
บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)   เอกสำรแนบ 5 

เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้รว่มประชมุตอ้งแสดงกอ่นเขำ้รว่มกำรประชมุ 
วิธกีำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสยีงลงคะแนน ในประชมุวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครั้งที ่1/2564 

บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 
(ผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส)์ 

 
 ตำมนโยบำยคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทำงปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็น 
กำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเพื่อให้กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) จึงเห็น
ควรก ำหนดให้มีกำรตรวจสอบเอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้ำร่วมประชุม เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป 
 

 ผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมีกำรมอบฉันทะ) ให้แจ้งควำมประสงค์ พร้อมเอกสำรยืนยันตัวตน มำยังบริษัท ภำยในวันศุกรท์ี่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ 
EMAIL : secretary@allinspire.co.th เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิธิ
เข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ที่ก ำหนดไว้เมื่อวันพุธที่ 27 มกรำคม 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทจะส่งชื่อ
ผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่ำน (PASSWORD) และคู่มือกำรใช้งำนในระบบไปยัง EMAIL ที่ได้ส่งมำแจ้งบริษัทส ำหรับใช้ใน
โปรแกรมกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (E-EGM) 
 

 กำรเข้ำประชุมด้วยตนเอง 
 -  ให้แสดงเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ที่ยังไม่หมดอำยุ เช่น บัตรประจ ำประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบขับขี่ 
หรือหนังสือเดินทำงตัวจริง (กรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
 

 กำรมอบฉันทะ 
 -  มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ได้แก่ นำยมนัส แจ่มเวหำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรอิสระ 
แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้ำ
ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตำมสิ ่งที ่ส ่งมำด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุม หรือ 
DOWNLOAD จำกเว็บไซต์ของบริษัท WWW.ALLINSPIRE.CO.TH 
 

 -  หนังสือมอบฉันทะต้องกรอกข้อมูลและลงลำยมือชื่อของผู้มอบฉันทะให้ครบถ้วน หำกมีกำรแก้ไขหรือขีดลงข้อควำม
ที่ส ำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนำมก ำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะจะต้องติดอำกรแสตมป์ 20 บำท พร้อมทั้งขีดฆ่ำลงวันที่ที่ท ำ
หนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตำมกฎหมำย 
 

 เอกสำรที่ต้องใช้ประกอบกำรมอบฉันทะ 
 (1)   กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้มอบฉันทะจะต้องเตรียมเอกสำรดังต่อไปนี้ 
 -  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็น
ชำวต่ำงประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 
 -  ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรฉบับจริง หรือหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
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 (2)   กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมเอกสำรดังต่อไปนี้ 
  -  หนังสือมอบฉันที่ซึ่งลงนำมโดยมีผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลตำมหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้
โดยกระทรวงพำณิชย์ หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน พร้อมประทับตรำส ำคัญของนิติบุคคล 
  -  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ส่งส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่ งออกให้โดยกระทรวงพำณิชย์ หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วววัน ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตรำ
ส ำคัญของนิติบุคคล 
  -  ผู้รับมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรฉบับจริง หรือหนังสือเดินทำง
ฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชำวต่ำงประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
 

 กำรยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภำยในวันศุกร์ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564) 
 ผู้ถือหุ้น หือผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่งแบบแจ้งกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม และส ำเนำบัตรประชำชนของผู้ถือ
หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีกำรมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุมฯ พร้อม Email Address และเบอร์โทรตดิต่อ 
(ที่สำมำรถติดต่อกลับได้) เพื่อยืนยันตัวตน ได้ 2 ช่องทำง ดังนี ้
  
 1. อีเมล์ (Email Address) : secretary@allinspire.co.th 
 2. ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่ 
 

   เลขำนุกำรบริษัท 
   บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  
   4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 
   แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
 
 กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM Meeting) 
 1.  เมื่อผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ได้แจ้งควำมประสงค์ และยืนยันตัวตนแจ้งกลับมำยังบริษัท ภำยในวันที่ก ำหนดแล้ว 
บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และรหัสผ่ำน (PASSWORD) และคู่มือกำรเข้ำใช้งำนในระบบไปยังอีเมล์ที่ได้ส่งมำแจ้ง
บริษัทส ำหรับใช้ในโปรแกรมกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ำกัด (ภำยในวันพฤหัสท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2564)  
 2. กำรใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัท สำมำรถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค / แท็ปเล็ต / 
โทรศัพท์มือถือ ผ่ำน Web Browser : Internet Explorer, Chorme อินเตอร์เน็ตควำมเร็ว 4G หรือ Internet บ้ำนพื้นฐำน 
 3. โดยระบบรองรับกำรเข้ำร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตำมวิธีกำรทั้งแบบ มำด้วยตนเอง และ
กำรมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 7 
 

 กำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ 
 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้องตำมวำระ ภำยในวันศุกร์ท่ี 12 กุมภำพันธ์ 2564 โดยแนบพร้อมกำรแจ้ง
ควำมประสงค์เพื่อเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM Meeting) บริษัทจะรวบรวมค ำถำมที่เกี่ยวข้องในแต่ละวำระ
เพื่อตอบค ำถำมของผู้ถือหุ้นในกำรประชุมฯ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมฯ ในวันประชุมยังคงสำมำรถ
สอบถำมไดต้ำมวำระที่ประชุม 
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 ช่องทำงกำรติดต่อ 
 1. อีเมล์ (E-Mail Address)  :  secretary@allinspire.co.th 
 2. ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนมำที่ 
  เลขำนุกำรบริษัท 
  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  
  4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท 
  แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 
 3. เลขำนุกำรบริษัท เบอร์ติดต่อ 02-029-9988 ต่อ 8008 
 

 หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียง 
  

 วำระทั่วไป 
 

 1.  กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระ จะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีแจ้งควำมจ ำนงผ่ำนระบบออนไลน์ โดยให้นับหนึ่ง
เสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่งกำรออกเสียงลงคะแนนเป็นบำงส่วน 
 

 2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้รับมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เท่ำนั้น กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวำระใด ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำ กำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่
ถูกต้อง และไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 

 3. หำกผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มี
กำรเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้ตำมที่เห็นสมควร 
 

 วิธีปฏิบัตืในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ 
 ประธำนที่ประชุมจะชี้แจงรำยละเอียดวิธีกำรลงคะแนนให้ที่ประชุมทรำบโดยมีแนวทำงดังนี้ 
 
 1. ประธำนที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมควำมเห็น
จำกที่ประชุมว่ำ ผู้ถือหุ้นท่ำนใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
 2. ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่ำนระบบออนไลน์ เมื่อประธำนที่ประชุมสอบถำมควำมเห็นโดยให้มี
ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีควำมเห็นเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ลงคะแนนเสียงในระบบออนไลน์ เมื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทประมวลผลและตรวจนับคะแนน 
 
 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม 
 - กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมำย หรือข้อบังคับก ำหนดไว้แตกต่ำงจำกกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตำมที่กฎหมำย
หรือข้อบังคับนั้นก ำหนด โดยประธำนในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแต่ละวำระดังกล่ำว 
  1.  หำกคะแนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงต่ำงหำกเป็นเสียงชี้ขำด 
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  2.  ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพำะ ห้ำมมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และ
ประธำนในที่ประชุมอำจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น ออกนอกที่ประชุมชั ่วครำวได้ เว้นแต่เป็นกำรออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อกำรเลือกต้ังกรรมกำร 
 

 กำรรับคะแนนเสียงและแจ้งกำรนับคะแนน 
 ประธำนที่ประชุมจะชี้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วำระ จำกกำรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ลงคะแนนผ่ำนระบบออนไลน์ และจะแจ้ง
ผลกำรนับคะแนนให้ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็จสิ้นกำรประชุม 
 

 1. กำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่ำหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
 2. ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขำด 
 3. กำรนับคะแนน จะนับเฉพำะผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่ำน้ัย จำกนั้นจะน ำคะแนน
เสียงดังกล่ำวหักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม คะแนนเสียงส่วนที่เหลือถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้วยในวำระนั้นๆ 
 4. เมื่อเสร็จสิ้นกำรประมวลผลคะแนนแล้ว จะประกำศผลให้ที่ประชุมรับทรำบทันทีที่ท ำกำรรวบรวมคะแนนเสร็จ โดย
แบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ำมี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตำมมติที่ต้องใช้ 


