำท   
 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  
เห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส ำหรับปี 2564 
โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีเป็นเงินจ ำนวน 2,180,000 บำท  

 

  กำรลงมติ   

  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติเรื่อง เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับบริษัทข้อ 16 ก ำหนดให้ในกำร
ประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรต้องพ้นจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมกำรที่ออกตำมวำระนี้
อำจได้รับเลือกต้ังเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกก็ได้  

 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  
ณ ปัจจุบนั คณะกรรมกำรบริษัทมีกรรมกำรทั้งหมด 6 ท่ำน ดังนั้น ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 
ครั้งนี้ กรรมกำรที่ต้องพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน  1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด มีทั้งสิ้น 2 ท่ำน 
ดังนี ้
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รำยชือ่กรรมกำร ต ำแหนง่ 
1. นำงเกศรำ มัญชุศรี กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริษัท 

2. นำยมนัส แจ่มเวหำ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  

ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำควำมเหมำะสม และผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทแล้ว โดยเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระทั้ง 2 ท่ำน กลับเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง 

 

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกต้ังเป็นกรรมกำรแต่ละท่ำน ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 4 ซึ่ง
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

 

  กำรลงมติ   

  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติเรื่อง ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  
ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลงำนของบริษัทในภำพรวม กำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 
ภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรแต่ละคณะแล้ว เห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 
2564 โดยก ำหนดค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบี ้ยประชุม และค่ำตอบแทนอื่นๆ แก่คณะกรรมกำรบริษัท 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร และเห็น
ควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

 1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

 

คณะกรรมกำรบริษัท -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรบริหำร (EXCOM) -ไม่ม-ี 

 

 2) ค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
หน่วย : บำท 

 

คณะกรรมกำร 

 

 

ประธำนกรรมกำร 

 

 

กรรมกำร 

ป ี2564 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2563 

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) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
  

 ค่ำเบี้ยประชุมเป็นค่ำตอบแทนเมื่อกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 



 

 

 

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

 3) ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ  
           -ไม่ม-ี 

 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท  

คณะกรรมกำรเห็นว่ำกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้นจะต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทและ 
ขนำดของกิจกำรเพื่อให้สอดคล้องกับอุตสำหกรรมเดียวกันรวมถึงค่ำตอบแทนกรรมกำรควรเหมำะสมกับ
กำรขยำยตัวทำงธุรกิจและกำรเติบโตทำงผลก ำไรของบริษัทตลอดจนภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร 

 

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรน ำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2563 ดังต่อไปนี้  

 

 1) ค่ำตอบแทนรำยเดือน 

 

คณะกรรมกำรบริษัท -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน -ไม่ม-ี 
คณะกรรมกำรบริหำร (EXCOM) -ไม่ม-ี 

 

 2) ค่ำเบี้ยประชุมของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ  
หน่วย : บำท 

 

คณะกรรมกำร 

 

 

ประธำนกรรมกำร 

 

 

กรรมกำร 

ป ี2564 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2563 

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) -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

 ค่ำเบี้ยประชุมเป็นค่ำตอบแทนเมื่อกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมในแต่ละครั้ง 

 

 3) ค่ำตอบแทนอ่ืนๆ  
           -ไม่ม-ี 

  

  กำรลงมติ   

 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติเรื่อง กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. วรรคท้ำย 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 107 (3) และข้อบังคับบริษัทข้อ 28 ก ำหนดให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแก้ไขข้อบังคับของบริษัท และเนื่องจำกข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. วรรคท้ำย มี
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กำรพิมพ์ข้อควำมผิดพลำดจำกที่ควรเป็น ดังนี ้“มีจ ำนวนเกินร้อยละ 10” เป็น “มีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10” 
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขข้อควำมดังกล่ำวโดยตัดค ำว่ำ “ไม”่ ออก คงเหลือเพียง “มีจ ำนวนเกินร้อยละ 10” 
ดังนี ้
 

ขอ้ควำมเดมิ ขอ้ควำมใหม ่

ข้อ 11. ห้ำมมิให้บริษัทเป็นเจ้ำของหุ้น หรือรับจ ำน ำ
หุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี ้
 

(1) บริษัทอำจซื้อหุ้นคืนจำกผู้ถือที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน 
และสิทธิในกำรรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่ำตน
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

 

(2) บริษัทอำจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงินเมื่อ
บริษัทมีก ำไรสะสมสภำพคล่องส่วนเกิน และกำรซื้อ
หุ ้นคืนนั ้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหำทำง
กำรเงิน 

 

ทั้งนี้ หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในกำรออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 

ในกรณีท่ีกำรซื้อหุ้นคืนตำม (1) และ (2) มีจ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้ว คณะกรรมกำร
บริษ ัทมีอ  ำนำจตัดสินใจในกำรซื ้อห ุ ้นจ ำนวน
ดังกล่ำวคืนได้ ส่วนในกรณีที่กำรซื้อหุ้นคืนตำม (1) 
และ (2) มีจ ำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้ว 
ให้ขอควำมเห็นชอบต่อที ่ประชุมผู ้ถ ือหุ ้นก่อน
ด ำเนินกำร 

ข้อ 11. ห้ำมมิให้บริษทัเป็นเจ้ำของหุ้น หรือรับจ ำน ำ
หุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 

(1) บริษัทอำจซื้อหุ้นคืนจำกผู้ถือที่ออกเสียงไม่เห็น
ด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนน 
และสิทธิในกำรรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่ำตน
ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

 

(2) บริษัทอำจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงินเมื่อ
บริษัทมีก ำไรสะสมสภำพคล่องส่วนเกิน และกำรซื้อ
หุ ้นคืนนั ้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหำทำง
กำรเงิน 

 

ทั้งนี้ หุ้นท่ีบริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในกำรออก
เสียงลงคะแนนและสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

 

ในกรณีท่ีกำรซื้อหุ้นคืนตำม (1) และ (2) มีจ ำนวนไม่
เกินร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้ว คณะกรรมกำร
บริษ ัทมีอ  ำนำจตัดสินใจในกำรซื ้อห ุ ้นจ ำนวน
ดังกล่ำวคืนได้ ส่วนในกรณีที่กำรซื้อหุ้นคืนตำม (1) 
และ (2) มีจ ำนวนเกินร้อยละ 10 ของทุนช ำระแล้ว ให้
ขอควำมเห ็นชอบต ่อท ี ่ประช ุมผ ู ้ถ ือห ุ ้นก ่อน
ด ำเนินกำร 

 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 11. วรรคท้ำย โดยตัด
ข้อควำมค ำว่ำ “ไม”่ ออก คงเหลือเพียง “มีจ ำนวนเกินร้อยละ 10”  

 

  กำรลงมติ   

 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ ำนวน 14,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิจ ำนวน 
939,052,299 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ ำนวน 953,052,299 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน



 

 

 

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

จ ำนวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทต่อหุ้น เพื่อรองรับกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิ
ของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิครั้งที่ 1 ที่เสนอขำยตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิัทฯ  และอนุมตัิกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เพื่อรองรับกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือ [ALL-W1] จึงต้องมีกำรจด
ทะเบียนเพิ่มทุนไว้รองรับ โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 14,000,000 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
939,052,299 บำท เป็น 953,052,299 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 14,000,000 หุ้น มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยอำจมีกำรใช้สิทธิซื้อหุ้นสำมัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิ
ฯ โดยมีรำยละเอียดกำรปรับสิทธิดังน้ี 

 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ ำนวนหุน้ 
อัตรำสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 
รำคำขำย 

(บำทต่อหุน้) 
วนั เวลำ จองซือ้ 

 และช ำระเงนิคำ่หุน้ 
หมำยเหต ุ

เพ ื ่ อรองร ับกำร
ปรับอัตรำกำรใช้
สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิครั้งที ่ 1 
หรือ (ALL-W1) 

14,000,000 อัตรำกำรใช้สิทธิเดิม 

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
1.000 หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญได้ 1.000 หุ้น 

  
อัตรำกำรใช้สิทธิใหม ่
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
1.000 หน่วย มีสิทธิซื้อ
หุ้นสำมัญได้ 1.100 หุ้น 

รำคำกำรใช้สิทธิเดิม  
2.800 บำท ต่อหุ้น  
 

รำคำกำรใช้สิทธิใหม่  
2.545 บำท ต่อหุ้น  

 

โปรดดูรำยละเอียดจำก
ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิ
และหน้ำที่ของผู้ออก
ใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้
ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1 
(ALL-W1) 

 

 

และสืบเนื่องจำกกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 
บริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน รวมถึงเอกสำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้แทน 

 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ ำนวน    939,052,299 บำท (เก้ำร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนห้ำหมื่นสองพัน
สองร้อยเก้ำสิบเก้ำบำท) 

 แบ่งออกเป็น 939,052,299 หุ้น (เก้ำร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนห้ำหมื่นสองพัน
สองร้อยเก้ำสิบเก้ำหุ้น) 

 มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท (หนึ่งบำท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุ้นสำมัญ 939,052,299 หุ้น (เก้ำร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนห้ำหมื่นสองพัน
สองร้อยเก้ำสิบเก้ำหุ้น) 

 หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - (-)” 
 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีก 14,000,000 
บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 939,052,299 บำท เป็น 953,052,299 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุน



 

 

 

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

จ ำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่ 1 หรือ (ALL-W1) เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 

 

และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 รวมถึงเอกสำรที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

 กำรลงมติ  

 วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 10 พิจำรณำอนมุัติเรื่อง จัดสรรหุ้นสำมญัสว่นทีเ่พิม่จ ำนวน 14,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรปรบัอตัรำกำรใช้
สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล 

สืบเนื่องจำกกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ ่มทุน
จ ำนวน 14,000,000  นั้น บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวไว้ส ำหรับรองรับกำรปรับ
อัตรำกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 หรือ (ALL-W1)  

 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน จ ำนวน 14,000,000 หน่วย 
เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

 

  กำรลงมติ  

  วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 11  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล  

นอกจำกวำระกำรประชุมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 แล้ว 
กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจำรณำในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็
จะต้องเข้ำเงื่อนไขตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสองว่ำ “เมื่อที่
ประชุมพิจำรณำเสร็จตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้น
ที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอ่ืน นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”  

 

  ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท   
เห็นควรให้เปิดวำระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม และ/หรือแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ โดยไม่มีกำรลงมติ
แต่หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดกำรพิจำรณำและลงมติจะต้องเข้ำเงื่อนไขตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง ที่กล่ำวข้ำงต้น 

 

ทั้งนี้ บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 (Record Date) ใน
วันจันทร์ที่ 15 มีนำคม 2564 

 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันที่ 19 เมษำยน 

2564 เวลำ 14.00 น. ในรูปแบบ HYBRID โดยท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 



 

 

 

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

หรือเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองโดยจ ำกัดจ ำนวนผู ้เข้ำร่วมประชุม ไม่เกิน 30 ท่ำน  ณ ห้องแคชเมียร์ 
(Cashmere) ชั ้น 7  โรงแรม อวำนี สุขุมวิท เลขที ่ 2089 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10260 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลำ 12.30 
น. เป็นต้นไป 

 

ในกรณีที่ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในกำรประชุมครั้งนี้ โดยกำรเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือ
มอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ังให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 11 ซึง่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี  

 

หรือท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนใน
นำมผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 5 ซึง่
ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้  ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนได้โปรดส่ง
หนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัท ภำยในวันที่ 12 เมษำยน 2564 โดยส่งมำที่  เลขำนุกำรบริษัท บริษัท ออลล์ 
อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 4345 ภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวง
บำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260  

  

กรุณำศึกษำขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวันประชุมตำมเอกสำรแนบ 
9 โดยบริษัทจะด ำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับบริษัทฯ ตำมรำยละเอียดในสิ่งที่ส่งมำด้วย 8  

 

เพื่อให้ท่ำนได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของท่ำนอย่ำงเต็มที่ หำก
ท่ำนมีค ำถำมที่ต้องกำรให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่น ำเสนอครั้งนี้สำมำรถจัดส่งค ำถำมไป
ล่วงหน้ำได้ที่ เลขำนุกำรบริษัท : secretary@allinspire.co.th ภำยในวันที่ 12 เมษำยน 2564 

 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 

           
         ขอแสดงควำมนับถือ 

             
         
                                           (นำงเกศรำ มัญชุศรี) 
                                                                                                                     ประธำนกรรมกำร           
                                                                                 บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
     


