
 

เอกสารเชญิประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 

บริษัท ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. 
โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 รอบใหม่นี้  บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการ
บริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐาน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมา
เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามวันและเวลาที่ก าหนด  



 

   

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

                             วันที่ 4 มกรำคม 2564 

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [E-EGM] 
 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้นบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

เอกสำรแนบที่ส่งมำด้วย 

1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  
2. สรุปสำระส ำคัญของข้อก ำหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภำพที่ออกใหม ่

3. แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน (F53-4)  
4. ข้อบังคับบริษัท เฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

5. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องใช้เพื่อเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น วิธีกำรมอบฉันทะ 
6. นิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท และรำยนำม และประวัติกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ   
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  แบบ ข. และ แบบ ค.  

 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียก
ประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 14.00 น. โดยถ่ำยทอดสด 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 18  บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 4345 อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค 
ชั ้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื ่องต่ำงๆ โดยมีระเบียบวำระกำรประชุม
ดังต่อไปนี ้

 

ระเบียบวำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสที่ 30 กรกฎำคม 2563   
มีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท   เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ 30 กรกฎำคม 2563 
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำได้มีกำรบันทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้องและไม่ปรำกฏว่ำมีผู้ถือ
หุ้นคัดค้ำนหรือขอแก้ไขแต่อย่ำงใด โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 1 ส ำเนำ
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

 

กำรลงมติ    วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 2  พิจำรณำอนุมัติกำรออก และเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพ โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 1,000 

ล้ำนบำท 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล    ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพที่ออกใหม่ของ
บริษัท (“หุ้นกู้แปลงสภำพ”) โดยมีมูลค่ำกำรเสนอขำยรวมไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท ให้แก่ผู้



 

   

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง ได ้แก ่  Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ 
Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ ่งบุคคลดังกล่ำวไม่เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงของบริษัท โดยมีรำยละเอียดปรำกฏตำมในเอกสำรแนบท้ำย 2 (สรุปสำระส ำคัญ
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภำพของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ำกัด (มหำชน))  

 

  ในกำรนี้ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำร
มอบอ ำนำจให้ คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท หรือประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอ ำนำจของบริษัท 
หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำย มีอ ำนำจในกำรก ำหนดรำยละเอียด แก้ไข หรือ
ด ำเนินกำรใด ๆ อันจ ำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพ เพื่อให้
เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงอ ำนำจในกำรด ำเนินกำร
ดังต่อไปนี้   

 

(1) ก ำหนดหรือแก้ไขรำยละเอียด วิธีกำรและเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอ
ขำยหุ้นกู้แปลงสภำพ ตำมควำมเหมำะสม ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกและเสนอขำยครำวเดียว 
หรือเสนอขำยหลำยครำว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงข้อก ำหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลง
สภำพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภำพ มูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นกู้แปลงสภำพ รำคำเสนอขำย 
จ ำนวนหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพ อัตรำดอกเบี้ย กำร
ค ำนวณและวิธีกำรช ำระดอกเบี้ย รำคำแปลงสภำพ อัตรำแปลงสภำพ ระยะเวลำในกำรใช้
สิทธิแปลงสภำพ รำคำไถ่ถอน ระยะเวลำไถ่ถอน วันสิ้นสุดของกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ 
วิธีกำรจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพ หรือกำรก ำหนดเหตุกำรณ์ที ่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่
เพิ่มเติมเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ เงื่อนไขกำรปรับสิทธิแปลง
สภำพ 

 (2) กำรแต่งต้ังที่ปรึกษำและบุคคลต่ำง ๆ (เช่น ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำกฎหมำย) ที่
เกี ่ยวข้องกับกำรติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสำร ค ำขอ ค ำขอผ่อนผัน หลักฐำนกับ
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหุ้น
กู้แปลงสภำพ ตำมที่เห็นสมควร   

 (3) เจรจำ ตกลง เข้ำท ำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนำมในสัญญำ ค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผัน 
หลักฐำน กำรเปิดเผยข้อมูล รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้อง
กับกำรออกเสนอขำย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภำพ และกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่
ออกเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภำพ ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ 
กำรยื่น กำรแก้ไข กำรเพิ่มเติม กำรลงนำมในค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผัน หลักฐำน กำร
เปิดเผยข้อมูล รำยงำนผลกำรขำย และเอกสำรต่ำง ๆ ต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงำนรำชกำร และ/หรือ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรออกและเสนอขำย หุ้นกู้แปลงสภำพ กำรน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำกกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และ   

 (4) ด ำเนินกำรอื่นใดอันจ ำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับกำรออก เสนอขำย และจัดสรรหุ้นกู้
แปลงสภำพ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ข้ำงต้นส ำเร็จลุล่วง   



 

   

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

 รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 และ 3  

  
ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท   เห็นสมควร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออก และเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพที่

ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุนโดยเฉพำะเจำะจง และเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกับบริษัท ใน
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท รวมถึงกำรมอบอ ำนำจในกำรก ำหนดรำยละเอียด แก้ไข 
หรือด ำเนินกำรใดๆ อันจ ำเป็นและเกี่ยวเนื ่องกับกำรออกแบบและเสนอขำยหุ้นกู้แปลง
สภำพ เพื่อให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น 

 

กำรลงมติ     วำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตัิกำรจำ่ยปันผลดว้ยหุ้นปันผลและเงินสด ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนสะสม
ของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล     ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลด้วยหุ้นปันผลและเงินสด ส ำหรับผล
กำรด ำเนินงำนสะสมของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 

กันยำยน 2563 คิดเป็นกำรจ่ำยปันผลทั้งสิ้นจ ำนวนไม่เกิน 84,000,000 บำท โดยจ่ำย
เป็นหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทบำงส่วน และเงินสดบำงส่วน ดังนี ้

 

2.1   อนุมัติจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทในอัตรำ 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็น
จ ำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท รวมเป็นมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 
56,000,000 บำท หรือคิดเป็นอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บำทต่อหุ้น  

 

 ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำกำรจ่ำยหุ้นปันผลดังกล่ำว 
บริษัทจะจ่ำยปันผลในส่วนของเศษของหุ้นน้ันเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท 

 

2.2   อนุมัติจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้นไมเ่กิน 

28,000,000 บำท โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวัน
พุธที่ 27 มกรำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 มีนำคม 2564  

 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรให้สิทธิในกำรรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีควำมแน่นอน เนื่องจำก
ต้องรอกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน 

 

อนึ่ง เนื่องจำกบริษัทจะมีกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นปันผล ดังนั้น บริษัทจึงจะต้องด ำเนินกำร
เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลดังกล่ำว และบริษัทจะด ำเนินกำรจ่ำยปัน
ผลได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับกำร
จ่ำยปันผลดังกล่ำวแล้ว 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลด้วยหุ้นปันผลและเงิน
สด ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสะสมของบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทสิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 กันยำยน 2563 คิดเป็นกำรจ่ำยปันผลทั้งสิ้นจ ำนวนไม่เกิน 84,000,000 บำท 



 

   

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

โดยจ่ำยเป็นหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทบำงส่วน และเงินสดบำงส่วนตำมรำยละเอียด
ข้ำงต้น 

 

 ทั้งนี้ กำรให้สิทธิดังกล่ำวของบริษัทฯ ยังไม่มีควำมแน่นอนเนื่องจำกต้องรออนุมัติจำกที่
ประชุมผู้ถือหุ้น  

 

กำรลงมติ    วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั ้งท ี ่  1/2564 เพื ่อพิจำรณำอนุม ัติกำรเพิ ่มทุนจดทะเบียนของบริษ ัท จ  ำนวน 
239,052,299 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 700,000,000 บำท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม ่  จ  ำนวน 939,052,299 บำท โดยกำรออกหุ ้นสำม ัญเพิ ่มท ุนจ  ำนวนไม ่ เกิน 
239,052,299 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำทต่อหุ้น เพื่อรองรับกำรจ่ำยเงินปันผล
ด้วยหุ้นปันผลและเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพ  และพิจำรณำ
อนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อควำมดังต่อไปนี้แทน 

 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจ ำนวน  939,052,299 บำท (เก้ำร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนห้ำหมื่นสองพันสองร้อยเก้ำสิบเก้ำบำท) 
 แบ่งออกเป็น 939,052,299   หุ้น (เก้ำร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนห้ำหมื่นสองพันสองร้อยเก้ำสิบเก้ำหุ้น) 
 มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท (หนึ่งบำท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุ้นสำมัญ 939,052,299   หุ้น (เก้ำร้อยสำมสิบเก้ำล้ำนห้ำหมื่นสองพันสองร้อยเก้ำสิบเก้ำหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - (-)” 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ   เห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
239,052,299 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 700,000,000 บำท เป็น 939,052,299 บำท 
โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 239,052,299 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
เพื่อรองรับกำรจ่ำยเงินปันผลด้วยหุ้นปันผล และเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลงสภำพของ
หุ้นกู้แปลงสภำพ และพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตำมรำยละเอียดข้ำงต้น 

 

กำรลงมติ   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 5    พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   เพื่อให้สอดคล้องกับกำรที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพที่ออกใหม่ของบริษัท และอนุมัติกำรจ่ำยปัน



 

   

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

ผลด้วยหุ้นปันผลและเงินสดนั้น เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวนไม่เกิน 239,052,299 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 
1 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 

ก.  จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น เพื่อรองรับกำรจ่ำยเงินปันผล
ด้วยหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
ได้รับปันผล (Record Date) 

 

ข.  จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 183,052,299 หุ้น เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิแปลง
สภำพของหุ้นกู้แปลงสภำพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1 โดยมีรำยละเอียดปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบท้ำย 2 และ 3 (สรุปสำระส ำคัญของข้อก ำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง
สภำพที่ออกใหม่ของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) และแบบ
รำยงำนกำรเพิ่มทุน (F 53-4))  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัทฯ   เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ ำนวนไม่เกิน 239,052,299 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น  

 

กำรลงมติ   วำระนี้ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 

ระเบียบวำระที่ 6    พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล   นอกจำกวำระกำรประชุมที่คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั ้งที ่ 1/2564  แล้ว กรณีผู ้ถือหุ ้นจะเสนอเรื ่องให้ที ่ประชุมพิจำรณำในเรื ่องอื ่นๆ 
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมก็จะต้องเข้ำเงื่อนไขตำมพระรำชบัญญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสองว่ำ “เมื่อที่ประชุมพิจำรณำเสร็จ
ตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชุมอีกก็ได”้  

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท   เห็นควรให้เปิดวำระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถำม และ/หรือแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องต่ำงๆ 
โดยไม่มีกำรลงมติแต่หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดกำรพิจำรณำและลงมติจะต้องเข้ำเง่ือนไข
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง ที่กล่ำว
ข้ำงต้น 

 

ทั้งนี ้ บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 (Record Date) ในวันพุธที่ 27 มกรำคม 2564 

 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใน
วันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยงด
เว้นผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุม ณ สถำนที่จัดประชุม ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด เอกสำรที่



 

   

บริษัท ออลล ์อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  หนังสือเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

เกี ่ยวกับขั ้นตอนกำรลงทะเบียนประชุมวิสำมัญผู ้ถ ือหุ ้น ครั ้งที ่  1/2564 ผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7 

 

 ทั้งนี้ หำกผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมครั้งนี้ โดยกำรเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่ง แบบ ค. 
ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเปน็
ผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 7   

 

 หรือท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนในนำมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทได้ก ำหนดกรรมกำรอิสระที่สำมำรถเป็นผู้รับ
มอบฉันทะในกำรประชุม คือ นำยมนัส แจ่มเวหำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ โดยข้อมูลและประวัติกรรมกำรอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรำกฏ
ตำมเอกสำรแนบ 6    

  

 ทั้งนี้ ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัท ภำยในวันศุกร์ที่ 
12 กุมภำพันธ์ 2564 โดยส่งมำที่   

 

เลขำนุกำรบริษัท  
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  

เลขที่ 4345 ภิรัชทำวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท  
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

  

กรุณำศึกษำขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุม และจัดเตรียมเอกสำรที่ต้องน ำมำแสดงในวัน
ประชุมตำมเอกสำรแนบ 6 โดยบริษัทจะด ำเนินกำรประชุมตำมข้อบังคับบริษัทฯ ตำม
รำยละเอียดในสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 

 

เพื่อให้ท่ำนได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของ
ท่ำนอย่ำงเต็มที่ หำกท่ำนมีค ำถำมที่ต้องกำรให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่
น ำเสนอครั้งนี้ สำมำรถจัดส่งค ำถำมไปล่วงหน้ำได้ที่ เลขำนุกำรบริษัท (E-Mail Address) 

:  secretary@allinspire.co.th  ภำยในวันศุกร์ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 

 

    จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น 

           
         ขอแสดงควำมนับถือ 

             

                       - SIGNED - 
 

                                           (นำงเกศรำ มัญชุศรี) 
                                                                                                                      ประธำนกรรมกำร               

mailto:secretary@allinspire.co.th


 

เอกสารแนบทีส่่งมาดว้ย 

ประกอบการประชมุวสิามญัผูถ้ือหุ้น คร้ังที ่1/2564 

บริษัท ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. 
โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบ 1 

 

ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าป ี2563  
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รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าป ี2563  
 บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหสับดทีี ่30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.  
ณ โรงแรมอวาน ีสขุมุวทิ หอ้งแกรนด ์แชมเบรย ์บอลลมู ชัน้ 7 ถนนสขุมุวทิ  

แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 

1.  นางเกศรา มัญชุศร ี ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ 

2.  นายมนัส แจ่มเวหา ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายธนากร ธนวริทธิ ์ ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4. นายดุษฎี เล็กยิ้ม ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน 

5. นางสาวชวนา ธนวริทธิ ์ ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจัดการ 

 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุ  
1. นายสมชาย ชาญธนเวทย ์ ต าแหน่ง  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายรวิสุต บุญอาภา ต าแหน่ง  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการตลาด 

3.  นางสาวสุธิดา พันไพศาล ต าแหน่ง  รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน 

 

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 395,117,539 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 70.5567 ของหุ้นท่ีออกและช าระแล้วของบริษัทถือเป็นการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

 

กตกิา วธิกีารลงคะแนนและการนบัคะแนน 

 

1. ส าหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่มีหรือตามจ านวนหุ้นที่
ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวต
ได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม  ค. คือ Custodian ที่ท า
หน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดังนี้ 
คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
 

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะท าการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ กรณีแรก คือ ผู้ถือหุ้นมาด้วย
ตนเอง ผู้รับมอบฉันทะทั้งที่ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ  
 

3. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรใบคะแนน ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดย
มอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์  
 

4. ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อท าการอนุมัติในแต่ละวาระท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถาม ต้องยกมือขึ้นและ
เขียนชื่อ-นามสกุลของท่าน ระบุวาระที่ต้องการสอบถามและเขียนค าถามลงบนกระดาษที่ทางเราได้เตรียมไว้ให้ 
และกรุณายกมือเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นั้นมารับค าถามจากท่าน 
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5. ส าหรับในการนับคะแนนบริษัทจะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ดเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้
ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเรียงคะแนนไปในทางเห็นด้วย และการลงมติในแต่ละวาระจะ
เรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่าน้ัน  
 

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที ่จะออกจากที่ ประชุมก่อนปิดประชุมและประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้อง
ประชุมด้วย ทางบริษัทจะท าการบันทึกคะแนนของท่าน 

 

7. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับ
คะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน
และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ  
 

8. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะท าการโหวตเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด  
 

9. ส าหรับเง่ือนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังน้ี  
9.1 วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุ มและ

ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งหมด 9 วาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1,3,4,5,6,7,9,12 และวาระที่ 13 

9.2 วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 1 วาระ คือวาระที่ 8  

9.3 วาระที่ต้องได้รับนั้น การอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออก
เสียงลงคะแนน มีทั้งสิ้น 2 วาระ ดังต่อไปนี้ วาระที่ 10 และ วาระที่ 11  

9.4 วาระแจ้งเพื่อทราบและไม่มีการลงมติมีด้วยกัน 1 วาระ คือวาระที่ 2 

 

ต่อมาประธานจึงขอให้ที่ประชุมเริม่พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ตามเอกสารแนบ 1 

พร้อมหนังสือเชิญประชุม 

  

 ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย รวมทั้งสิ้น 5,442,315 หุ้น รวม ณ ขณะนี้เข้าร่วมประชุม 64 ราย รวม 
4,559,854 หุ้นและแจ้งผลการลงมติในวาระนี้ 
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 15 มีนาคม 2562 
ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย   400,059,854  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บัตรเสีย            0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
รวมจ านวน         400,059,854  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
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วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัในรอบป ี2562 

 

ประธานได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย
เรียนเชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงภาพรวมและทิศทาง ของผล
ประกอบการของบริษัทโดยสรุป และได้จัดเตรียมรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท เกี่ยวกับผลการด าเนินงาน การ
ประกอบธุรกิจ การเงิน รวมถึงข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ของบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมาให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น   
 

จากนั้นผู้บริหารได้ชี ้แจงผลประกอบการและแผนการด าเนินงานในอนาคตต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแผนภาพ
ประกอบการชี้แจงให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ 

 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเหน็ในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 

 

 ค าถามจาก นางสาวยินดี ฤตวิรุฬห ์(ผู้รับมอบฉันทะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)  
1. สอบถามเรื่องแนวโน้มผลการด าเนินงานปี 2563 หลังวิกฤตโควิด 19 จะเป็นอย่างไร และ  
2. ถามว่าคาดว่าจะกลับมาจ่ายปันผลอีกครั้งเมื่อไหร ่

 

 ผู้บริหาร ได้ชี้แจงว่า  
1. ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะเรียกว่าต ่าสุดแล้ว โดยในปีหน้าและหลังจากนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ 

บริษัทยังมีโครงการไม่มาก และยังเชื่อว่าบริษัทจะสามารถบริหารงานภายใต้สถานการณ์นี้ได้ โดยในขณะนี้บริษทัก็
ไม่ได้ซื้อที่ดินเพิ่ม และสต๊อกก็ไม่ได้มีมาก 

2. ส าหรับค าถามข้อ 2. ประธานได้แจ้งว่าจะขอชี้แจงในอีกวาระหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายเงินปันผล 

 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเรื่องของการหมุนเวียนของสินทรัพย์เป็นอย่างไร  
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเรามี Backlog อยู่ 5,700 ล้าน โดยในปีที่แล้วบริษัทสามารถโอนกรรมสทิธิ์ได้ 
2,900 ล้าน และในปีนีบ้ริษัทยังมี Backlog อยู่ที่ 5,700 ล้าน ซึ่งถ้ามีการโอนแค่ 70% ผมคิดว่าบริษัทน่าจะดีกว่าปีที่
แล้ว ส่วนปีถัดไปยังสามารถขายเพิ่มได้ เรายังสามารถที่จะขายเพิ่มเติมจากนี้ไปได้อีก เพราะว่ามูลค่าโครงการที่เรามี
รวมอยู่ทั้งหมดประมาณ 20,000 กว่าล้าน เพราะฉะนั้น การขายเพิ่มแต่ละปีน่าจะเพิ่มข้ึน  

 

ค าถามจากคุณสุเมธ การุณย์คติมา  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเกี่ยวกับโครงการเดอะอิมเพรสชั่นเอกมัย EIA ยอดขาย 
ความก้าวหน้างานก่อสร้าง ปัญหาอุปสรรค ของโครงการนี้เป็นอย่างไร 

 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าเรื่อง EIA อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ EIA แล้ว ส่วนเรื่อง
ยอดขาย ตอนนี้ยอดขายอยู่ประมาณ 2,000 ล้าน ซึ่งคาดว่าเมื่อเราได้รับ EIA แล้ว ก็จะด าเนินการเรื่องของการท า
การตลาดเพิ่มข้ึน ซึ่งเรื่องนี้ก็คิดว่าผลตอบรับค่อนข้างดี 

 

 ประธานได้แจ้งแก่ที่ประชุมว่าวาระที่ 2 นี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ได้มีการลงมติ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทส าหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ประธานได้เสนองบแสดงฐานะนะการเงินและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจาก ผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและมอบหมายให้คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินได้
น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัท ผ่านแผนภาพน าเสนอตั้งแต่ปี 2550 ของบริษัท ให้กับผู้ถือหุ้นรับทราบและได้
สรุปผลการด าเนินงานในปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ว่าบริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 7,632 ล้าน มีหนี้สินรวม
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ทั้งหมด 5,652 ล้าน มีสัดส่วนทุน 1,980 ล้าน ส่วนทางด้านก าไรหรืองบก าไรขาดทุน คือมีรายได้รวม 2,838 ล้าน มี
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีคือ 501 ล้านบาท 

 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเหน็ในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 

 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 

1. เรื่องระยะเวลาในการขายโครงการเป็นอย่างไร ท าไมใช้เวลานาน ยอดจองเงินสดเป็นอย่างไรบ้าง 
2. จะจัดการให้ D/E Ratio ลดลงไดอ้ย่างไร มีการจะเตรียมออกหุ้นกู้เพิ่มหรือไม่ 
3. มาตรฐานทางบัญชีใหม่มีผลกระทบอย่างไร 

4. เงินลงทุนชั่วคราวจัดการอย่างไรบ้าง 
5. เงินมัดจ าค่าที่ดินค่อนข้างสูง สามารถเกิดโครงการได้ตามแผนหรือไม่ 
6. สัดส่วนที่ลูกค้ากู้ไม่ผ่าน เป็นอย่างไรบ้าง 

 

ฝ่ายบริหารได้ตอบค าถามดังต่อไปนี ้
1. ระยะเวลาในการขายโครงการของบริษัทเฉลี่ยประมาณ 60-70% อยู่แล้ว ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการอย่างเช่น 

โครงการ Low Rise ต้ังแต่ซื้อท่ีดินมาจนเปิดโครงการไม่เกิน 1 ปี เพราะว่าต้องขอ EIA ด้วย การขายจริงๆ ต้องเปิด
จองไม่เกิน 1 ปี ก็รวมเบ็ดเสร็จจริง ๆ แล้วไม่เกิน 2 ปี ก็ขายหมด แต่ว่าบางโครงการไม่ได้เป็นการขายช้า อาจจะมีเรื่อง
ก่อสร้างล่าช้าบ้าง เพราะมีปัญหาเรื่องผู้รับเหมา เพราะฉะนั้นยังขอยืนยันว่าเรื่องการขายของบริษัทถือว่าดี ไม่มี
ประเด็นครับ 

 

2. ส่วนเรื่องของ D/E Ratio อยู่ที่ประมาณสัก 2 เท่า บวกลบ ช่วงสิ้นปีท่ีผ่านมามีสักประมาณ 1.9 ในช่วงไตรมาส ขยับ
ขึ้นมาเล็กน้อย ณ ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2 นิดๆ แต่ว่าหลังจากที่ผ่านไตรมาสหนึ่ง ไป ตอนช่วงเดือนพฤษภาที่ผ่าน
มา ก็มีการช าระไถ่ถอนขึ้นหุ้นกู้ รุ่น 1 ไป มูลค่า 467 ล้าน เพราะฉะนั้นตัว D/E Ratio มันก็จะขยับลงมาอีกพอสมควร 
เพราะฉะนั้นจากโครงการตัวเลขที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ค านวณคร่าว ๆ แล้ว ทุกๆ หนี้สินทุกๆ 200 ล้าน มันจะมีผลท า
ให้ D/E Ratio เปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ 0.1 บริษัทคืนหุ้นกู้ไปประมาณ 400 กว่าล้าน เพราะฉะนั้นมันลดลงประมาณ 
0.25 แล้วก็พยายามให้มันอยู่ในระดับน้ี  
 

3. เงินค่ามัดจ าที่สูงเกิดข้ึนเนื่องจากมีการวางเงินมัดจ าในการซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการต่อๆ ไปของบริษัท 
ทั้งนี้บริษัทเป็นบริษัทขนาดเล็กจึงมีการบริหารความเสี่ยงโดยที่ถ้ามีโครงการใหญ่ๆ บริษัทจะท าเป็น Joint Venture 

เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน  
 

4. ส าหรับเรื่องมาตรฐานบัญชีใหม่ ช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับใช้ตัวมาตรฐานบัญชีใหม่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้
มันสะท้อนเข้ามาในโครงการอ่ืนๆ แล้ว คงไม่ได้มีปัญหาในการด าเนินงานของบริษัท 

 

5. ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเรื่องเงินลงทุนชั่วคราวว่าไม่ได้มีการน าไปซื้อตราสารหน้ี แต่เป็นการลงทุนในบริษัทลูกของบริษัท  
 

ค าถามจากคุณชวิศ ธรรมชนะเลิศ  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติม ขอทราบสถานะของโครงการอิมเพรสชั่นภูเก็ตอย่าง
ละเอียด ท าไมถึงมีการล่าช้ากว่า 1 ปี แล้วในปีนี้ยังโอนห้องไปได้น้อยมาก เกิดอะไรขึ้น 

 

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า ติดในเรื่องของการสเปกห้องยังไม่ได้  แต่ว่าลูกค้าก็มีศักยภาพ คนไทยก็ทยอยโอน จริงๆ เริ่ม
ทยอยโอนบ้างแล้ว เพราะฉะนั้นตัวภูเก็ตเรียกว่าลูกค้าก็จ่ายเงินมาพอสมควร คิดว่าตรงนี้ก็อาจจะต้องให้เวลานิด
หนึ่ง แต่ภายในปีนี้เราคงหาวิธีการที่จะมาด าเนินการกับชาวต่างชาติ ในขณะที่จะท ายังไงให้เขาโอนเร็วๆ ก่อน  
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เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นรอบบัญชี วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 เป็นส ารองตามกฎหมาย และการงดการจ่ายปันผล โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 บริษัทจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีกเป็นจ านวน 27,846,600 บาท เมื่อรวมกับทุน

ส ารองสะสม ณ ปัจจุบัน  25,925,379 บาท(ก่อนจัดสรรก าไรสุทธิ)  บริษัทจะมีทุนส ารองรวมทั ้งสิ้น 

53,771,979 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.60 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 เพื่อเป็นการรักษาสภาพ
คล่องทางการเงินส าหรับการด าเนินงานต่อไปในภายหน้า    
 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 เป็นส ารองตามกฎหมาย และการงดการจ่าย
ปันผล โดยมีรายละเอียดดังที่ได้เสนอรายละเอียดและได้มอบหมายให้คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน
การเงิน ชี้แจงรายละเอียดของวาระที่ 4 ต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่
ก าหนดไว้จ านวน 10% เพราะฉะนั้น บริษัทต้องทยอยสะสมให้ครบ 56 ล้านบาทตามทุนจดทะเบียน 560 ล้านบาท 
และเรื่องของการงดจ่ายเงินปันผลสืบเนื่องมาจาก สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ถึงแม้ว่าในประเทศไทยของ
เราจะอยู่ในสถานการณ์ที่เราเรียกว่าควบคุมได้แล้วเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แต่ว่าเพื่อไม่ให้เกิดความประมาทและไม่รู้
ว่าสถานการณ์จะกลับมาอีกรอบหรือไม่ จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้มีการงดจ่ายปันผลในปี
นี้ไว้  
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม ่

 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 

 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 

1. คาดว่าจะกลบัมาจ่ายเงินปันผลได้อีกครั้งเมื่อไร  
2. ท าไมถึงไม่ปันผลในหุ้นแทนการออก Warrant   

 

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า  
1. เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปีหน้าก็คงกลับเข้าสู่นโยบายจ่ายเงินปันผลไดต้ามปรกติ 

2. ขอเรียนชี้แจงว่า การจะจ่ายปันผลเป็นหุ้น ก็เรียกว่าสามารถท าได้ ซึ่งการจ่ายปันผลเป็นหุ้นจะมีทั้งที่เรียกว่าการจ่าย
ซื้อ หรือไม่จ่ายซื้อก็ได้ เพราะฉะนั้นพอเป็น Warrant มันจึงเป็นเรื่องที่บริษัทเห็นว่า มันมีราคาต ่ากว่าการซื้อขาย ซึ่ง 
Warrant เองตอนนี้ก็ถือว่าไม่ล าบากแล้ว ซึ่งจากผู้ถือหุ้นเองหลายๆ รายที่อาจจะเรียกว่ามีการประสานงาน หรือ
การคุยกัน ก็คิดว่าในเรื่องของการได้รับ Warrant แล้ว ก็สามารถที่จะไปขายในตลาดได้ เพราะว่าในอีกทางหนึ่งก็
ต้องเรียนว่าตัวบริษัทเองก็เห็นว่า ถ้าผู้ถือหุ้น Warrant  มาซื้อหุ้นในราคาที่เหมาะสม และราคาที่เราคิดว่า เราให้ผู้ถือ
หุ้นได้รับส่วนเกินจากส่วนนี้ไป ในเรื่องของมูลค่า แล้วตัว Warrant เองก็จะมีการ Exercise Warrant ในอีก 2 ปี
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ข้างหน้า ตัวบริษัทก็จะได้รับประโยชน์ในเชิงที่ว่าสามารถที่จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นได้ด้วย ในส่วนของราคาเราก็ใช้ทางด้าน
ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ FA เข้ามาช่วย ซึ่งทาง FA ก็แนะน าในเรื่องของราคา เพราะฉะนั้นเมื่อมีการหารือ แล้วก็
ได้รับค าแนะน าจากทางด้านตัว FA แล้ว บริษัทเองก็เรียกว่าชั่งน ้าหนักแล้วว่า ถ้าบริษัทจ่ายปันผลด้วยหุ้นเฉย ๆ กับ
การจ่ายปันผลด้วยการเป็น Warrant แล้ว การออก Warrant น่าจะเป็นประโยชน์ทั้งผู้ถือหุ้น และกับบริษัทด้วย จึง
เป็นที่มาของการที่ต้องขออนุญาตว่าในวาระถัดไปก็จะเป็นการขอเสนอเพื่ออนุมัติจากผู้ถือหุ้นว่าจะเป็นการที่จะให้ 
Warrant ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการให้ปันผลโดย Warrant  
 

เมื่อไม่มผีู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณางดอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 ด้วยคะแนนคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที ่5  พจิารณาอนมุตักิารขอเพิม่วงเงนิหุน้กูจ้ากเดมิ 2,000 ลา้นบาท เพิม่เปน็ 4,000 ลา้นบาท 

 บริษัทขอเพิ่มวงเงินหุ้นกู้จากเดิม 2,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนใด ที่เทียบเท่า เพื่อใช้
ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบันและขยายกิจการของบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

ประเภทหุ้นกู ้: 
 

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้
ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ
ครั้ง 

วงเงิน : 
 

มูลค่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมิ ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอ่ืนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ สามารถเสนอ
ขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving 

Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจ าหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
จะต้องมีจ านวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น 

สกุลเงิน : เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอ่ืนที่เทียบเท่าภายในวงเงิน 

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 
อายุของหุ้นกู้ : 
 

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถก าหนดให้มีการ
ไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ 

วิธีการเสนอขาย : 
Offering : 

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ให้แก่ผู ้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุน
สถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจ านวนวงเงินหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป 
โดยให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทเป็นผู้ด าเนินการใด ๆ  อัน
จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ของหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร 
รายละเอียดการเสนอขาย การขออนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการลงนาม
ในสัญญาและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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อ านาจก าหนด : 
รายละเอียดอื่นๆ : 

ให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ
ผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากัด) มีอ านาจต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

(1)  การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และเสนอขายหุ้นกู้ เช่น 
การก าหนดชื่อ ลักษณะขายหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของ
หุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด 
อัตราดอกเบี้ย วิธีการช าระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย 
เป็นต้น 

 

(2)  การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือนายทะเบียน
หุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ 
 

(3)  การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอ านาจในการ
ด าเนินการใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกแบบ และเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้  รวมถึง
การน าหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market 

Association) หรือตลาดรองอ่ืน ๆ และเพื่อให้ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานต่าง ๆ การเปิดเผย
รายการ และกระท าการอ่ืนใดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 

  

ประธานได้มอบหมายให้คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงินน าเสนอโครงสร้างทางด้านหนี้สินของ
บริษัท โดยได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นหนี้สินของบริษัทที่น ามาใช้ในการบริหารกิจการของ
บริษัทและสัดส่วนของหุ้นกู้ ในแต่ละรุ่นและก าหนดการไถ่ถอน ทั้งนี้ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มี Governance ที่บริษัทต้อง
ท าตามทั้งภายใต้นโยบายของบริษัทและภายใต้การก ากับของสถาบันการเงิน  
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 

 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) 
1. จะท า Credit Rating หรือไม ่

2.  ท าไมท าหุ้นกู้สั้นมาก มีความกังวลเรื่องหุ้นกู้ Levering ไม่ได้ หรือขายไม่ได้บ้างหรือไม่ ในช่วงที่สภาวะตลาดก าลัง
รักษากระแสเงินสด  
 

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงว่า  
1. credit rating คือสิ่งที่ก าลังด าเนินการอยู่และคงต้องท าแน่นอน เพียงแต่ว่าการที่เราจะเข้าสู่กระบวนการนั้นได้ ต้อง

มีประวัติอีกสักระยะหนึ่ง ก็คงจะอีกปี 2 ปี แต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่บริษัทพยายามเข้าสู่ระบบอยู่ 
 

2. ส่วนการออกหุ้นกู้มาก สั้น ส่วนการออกหุ้นกู้ในระบบสั้น ยาว ขึ้นอยู่กับสภาวะสถานการณ์ตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ 
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในการออกหุ้นกู้ของบริษัทที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นหุ้นกู้ไม่ได้มีหลักประกัน และบริษัทก็ดู
สถานการณ์ทีบ่ริษัทออกว่าช่วงเวลานั้นข้ึนอยู่กับสถานการณ์การออกหุ้นกู้ในตลาดด้วย ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายที่จะ
จ่ายคืนหุ้นกู้อยู่แล้ว ถ้าจะมีการออกหุ้นกู้ใหม่ก็จะพิจารณาอีกที ทั้งนี้ หุ้นกู้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของ Source of Fund 

เพราะบริษัทได้ Project Finance จากทางธนาคารอยู่แล้วในการท าโครงการต่างๆ  
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
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มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เห็นดว้ย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที ่6  พจิารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าป ี2563 จาก บรษิทั เอเอน็เอส ออด ิจ ากดั โดยมี
รายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญติั
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความ
สมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

 

รายนามผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 

นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน 9445 

นายวิชัย รุจิตานนท์ 4054 

นายเสถียร วงศ์สนันท์ 3495 

นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 

นางสาวกนิษฐา ศิริพัฒนสมชาย 10837 

 

และก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจ านวนเงิน 2,180,000 บาท  โดยประธานได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 
50,000 บาท 

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหนง่ตามวาระประจ าป ี2563 จ านวน 2 ทา่น กลบัเขา้
มาด ารงต าแหนง่กรรมการบรษิทัต่ออกีวาระหนึง่   
 

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พุทธศักราช 2535  มาตรา 71 และข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 16 ก าหนดให้มีการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่
ออกตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกต้ังเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีกก็ได ้

  

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวนทั้งหมด 6 ท่าน ดังนั ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในครั้งนี้ 
กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด มีท้ังสิ้น 2 ท่านด้วยกัน 
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ท่านแรก  คุณชาตรี ศิริพานิชกร ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

ท่านทีส่อง คุณชวนา ธณวริทธิ์ ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท 

ดังนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับกิจการที่ดี  พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว 

  

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเหน็ในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ ที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้มีมติอนุมัติการตั้งกรรมการแทนกรรมที ่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอียดดังนี ้

 

7.1 นายชาตรี ศิริพานิชกร – กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

7.2 นางสาวชวนา ธนวริทธิ์ – กรรมการ 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย   342,011,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยค่าตอบแทนกรรมการจะประกอบด้วย ค่าตอบแทนราย
เดือนและเบี้ยประชุม    

 

ประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการจะประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม โดย
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
จากผลงานของบริษัทในภาพรวม ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ  เห็นควรก าหนด
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน ของกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่ท่านผู้
ถือหุ้นทุกท่านได้เห็นอยู่ในสไลด์ ส าหรับค่าตอบแทนรายเดือน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ขณะที่ค่าเบี ้ยประชุมของ
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นค่าตอบแทนเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยทั้งนี้คงอัตราเดิมเท่ากับค่า
เบี้ยประชุมคณะกรรมการในปี 2562  
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ค่าตอบแทนรายเดือน 

 

คณะกรรมการบริษัท -ไม่ม-ี 
คณะกรรมการตรวจสอบ -ไม่ม-ี 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน -ไม่ม-ี 

 

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ  
 

 

คณะกรรมการ 

 

 

ประธานกรรมการ 

 

 

กรรมการ 

ป ี2563 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2562 

คณะกรรมการบริษัท 80,000 80,000 30,000 30,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 40,000 40,000 30,000 30,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 20,000 20,000 10,000 10,000 

คณะกรรมการบริหาร (EXCOM) -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี -ไม่ม-ี 
 

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมเป็นค่าตอบแทนเมื่อกรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง  
 

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าไม่มีโบนัสอ่ืนใดนอกจากค่าตอบแทนข้างต้นและประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะ
สอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้ 
เห็นด้วย   400,131,265   เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นด้วย             0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง                 500,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.1250 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 จ านวนไม่เกิน 140,000,000 

หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) 
 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

จ านวนไม่เกิน 140,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ (Rights Offering) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีความ
พร้อมและสร้างความยืดหยุ่นทางการเงิน ในการขยายธุรกิจในอนาคต และส ารองเป็นเงินทุนหมุ นเวียนภายใน
กิจการ อย่างไรก็ตาม หากใบส าคัญแสดงสิทธิฯ มีการใช้สิทธิ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจได้รับผลกระทบจากการลดลงของ
สัดส่วนการถือหุ้นและราคาซื้อขายของหุ้นสามัญ 

 

โดยประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระก่อนหน้าและขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินได้ชี้แจงเพิ่มเติ มตาม
รายละเอียดวาระ 
 

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
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ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 

 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) 
ท าไมสัดส่วนถึงเป็น 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 Warrant ท าไมถึงมีอายุ 2 ปี ท าไมถึงเป็นราคา 2.80 บาท ซึ่งราคา IPO ของ
บริษัท 4.50 บาท มีวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนไหม หรือใช้หมุนเวียนปกติ 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตอบค าถามดังกล่าวว่า สิ่งที่เราเปลี่ยน Future จากหุ้นปันผลมาเป็น Warrant สิ่งที่เราต้อง
ค านึงก็คือ หนึ่ง เรื่องของ Dilution Effect กรณีที่บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล สิ่งที่เกิดขึ้นคือ Dilution Effect 

ของหุ้นจะเกิดขึ้นทันที และในกรณีที่เรามีอัตราส่วน Ratio ที่ประกาศไว้แล้วก็คือ 3.5 หุ้น เดิมได้ 1 หุ้นสามัญ ซึ่ง
ก าหนดเป็น Dilution Effect จะอยู่ที่ประมาณ 22% และในกรณีท่ีออกเป็น Warrant ในสัดส่วน Ratio 4 หุ้นเดิม ต่อ 
1 หุ้นใหม่ Dilution มันจะเกิดข้ึนประมาณ 20% ซึ่งก็จะน้อยกว่า แล้วถ้ามองในแง่ของ Price Dilution เนื่องจากการ
ให้ Warrant ก็คือการออกหุ้นสามัญท่ีออกให้ก็คือให้หุ้นในราคาที่พันกว่าบาท เพราะฉะนั้นเมื่อค านวณรวมสัดส่วน
ที่การให้ ผลกระทบของในแง่ของ Price Dilution จะเกิดข้ึนทันทีประมาณ 25.03%   
 

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า Control Dilution อย่างไร 

 

ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตอบค าถามดังกล่าวว่า Control dilution ได้แจ้งแล้วก็คือว่า control dilution ทั้งหมดจะ
เกิดขึ้น 22% แต่ Warrant จะเกิดขึ้นแค่ 20% แล้วก็ในแง่ของ Warrant เนื่องจาก Warrant ไม่ได้เป็นการให้ต้องใช้
สิทธิในการจ่ายเงินเข้าเพื่อจะให้เป็นหุ้นสามัญ เพราะฉะนั้นปันผลที่เราออก 2.80 บาท มันจะท าให้เกิด Dilution ต่อใน
เรื่องของ Price Dilution อยู่แค่ประมาณร้อยละ 4.3% เท่านั้นในแง่ของข้อดีของอีกอันหนึ่ง ก็คือการจัดเป็นหุ้นปัน
ผล Earnings Per Share ของบริษัทจะถูก Dilute ทันที เพราะว่าจ านวนเดิมจากเดิมก็คือ 560 ล้านหุ้น บวกอีก 
160 ล้านหุ้น ก าไรต่อหุ้นจะถูกแบ่งลดลงทันที ในขณะที่ Warrant ผู้ถือ Warrant ยังไม่มีเทคนิคในการแปลง ในแง่ 
Earnings Per Share ของบริษัทของผู้ถือหุ้นก็จะสูงกว่า เพราะว่าฐานเพียงแค่ 560 ล้านหุ้น Earnings Per Share 

เราก็จะสูงกว่าด้วย  ตอนนี้สิ่งที่ต้องค านึงถึงแล้วว่า ท าไม เพราะตอนนี้สิ่งที่โจทย์ของทางผู้บริหารให้มาคือว่า ต้อง
ค านวณออกมาให้เป็นผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าการจ่ายเป็นหุ้นปันผล ซึ่งตามที่ได้ประกาศไปครั้งแรกก็
ถือว่า 3.5 หุ้น ยังได้ผลต่าง เมื่อคิดเป็นอัตราผลตอบแทนของต่อหุ้นก็จะอยู่ที่ประมาณ 0.285 บาทต่อหุ้น 

 

ในขณะที่การออก Warrant ที่ค านวณที่ราคา Exercise Price 2.80 บาท อายุ 2 ปี โดยในทางทฤษฎี ใช้วิธี ratio 

model ราคาเฉลี่ยของ Warrant จะอยู่ที่ 0.945 บาทต่อหน่วย เมื่อค านวณจาก 4 หุ้น โดยที่ได้ 1 Warrant จะคิด
เป็นอัตราผลตอบแทนประมาณ 0.26 บาทต่อหุ้น ซึ่งถือว่าใกล้ เคียงกันกับการจ่ายหุ้นปันผล และสิ่งที่แตกต่างตรง
ข้อดีคือ Dilution Effect เรายังไม่ข้ึน Earnings Per Share เราก็ยังดีกว่า ตรงนีก้็เลยเป็นท่ีมาของค าแนะน าของทาง
ที่ปรึกษาว่าควรออกเป็น Warrant  
 

อีกข้อหนึ่งก็คือในกรณีที่ผู้ถือ Warrant แปรใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ บริษัทก็จะสามารถได้เงินลงทุนเข้ามาได้อยู่ 
ได้เงินเข้ามาสักประมาณเกือบ 400 ล้านบาท ในขณะที่การจ่ายปันผล ก็จะไม่มีเงินกลบัเข้ามาในธุรกิจ จึงเป็นที่มาของ
ค าแนะน าของทางทางที่ปรึกษาที่เห็นคิดว่าการออก Warrant น่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากกว่าในสถานการณ์นี้ 
ที่ควรจะต้องเก็บเงินสดเอาไว้ 
 

ค าถามจากคุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า บางครั้งการออก Warrant ราคาต ่ากว่า โดยเฉพาะ
ต ่ากว่า IPO ค่อนข้างมาก มันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าราคามีปัญหา มันก็เลยมีความน่ากลัวพอสมควรในการเอา 
Warrant สมมติว่าราคา 2.80 บาท ปัจจุบันปิดที่ 3.50 บาท ถึงแม้ผลประกอบการบริษัทดีอยู่ แต่ถือว่าหลาย 
Warrant ที่ออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะไปหักตาม Warrant 
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ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตอบค าถามดังกล่าวว่า เราต้องค านึงถึงเรื่องของถ้าเราให้ราคาซื้อขาย Warrant ที่สูงกว่า
ราคาที่เราขายปัจจุบันค่อนข้างมากอยู่ที่ out of money ราคาต่อหน่วยของ Warrant ต ่ามาก ถ้าท าแบบนั้น เมื่อ
เทียบมูลค่าผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น จะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเดิม เพราะเราต้องค านึงตรงส่วน
ของต้นทุนว่าการจ่ายหุ้นปันผลกับ Warrant ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะต้องไม่ต ่ากว่าหรือไม่ แล้วถ้าเราเอา out of 

the money แทนที่ตามทฤษฎีต่อ 1 หน่วยจะราคาประมาณ 0.90 บาท อาจจะอยู่แค่ประมาณ 0.20 บาท นั่นคือ 0.30 
บาท ท าให้เมื่อเรียกผลตอบแทนท่ีได้รับจะค่อนข้างต ่า อันนี้ทางผู้บริหารก็ให้โจทย์มาว่าการให้ Warrant จะต้องไม่ท า
ใหผู้้ถือหุ้นเสียในเรื่องของผลตอบแทนท่ีลดลง ก็เลยเป็นท่ีมา  
 

แต่ถามว่ากรณีที่บอกว่าก าหนดราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาด ตรงนี้จริง ๆ ในทางทฤษฎีแล้ว จริง ๆ เราค านึงว่าราคา
ของตลาด มันควรสะท้อนในเรื่องของผลประกอบการกับ PE ของกลุ่ม ถามว่าปัจจุบันเอง PE ของ ALL Inspire เนี่ย
อยู่ในระดับท่ีต ่ามาก เพราะฉะนั้น ปัจจุบันน้ีเราถึงได้ต่อระดับ 4 เท่า ถ้าจะลงที่ 2.80 บาทเนี่ย มันจะอยู่ประมาณ 2 เท่า 
เท่านั้นเอง ซึ่งตัวทฤษฎีเมื่อเทียบกับพวกกลุ่มอสังหาแล้วเนี่ย PE ประมาณ 8-10 ก็ถือว่าของเรานี่อยู่ในระดับที่ต ่า
มาก และก็ในแง่ของผลประกอบการในอนาคต จากที่ทางท่านประธาน ทางคุณธนากรได้ชี้แจง ก็คือเรามี Backlog 

จ านวนมาก เราเชื่อมั่นว่าตัวผลประกอบการของเรา จะท าให้ตัวหุ้นของเราเนี่ยสะท้อนกับมูลค่าที่เหมาะสม  
 

ส่วนอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ก็คือ 2 ปี จริง ๆ ตอนเนี้ยเรามีการเสนออายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ อายุของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ์เนี่ยสูงสุด 5 ปี คราวนี้เรามาดูว่าอายุเท่าไหร่ที่จะเหมาะสม ถ้าถามว่าในแง่ของการลงทุน ถ้าเรา 2 
ปี หมายถึงว่าให้อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกว่า ค านวณมาแล้วเป็นผลตอบแทนก็คือ 0.93 บาทต่อหุ้น  
 

แต่อย่างไรก็ตามราคาที่ค านวณออกมาเป็นราคาทางทฤษฎีเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎี 
อาจจะขึ้นอยู่กับ Demand Supply อันนี้ก็ขอชี้แจงไว้ด้วย 

  

ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ใช้สิทธิครั้งแรกเดือน 31 มีนาคม 2564 และก็ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 17 สิงหาคม 
2565 

 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              -   

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบยีนจ านวน 140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดิม 560,000,000 บาท เป็น 
700,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธ ิครั้งที ่1 ที่จะเสนอขายตอ่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการ
ถือหุ้น (Rights Offering) 

 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระที่ 10 เป็นวาระเกี่ยวเนี่องกับการออก warrant จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 560,000,000 บาท เป็น 700,000,000 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออก
และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering)   
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ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มติ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง                         500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที่ 11 พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธริวมถงึเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน
ของบริษัท 

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการบริษัทฯ ได้มีการเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 
140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 560,000,000 บาท เป็น 700,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 140,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
ครั้งที่ 1 ที่จะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) นั้น บริษัทฯ จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ ดังต่อไปนี ้

 

 ข้อ 4 ทุนจดทะเบยีน   700,000,000 บาท  (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)  
 แบ่งออกเป็น   700,000,000 หุ้น   (เจ็ดร้อยล้านหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ    1.00 บาท  (หนึ่งบาท)  
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามัญ   700,000,000 หุ้น   (สี่ร้อยสี่สิบล้านหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ          - หุ้น 

 

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 140,000,000 หน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

 

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับมติของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 9 เรื่องการอนุมัติการออกใบส าคัญแสดง
สิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 จ านวนไม่เกิน 140 ล้านหน่วย ได้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเห็นสมควร เสนอ
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ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 140 ล้านหน่วย เพื่อรองรับการใช้สิทธิ์ต่อไป
ของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 1 ดังนี้  
 

1. จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิมต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 1 
หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ์เหลือจากการค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิ์
ดังกล่าว ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจ านวน โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะได้ รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 
Record เป็นวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
 

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิ์ 1 หน่วยมีสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการตัด
สิทธิ์  
 

3. ใบส าคัญแสดงสิทธิ์ สามารถใช้สิทธิ์ตามใบส าคัญแสดงสิทธิ์ได้ในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือน
กันยายนของแต่ละปี ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ์ โดยผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ครั้งแรกได้วันที่ 
31 มีนาคม 2564 ซึ่งในวันก าหนดการใช้สิทธิ์ครั้งแรก  
 

ในวันใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิ์มีอายุครบ 2 ปี ในกรณีที่วันใช้สิทธิ์ตรงกับวันหยุดท าการของ
บริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เลือกวันการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นวันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้
สิทธิ์ดังกล่าว 

 

ประธานได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 งดออกเสียง                 500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหแ้กป่ระธานเจา้หน้าทีบ่ริหาร หรือ บุคคลที่ไดร้ับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 

 

ประธานเสนอให้ที ่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง 
 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่ 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  
 

มต ิ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย   400,131,965  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

 ไม่เห็นด้วย              0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 บัตรเสีย         0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 



   
 

หน้า 15 จาก 15 

 งดออกเสียง                   500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 
 

วาระที ่14  พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี 
ประธานได้สอบถามกับที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอวาระการประชุมใด ๆ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาหรือไม ่

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆให้พิจารณา  
 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 และกล่าวปิดประชุม 

 

 

 

 

     ลงชื่อ     (ประธานในท่ีประชุม) 
                                 (นางเกศรา มัญชุศรี) 
                         ประธานกรรมการ 

 

 

 

     ลงชื่อ              (ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 
                                 (นายธราดล ธารีสาร) 
                                                                       เลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบท้าย 2 

สรปุสาระส าคญัของข้อก าหนดและเงือ่นไขของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

ของบรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 

หวัขอ้ รายละเอยีด 

ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี

หลักประกัน (Senior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”) 
สกลุเงนิ บาท 

จ านวนตน้เงนิรวมของหุน้กู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังต่อไปนี้ 
(1)  หุ้นกู้ แปลงสภาพชุดที่  1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่ เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง 

ออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 20.00 ล้านบาท  
(2)  หุ้นกู้ แปลงสภาพชุดที่  2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่ เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่ง 

ออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 25.00 ล้านบาท  
(3)  หุ้นกู้ แปลงสภาพชุดที่  3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่ เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่ง 

ออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 25.00 ล้านบาท 

(4)  หุ้นกู้ แปลงสภาพชุดที่  4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่ เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่ง 
ออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 30.00 ล้านบาท 

เงื่อนไขในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามล าดับ และในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบริษัท
ในแต่ละคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความส าเร็จของเง่ือนไขบังคับก่อนและ
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ แปลงสภาพ ซึ่งได้แก่ การได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  
 

ทั้งนี้ ก าหนดให้ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีระยะเวลาภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ หากบริษัทมิได้ออกหุ้นกู้แปลง
สภาพครบจ านวนภายใน 1 ปี บริษัทอาจขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
ส่วนที่ยังไม่ออก โดยขึ้นอยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัท 

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

อาย ุ หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด 

การช าระคนืเงนิตน้ ช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลง
สภาพแต่ละชุด 

สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลง
สภาพ ก่อนวันครบก าหนด
อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบ
ก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบก าหนด 
ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะ
ออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 

อัตราสว่นการแปลงสภาพ จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ 
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ราคาแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาตลาดตามที่ก าหนดในประกาศที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

 

“ราคาตลาด” คือราคาที่ค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ค านวณจากราคาปิดถ่วงน ้าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน [1] 
(“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversation Price)”) 
 

อย่างไรก็ตาม หากราคาแปลงสภาพท่ีค านวณข้างต้นต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท 
บริษัทจะต้องออกหุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ท าให้การค านวณหุ้นทั้งหมดที่จะออกใน
มูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

หมายเหตุ :   
- หากหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพจากหุ้นกู้แปลงสภาพถูกก าหนดราคา

แปลงสภาพต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ (ราคาตลาด 
ณ วันที่ใช้สิทธิแปลงสภาพค านวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
น ้าหนักค านวณจากราคาปิดถ่วงน ้าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันท าการ
ติดต่อกัน) บริษัทมีหน้าที่ห้ามมิให้ AO Fund และ AO Fund 1 (“ผู้ลงทุน”) ที่ใช้สิทธิแปลง
สภาพออกขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้
ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพดังกล่าว (Silent Period) โดยภายหลังจากวันที่ผู้
ลงทุนได้รับหลักทรัพย์แปลงสภาพครบก าหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ลงทุนจึงจะสามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวได้ในจ านวนร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่
ถูกสั่งห้ามขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการพิจารณาค าขอให้รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
ในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่  11 พฤษภาคม 2558 

(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
- ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่

เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “เหตุการณ์ที่บริษัท 
จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ” 

ระยะเวลาการใชสทิธแิปลง
สภาพ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจาก
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวันท าการก่อนวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 1 สัปดาห์ 

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไว้
เพือ่รองรบัการแปลงสภาพ 

183,052,299 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 24.64 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจ านวน) 

ตลาดรองของหุน้สามญัทีเ่กดิ บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จด
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จากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น 

ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่  ทจ. 17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) ดังนั้น การโอนหุ้นกู้
แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องมีลักษณะที่ไม่ท าให้จ านวนผู้ถือ
หุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจ ากัดเกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการ
นับจ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอ
ขายในวงจ ากัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ 
หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลง
สภาพที่แท้จรงิเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

วธิกีารจดัสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจ ากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 

Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ซึ่งเป็นผู้ลงทุน
สถาบันตามนัยของข้อ 4(10) ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ท่ี กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่
พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจ ากัดครั้งนี้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561 

เหตกุารณท์ีบ่รษิทัจะตอ้งออก
หุน้ใหมเ่พิม่เตมิเพือ่รองรบัการ
เปลีย่นแปลงการใชส้ทิธแิปลง
สภาพ 

บริษัทอาจด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น
แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลง
สภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน ทั้งนี้ การพิจารณา
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทจะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคา
ตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดย[1] 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
(1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตรต่อไปนี้  Price 

Dilution = (Po - PE) / Po  

โดยท่ี  
Po = ราคาหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 3.4190 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วง น ้าหนัก
ของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันท าการติดต่อกัน
ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่บุคคลในวงจ ากัด คือ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ถึง
วันที่ 28 ธันวาคม 2563   
Pe = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดย 
สมมติให้เท่ากับ Po ซึ่งเท่ากับ 3.0771 บาทต่อหุ้น  
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PE = ราคาหุ้นหลังการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยที่  
PE = ((Po*Qo) + (Pe*Qe)) / (Qo + Qe)  
Qo = จ านวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 560,000,000 หุ้น  
Qe = จ านวนหุ้นที่ เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นที่  
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจ านวน 183,052,299 หุ้น  
ดังนั้น  
PE =  (3.4190 x 560,000,000)  +  (3.0771 x 183,052,299)  /  (560,000,000 + 
183,052,299)  
PE =  3.3347 บาทต่อหุ้น  
 

Price Dilution = (Po - PE) / Po = (3.4190 – 3.3347) / 3.4190 = [2.46]%  
 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง 
จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นร้อยละ [2.46] ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทออก 
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้มากที่สุดที่ราคาแปลงสภาพเท่ากับร้อยละ 90 ของ 
ราคา Po 

 

(2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้จากสูตร 
ต่อไปนี้  
Control Dilution = Qe / (Qo + Qe)  
โดยท่ี 

Qo = จ านวนหุ้นที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 560,000,000 หุ้น  
Qe = จ านวนหุ้นที่ เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจ านวนหุ้นที่  
จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจ านวน 183,052,299 หุ้น  
Control Dilution =  183,052,299 /  ( 560,000,000 +  183,052,299)                           
= ร้อยละ 24.64  
ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้ง 
จ านวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็น 
อัตราร้อยละ 24.64 

ขอ้มลูเพิม่เตมิอืน่ ๆ รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ
เบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุ ไว้ในข้อก าหนดและเง่ือนไข
ส าหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 



 

เอกสารแนบ 3 

 

แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F53-4)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้าย 3  1 

 

เอกสารแนบท้าย 3  
แบบรายงานการเพิม่ทนุ  

บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน)   
วนัที ่11 มกราคม 2564 

 

ข้าพเจ้า บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้  

1. การเพิ่มทุน  
ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้น าเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 พิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 239,052,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 700,000,000 บาท  เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่ จ านวน 939,052,299 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 239,052,299 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท รวม 239,052,299 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม  
(บาท) 

แบบก าหนดวัตถุประสงค์ 
ในการใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 239,052,299 1 239,052,299 

 

หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 

 แบบมอบอ านาจทั่ ว ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธ ิ - - - 

 

หมายเหตุ: ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเป็นจ านวนเท่ากับ 700,000,000 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 
560,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จ าหน่ายก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
ครั้งนี้ เนื่องจากหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 140,000,000 หุ้น เป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ อัตราสว่น  
(เดมิ:ใหม)่ 

ราคาขาย  
(บาทต่อหุน้) 

วนั เวลา จอง
ซือ้ และช าระเงนิ

คา่หุน้ 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผล ณ 
วันก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ไ ด้ รั บ ปั น ผ ล 
(Record Date) 

ไม่เกิน 

56,000,000 

หุ้น 

10:1 - เพื่อรองรับการ
จ่ายเงินปันผล 

(โปรดพิจารณาหมาย
เหตุ ข้อ 1) 
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Advance 

Opportunities 

Fund (“AO 

Fund”) และ 
Advance 

Opportunities 

Fund 1 (“AO 

Fund 1”)   

ไม่เกิน 

183,052,299 

หุ้น 

อัตราแปลงสภาพ 
เท่ ากั บ  จ าน วน 
เงินต้นของหุ้นกู้  
แปลงสภาพที่จะใช้
สิ ท ธิ ห า ร  ด้ ว ย
ราคาแปลง สภาพ 

ไม่ต ่ากว่าร้อย 
ละ 90 ของ 
ราคาตลาด 
(ราคาแปลง 
สภาพ) 

บริษัทจะก าหนด
ภายหลัง  

(โปรดพิจารณาหมาย 
เหตุข้อที่ 2-4 และสรุป
สาระส าคัญของ

ข้อก าหนดและ เง่ือนไข
ของหุ้นกู้แปลงสภาพของ
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากัด 

(มหาชน)ตาม
เอกสารแนบท้าย 2) 

หมายเหตุ:  
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่าย

ปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 56,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น ให้กับ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 มกราคม 
2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2564 

 

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“หุ้นกู้ แปลงสภาพ”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่ เกิน 
1,000,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดซึ่งเป็นผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO 

Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) โดยเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมี
จ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ตามนิยามข้อ 43(1) ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
17/2561 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (“ประกาศที่ ทจ. 17/2561”) และบุคคล
ดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  
 

ทั้งนี้ ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยที่ราคาตลาดค านวณจากราคาถัว
เฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการ
ติดต่อกันก่อนวันที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ ทั้งนี้ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ค านวณจากราคาปิด
ถ่วงน ้าหนักด้วยปริมาณการซื้อขายในแต่ละวันท าการติดต่อกัน (“ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพลอยตัว (Floating Conversion 

Price)”) อย่างไรก็ตาม หากราคาแปลงสภาพที่ค านวณข้างต้นต ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท บริษัทจะต้องออก
หุ้นชดเชยเพิ่มเติมในลักษณะที่ท าให้การค านวณหุ้นทั้งหมดท่ีจะออกในมูลค่าที่ตราไว้เป็นไปตามราคาแปลงสภาพ 

 

3. AO Fund และ AO Fund 1 เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซึ่งจ ากัดความรับผิดที่ได้รับยกเว้นของหมู่เกาะเคย์แมน 
AO Fund และ AO Fund 1  ถูกจัดโครงสร้างให้เป็นกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การก ากับของหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแล
เรื่องการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคย์แมน AO Fund และ AO Fund 1 มีวัตถุประสงค์การลงทุนระยะปาน
กลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงินเพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กลยุทธ์การลงทุนของ AO Fund และ AO Fund 1 คือ การจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่
บริษัทต่างๆ เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนการขยายกิจการ การควบรวมกิจการ การจัดการตามวัตถุประสงค์การปรับ
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โครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ AO Fund และ AO Fund 1  ยังเป็นกองทุนที่ได้มีการลงทุนในตราสารหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและ
จ าหน่ายโดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใ์นประเทศไทยมากกว่า 13 บริษัทต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา  
บริษัท ซิโก้ แอสเส็ท แมเนจเม้นท์ จ ากัด (Zico Asset Management Private Limited) (“ZICOAM”) เป็นผู้จัดการ กองทุน
ของ AO Fund ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นในประเทศสิงคโปร์ และขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาตจากธนาคาร
กลางของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยทาง ZICOAM ได้รับการแต่งต้ังจาก AO Fund และ AO 

Fund 1 ให้เป็นผู้จัดการลงทุนและประเมินการลงทุนทุกประเภทของ AO Fund และ AO Fund 1  ดังนั้น AO Fund และ AO 

Fund 1  จึงเข้าข่ายเป็น “ผู้ลงทุนสถาบัน” ตามนัยของข้อ 4 (10) ของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การก าหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และ
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจ ากัดครั้งนี้เป็นไปตามข้อก าหนดภายใต้ข้อ 43 และ 56 ของประกาศที่ ทจ. 17/2561  
 

4. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในคณะกรรมการบริษัท หรือ 
กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนด 
รายละเอียด แก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้ เป็นไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้  
 

(1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามความ
เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
ข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอ
ขาย จ านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การค านวณและวิธีการช าระ
ดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วัน
สิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่
เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ   
 

(2) การแต่งต้ังที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการ ติดต่อให้
ข้อมูล และยื่นเอกสาร ค าขอ ค าขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร  
 

(3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล 
รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการ ติดต่อ 
การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผล
การขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน
ราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การน าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจากการใช้
สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ  
 

(4) ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การ 
ด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นส าเร็จลุล่วง  

 

ทั้งนี้ ความส าเร็จลุล่วงของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพขึ้นอยู่กับเง่ือนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึง
การท าการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ที่ส าเร็จลุล่วงของ AO Fund ในธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการท าการสอบทานข้อมูล (Due Diligence) ในด้านนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการ
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ฟอกเงิน (Anti-Money Laundering Policy) นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) และ
มาตรการลงโทษ (Sanctions)   

 

กรณีที่มีเศษเหลือจากการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง 
 

2.2 แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จัดสรรให้แก่ ประเภท 

หลกัทรพัย ์

จ านวนหุน้ รอ้ยละตอ่ 

ทนุช าระแลว้ 

หมายเหต ุ

ผู้ถือหุ้นเดิม หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิ
ของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทนุที่
โอนสิทธิได้ 

หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

ประชาชน หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

บุคคลในวงจ ากัด หุ้นสามัญ - - - 

หุ้นบุริมสิทธิ - - - 

 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   
ก าหนดวันประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจัดประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเปิดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมส านักงานใหญ่ ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
10260 โดย   

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นต้ังแต่วันที…่…..จนกว่าการประชุม

ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ   

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2564 

 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)   
4.1.  บริษัทจะจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ท่ีประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564  มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  

4.2. บริษัทจะยื่นขอจดข้อจ ากัดการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 ราย ใน
รอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
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4.3. บริษัทจะด าเนินการยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้
สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)  

  

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม   
5.1  เพื่อน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ไปจัดสรรเป็นหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล จ านวน 56,000,000 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
 

5.2  เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออก
ให้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 ในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี้ 

 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ จ านวนเงนิทนุทีจ่ะน าไปใช ้
โดยประมาณ (บาท) 

ระยะเวลาการใชเ้งนิ 

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และ/หรือ ลงทุนใน
โครงการในมือและ/หรือโครงการใหม่ของบริษัท 

ไม่น้อยกว่า 1,000,000,000 บาท ภายใน 1-3 ปี 

 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   
6.1   บริษัทจะสามารถปรับสัดส่วนเงินเพิ่มทุนโดยใช้ก าไรสะสมของบริษัทเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพฐานะทาง

การเงิน และ   
 

6.2   เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของ
บริษัทในอนาคต 

 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
7.1    เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท 

นอกจากนี้ บริษัทยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้
และผลก าไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการด าเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ใช้สิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะได้รับประโยชน์ผ่านจากการได้รับเงินปันผลของบริษัทตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล   

 

7.2    นอกจากสิทธิในการได้รับเงินปันผล ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท เริ่มต้ังแต่เมื่อได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง
สภาพของบริษัทเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนต่อ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว   
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8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โปรด
พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท 
ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (เอกสารแนบท้าย 2) 

 

 

 9.   ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนนิการ วนั เดอืน ป ี

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 11 มกราคม 2564 

2. ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 และมีสิทธไิด้รับเงินปันผล (Record 

Date)  

27 มกราคม 2564 

3. ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 

4. ระยะเวลาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ 

กรรมการผู้จัดการมอบหมายจะเป็น 
ผู้ก าหนด 

5. จดทะเบยีนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชมุ 
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 มีมติ

อนุมัติการเพิ่มทุน 

 

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
  
  
                                     ลายมือชื่อ…………………………………………………….กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันบริษัท 

                                          (นายธนากร  ธนวริทธิ์ และ นายดุษฎี เล็กยิ้ม) 
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ข้อบงัคบับรษิทั 

เฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชุมผู้ถอืหุน้ 
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ขอ้บังคับ 

ของ 
บรษิทั ออลลอ์นิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั (มหำชน) 

(เฉพำะในส่วนทีเ่กีย่วกบักำรประชมุผูถ้อืหุน้) 
 

ข้อ 10.  บริษัทอำจปิดงดรับลงทะเบียนกำรโอนหุ้นในระหว่ำงยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ังก็ได้ โดยประกำศให้
ผู ้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ ณ ส ำนักงำนใหญ่และส ำนักงำนสำขำของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่ำสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับ
ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น 

 

ข้อ 13.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรขึ้นเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของบริษัท โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
และตำมบทบัญญัติที่ก ำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ทั้งนี้ กรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
 

คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำห้ำ (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้ำ (15) คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ต้องมีไม่น้อยกว่ำ
สำม (3) คน ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และ
กรรมกำรทั้งหมดของบริษัทต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนด ทั้งนี้ กรรมกำรอิสระต้องมี
คุณสมบัติอย่ำงน้อยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือข้อก ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
 

ข้อ 15.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้ 
 

 1.  ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ 

 

 2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดตำม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ใน
กรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 

 3.  บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ที่ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำกับจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึง
มีหรือพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังในล ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินกว่ำจ ำนวนกรรมกำร
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ให้ประธำนที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขำด 

 

ข้อ 16.  ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรำ โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่ง
นำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งก่อน ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะออกไม่อำจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 
 

ข้อ 25.  คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอ่ืนนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ ซึ่งคณะกรรมกำรจะเรียกประชุม
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ข้อ 26.  ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบี ยบวำระกำรประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยให้ระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมติั 
หรือเพื่อพิจำรณำ แล้วแต่กรณี รวมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเร่ืองดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่
น้อยกว่ำ 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภำษำไทยติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่ำ 3 วัน 
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ข้อ 27. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม 

 

ในกรณีที่ปรำกฎว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ำ 7 วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม 

 

ข้อ 28.  มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 

 1.  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยนับหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ำ
มีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

 

 2.  ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหนึ่ง 
 

 (ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 

 (ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

 (ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนที่ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้
บุคคลอ่ืนเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรร่วมกิจกำรกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

 (ง)  กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

 (จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน และกำรออกหุ้นกู ้
 

ข้อ 29.  กิจกำรอันที่ประชุมสำมัญประจ ำปีพึงกระท ำมีดังนี้ 
 

 1.  พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรในรอบปีท่ีผ่ำนมำ 

 2.  พิจำรณำและอนุมัติงบดุล 

 3.  พิจำรณำจัดสรรเงินก ำไร 

 4.  เลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 5.  แต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
 6.  กิจกำรอ่ืนๆ  
 

ข้อ 31.  บริษัทอำจเพิ่มทุนจำกจ ำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยกำรออกหุ้นใหม่เพิ่มข้ึน ซึ่งจะกระท ำได้เมื่อวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลง
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ข้อ 36.  บริษัทต้องจัดให้มีกำรท ำและเก็บรักษำบัญชี ตลอดจนกำรสอบบัญชีตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นและต้องจัดท ำงบดุล
และบัญชีก ำไรขำดทุนอย่ำงน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท 

 

ข้อ 37.  คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรท ำงบดุล และบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบดุล และบัญชีก ำไรขำดทุนนี้ คณะกรรมกำรต้องจัดใ ห้ผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 38.  คณะกรรมกำรต้องจัดส่งเอกสำรดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือนัดประชุมสำมัญประจ ำปี 
  



บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน)  เอกสำรแนบ 4  

 

 1.  ส ำเนำงบดุล และบัญชีก ำไรขำดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บัญชี 

 2.  รำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร 

 

ข้อ 39.  ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปัน
ผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน 

 

 คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลก ำ ไรสมควร
พอที่จะท ำเช่นนั้น และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 

 

 กำรจ่ำยเงินปันผล ให้กระท ำภำยใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้
แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภำษำไทยติดต่อกัน 3 วัน 

 

ข้อ 40.  บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วย
ยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 

ข้อ 43.  ผู้สอบบัญชีมีหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีกำรพิจำรณำงบดุล บัญชีก ำไรขำดทุน และ
ปัญหำเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงกำรตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรำยงำนและเอกสำรของบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
จะพึงได้รับในกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย   



 

เอกสารแนบ 5 

 

เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งใชเ้พือ่เขา้ประชมุผูถ้ือหุน้ วธิกีารมอบฉนัทะ 
และแบบฟอร์มลงทะเบยีนส าหรบัการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 ำหรับกำรจัดประชุ มผู้ถือหุ้นของ
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 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ
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 (กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
 

 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
ชำวตำ่งประเทศ) 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 ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพำณิชย์ 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 ดังนี้ 
  

 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 (ภำยในวันพฤหัสที่ 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
สอบถำมได้ตำมวำระที่ประชุม 
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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 
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ขำ้พเจำ้……………………………………………………………. สญัชำต…ิ……………………………………………….. 
I/We     Nationality 

อยูบ่ำ้นเลขที…่………………………………………………………………………………………………………………….. 
Address      

เบอรโ์ทร (Phone Number) …………………………… 
 

  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  
  Being a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited  
  โดยถือหุ้นจ ำนวนรวมทั้งสิ้น ……………………………………. หุ้น 

  Holding the total amount of                                                                  shares 

  เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น …………………………………………….. 
  Shareholder’s Registration No. 
 

  ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2564 ของบริษัท ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยต้องกำรเข้ำร่วม
ประชุม 

  I/We intend to attend the meeting.  And vote at the Exraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2021 

of the Company on Friday, February 19, 2021 at 14.00 hours via electronic Media (E-EGM) .  with the intention of attending the 

meeting. 
                         เข้ำร่วมประชุมด้วยตวัเอง  
  (Attend the meeting in person) 
  มอบฉันทะให้ (นำย/นำง / นำงสำว )………………………………….......................... 
พ    proxy holder to (Mr / Mrs / Miss) 
                              หมำยเลขบัตรประชำชน…………….…………………………..……....ได้เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำวข้ำงต้น 

f   the identification number                                                                                    attend the above mentioned meeting. 
                   

      กรุณำส่ง Weblink ส ำหรับเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [E-EGM] ชื่อผู้ใช้ [Username] และรหัส
ผู้ใช้ [Password] มำยังอีเมล [E-Mail] …………………………………………………………………………………….. 
 

                         

                        

      ลงชื่อ………………………………………….ผู้ถือหุ้น 

      Sign                  Shareholder 

 

หมำยเหตุส ำคัญ  : โปรดด ำเนินกำรจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [E-EGM] ฉบับนี้ที่
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนกำรยืนยันตัวตน เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม [E-
EGM] ให้แก่บริษัท ภำยในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2564 ผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้
  (1) ทำงอีเมล [E-Mail]  :  secretary@allinspire.co.th  หรือ 

  (2) ทำงไปรษณีย์แบบลงทะเบียน  :  ส ำนักเลขำนุกำรบริษัท บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เลขที่ 4345 

อำคำรภิรัชทำวเวอร์ แอทไบเทค ชั้น 18 ถนนสุขุมวิท แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 10260 

 

แบบฟอรม์ลงทะเบยีนส ำหรบักำรประชมุผำ่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ [E-EGM]  
Registration Form 

 

mailto:secretary@allinspire.co.th%20%20หรือ


 

เอกสารแนบ 6 

 

นยิามกรรมการอิสระของบรษิทั  
และรายนาม และประวตักิรรมการอสิระทีเ่ปน็ตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

นยิามกรรมการอสิระของบรษิทั  
และ 

รายนามพรอ้มประวตักิรรมการอสิระทีเ่สนอเปน็ตวัแทนรบัมอบฉนัทะ 
 

นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)  
 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

 

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ ้นที ่ม ีส ิทธิออกเสียงทั ้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ด้วย  

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที ่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที ่เป็น บิดามารดา  
คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบร ิษ ัท ในล ักษณะท ี ่อาจเป ็นการข ัดขวางการใช ้ว ิจารณญาณอย ่างอ ิสระของตน รวมท ั ้ ง ไม ่ เป ็นหรือ  

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้
ถ ือห ุ ้นรายใหญ่  หร ือผ ู ้ม ีอ  านาจควบค ุมของบร ิษ ัท   เว ้นแต ่จะ ได ้พ ้นจ ากการม ีล ักษณะด ังกล ่าวมาแล้ ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ   
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ 20 ล้านบาท
ขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท 
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่ง
ได้ร ับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถ ือหุ ้นรายใหญ่ หรือ  



  

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น  

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่

มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

 

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9  แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้  

 

บริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ 4 หรือ 6 เป็น
กรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าบุคคลดังการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าว ไม่
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระด้วย 

 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ข. เหตุผลและความจ าเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 

 



ประวัติกรรมการอิสระ 
ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ-นามสกุล   : นายมนัส แจ่มเวหา 

 

อายุ   :  65 ปี 

 

ประวัติการศึกษา :  - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

     - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     - ปริญญาตร ีนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     - หลักสูตร DCP รุ่นท่ี 71/2549 

     - หลักสูตร ACP รุ่นท่ี 41/2012 

     - หลักสูตร RCM รุ่นท่ี 32/2013 

 

ประวัติการท างาน :  ปี 2560 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง : กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
(ย้อนหลัง 5 ปี)  :  ปี 2561 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

     ปี 2559 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ การไฟฟ้านครหลวง 
     ปี 2559 – ปี 2563 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
     ปี 2559 – ปี 2562 ต าแหน่ง : กรรมการ บริษทั อี ฟอร์ แอล เอม จ ากัด (มหาชน) 
     ปี 2556 – ปี 2560 ต าแหน่ง : กรรมการ ปตท.สผ 

     ปี 2558 – ปี 2559 ต าแหน่ง : ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

     ปี 2556 – ปี 2558 ต าแหน่ง : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
     ปี 2555 – ปี 2559 ต าแหน่ง : อธิบดี กรมบัญชีกลาง 
 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการของ  บริษัทจดทะเบยีน  : บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
       : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

       : การไฟฟ้านครหลวง 
 

     บริษัททั่วไป : -ไม่ม-ี 
 

ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท : วันที่ 15 มีนาคม 2560   

 

 



 

เอกสารแนบ 7 

 

หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ก. แบบ ข และแบบ ค. 
 

 



Enclosure 7 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.)  
----------------------------- 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี .................................................................................. 
Shareholders’ Registration No. Written at 

วนัท่ี ............ เดือน .................................. พ.ศ. ………….…..  
 Date             Month                     Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี......................................                                                                                                                       
            I/We         age         years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .................................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. 
Province                 Postal Code      

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited (the “Company”) 
 

             โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ........................................................หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .............................................เสียง  ดงันี ้ 
             holding the total amount of      shares and have the right to vote equal to                        votes as follows: 

□  หุน้สามญั ............................................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................................เสียง  
      ordinary share       shares  and have the right to vote equal to        votes 

□  หุน้บรุมิสทิธิ..........................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั....................................................เสียง 
      preferred share      shares  and have the right to vote equal to         votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
Hereby appoint 

(1) ช่ือ ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................................................   
                   Name                                                                       age          years, residing at  
ถนน………………………….…………………. ต  าบล/แขวง ............................................................. อ าเภอ/เขต ..............................................................................    
Road                                     Tambol/Khwaeng            Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………………..….. รหสัไปรษณีย ์……………………………………….……. หรือ 

Province                    Postal Code                 or 

  (2) ช่ือ ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................................................   
                   Name                                                                       age           years, residing at 

ถนน……………………………………………. ต  าบล/แขวง ............................................................... อ าเภอ/เขต .............................................................................    
Road                                    Tambol/Khwaeng             Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….…. หรือ 

Province                  Postal Code               or 

 (3) ช่ือ ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................................................  
  Name                                                age           years, residing at 

ถนน……………………………..……………. ต  าบล/แขวง ................................................................ อ าเภอ/เขต .............................................................................    
Road                                   Tambol/Khwaeng            Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………….  
Province                  Postal Code          

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัศกุรท่ี์ 19 
กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 18 บริษัท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 4345 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Extraordinary General Meeting of shareholders on Friday, 19 
February 2021 at 14.00 hrs, and by conducting the meeting though electronic device (E-EGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of 
the Company’s headquarter, All Inspire Development PCL, No.4345 Bhiraj Tower at BITEC 18 Floors, Sukhumvit Road, South Bang Na Sub-District, Bang 
na District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

        ลงนาม/Signed …………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor      

                                                     ( ................................................... )  

        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                    (...................................................... ) 
                       ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy      

                 (...................................................... ) 
                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy      

                 (...................................................... ) 
หมายเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.  
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.)  
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                         เขียนที่ ………………………………………………… 

Shareholders’ Registration No. Written at 

                                วนัที่ ………….. เดือน ………………. พ.ศ. ……….... 
                                 Date   Month   Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................                                                                                                                       
            I/We         age        years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .............................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………….…….. รหสัไปรษณีย ์………………..…………….…………… 

Province               Postal Code  
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................... เสยีง  ดงันี ้
holding the total amount of         shares  and have the right to vote equal to                                     votes as follows: 

 หุน้สามญั ................................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................................ เสียง  
 ordinary share           shares  and have the right to vote equal to                                     votes  

 หุน้บรุมิสทิธิ..............................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั................................................. เสียง 
 preferred share                           shares  and have the right to vote equal to                                     votes  

 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท  ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 6) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 6 
 

(1) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่...................................................                                                                                                                     
                  Name                                   age                 years, residing at 

ถนน......................................................... ต  าบล/แขวง ............................................................ อ  าเภอ/เขต ......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   

จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์.........................................................หรอื 

Province     Postal Code                                   or 

(2) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่.................................................
  Name                   age                 years, residing at 

ถนน.........................................................ต  าบล/แขวง ............................................................ อ  าเภอ/เขต ........................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   

จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์........................................................หรอื 

Province     Postal Code                                   or 

(3) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ ...............................................                                                                                                                       
  Name                                    age                  years, residing at 

ถนน.........................................................ต  าบล/แขวง ............................................................ อ  าเภอ/เขต ......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   

จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 
Province     Postal Code                                
   

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัศกุรท่ี์ 19 
กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 18 บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 4345 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Extraordinary General Meeting of shareholders on Friday, 19 
February 2021 at 14.00 hrs, and by conducting the meeting though electronic device (E-EGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of 
the Company’s headquarter, All Inspire Development PCL, No.4345 Bhiraj Tower at BITEC 18 Floors, Sukhumvit Road, South Bang Na Sub-District, 
Bang na District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 

(4)     ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

 I/We hereby authorize the proxy to cast the vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
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ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหสัที ่30 กรกฎาคม 2563 

Item 1  To consider and adopt the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the year 2020 held on 

Thursday, 30 July 2020 

□   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                           Approve                                 Disapprove                           Abstain    

   

ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

Item 2  To Consider and approve the issuance and offering of Convertible Debentures with a value not exceeding 1 

billion Baht  

□   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                                                           Approve                                 Disapprove                           Abstain    

 

ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลด้วยหุน้ปันผลและเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานสะสมของบริษัท และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทสิน้สุด ณ วันที ่30 กันยายน 2563 

Item 3 To Consider and approve the payment of dividend by stock dividend and cash for the cumulative operating 

results of the Company and the operating results of the Company ending 30 September 2020 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                  Approve                                 Disapprove                          Abstain   

  

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุน
จดทะเบียน เพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Item 4 To Consider and approve the increase in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of 

the Company’s Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the increase in 

registered capital of the Company.  

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain   

 

ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

Item 5 To Consider and approve the allocation of ordinary shares issued for capital increase of the 

company  

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain  
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ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

Item 6 Other matters, (if any) 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain 

 
 

 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ง และไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 
shareholder.  

 
(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any 
fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือน

วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 

form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
 

 

ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( .......................................................... ) 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number 

of shares to many proxies for splitting votes.  
2. ในกรณีที่มีระเบียบวาระทีต่อ้งพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 

In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the 

Supplemental Proxy Form B as enclosed.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Supplemental Proxy (Form B.) 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited 

  

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศกุรท์ี่ 19 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  
ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 18 บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 4345 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุุมวิท แขวง
บางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรอื ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

For the 2021 Extraordinary General Meeting of shareholders on Friday, 19 February 2021 at 14.00 hrs, and by conducting the 

meeting though electronic device (E-EGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of the Company’s headquarter, All Inspire 

Development PCL, No.4345 Bhiraj Tower at BITEC 18 Floors, Sukhumvit Road, South Bang Na Sub-District, Bang na District, Bangkok 

10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
  

ระเบียบวาระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item....................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 

                 Approve                              Disapprove                          Abstain   

  
ระเบียบวาระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item....................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
ระเบียบวาระที.่.... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item...................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□  เห็นดว้ย       □  ไมเ่ห็นดว้ย  □  งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ............................................................ ) 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
(ส ำหรับผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนตำ่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุน้) 

Proxy (Form C.) 

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

----------------------------- 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders’ Registration No. Written at 

วนัที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date             Month      Year 

 (1)   ขา้พเจา้ .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ ............................................... ถนน……………………..……………………. ต  าบล/แขวง ...........................................................  
residing at                  Road                                   Tambol/Khwaeng                     

อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                           Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหก้บั ................................................................................................................................................. 
As being the custodian of 

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited (the “Company”) 
 
            โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม .................................................หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of      shares and have the right to vote equal to                     votes as follows: 

□  หุน้สามญั .....................................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ..........................................เสียง  
     ordinary share        shares  and have the right to vote equal to       votes 

□  หุน้บรุมิสิทธิ...................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...........................................เสียง 
     preferred share       shares  and have the right to vote equal to        votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint  

(1) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .......................................................                                                                                                                       
   Name                                                  age                 years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   

จงัหวดั …………………………………….... รหสัไปรษณีย ์……………………….…………………. หรอื 

Province     Postal Code     or 

 (2) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .......................................................                                                                                                                       
   Name                                   age                 years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   

จงัหวดั …………………………………….... รหสัไปรษณีย ์………………….………………………. หรอื 

Province     Postal Code     or 

 (3) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขที่ .......................................................                                                                                                                       
   Name                                   age                 years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ  าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   

จงัหวดั ………………………………..…….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….  
Province     Postal Code      

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัศกุรท่ี์ 19 
กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจดัประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 18 บริษัท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 4345 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Extraordinary General Meeting of shareholders on  Friday, 19 
February 2021 at 14.00 hrs, and by conducting the meeting though electronic device (E-EGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of 
the Company’s headquarter, All Inspire Development PCL, No.4345 Bhiraj Tower at BITEC 18 Floors, Sukhumvit Road, South Bang Na Sub-District, Bang 
na District, Bangkok 10260 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 

□   มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

□   มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant partial shares of 

□  หุน้สามญั .................................... หุน้        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................ เสียง 
     ordinary share                             shares  and have the right to vote equal to                         votes 

□  หุน้บรุมิสิทธิ ................................. หุน้         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ............................................ เสียง 
     preferred share             shares   and have the right to vote equal to                           votes 

 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ..................................................... เสียง 
Total voting rights                                                                                   votes 
 

(4)  ขา้พเจา้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We hereby authorize the proxy to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

 
ระเบียบวำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหสัที ่30 กรกฎำคม 2563  

Item 1  To consider and adopt the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the year 2020 held on 

Thursday, 30 July 2020 

 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                           Approve                                 Disapprove                           Abstain    

   

ระเบียบวำระที ่2 พิจำรณำอนุมัติกำรออก และเสนอขำยหุน้กู้แปลงสภำพ โดยมีมูลค่ำรวมไม่เกิน 1,000 ล้ำนบำท 

Item 2  To Consider and approve the issuance and offering of Convertible Debentures with a value not exceeding 1 

billion Baht 

 □  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                           Approve                                 Disapprove                           Abstain  

 

ระเบียบวำระที ่3 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลด้วยหุน้ปันผลและเงินสด ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสะสมของบริษัท และผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทสิน้สุด ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 

Item 3 To Consider and approve the payment of dividend by stock dividend and cash for the cumulative operating 

results of the Company and the operating results of the Company ending 30 September 2020 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                  Approve                                 Disapprove                          Abstain   

  

ระเบียบวำระที ่4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และกำรแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุน
จดทะเบียน เพื่อใหส้อดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

Item 4 To Consider and approve the increase in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of 

the Company’s Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the increase in 

registered capital of the Company. 
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□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain   

 

ระเบียบวำระที ่5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท 

Item 5 To Consider and approve the allocation of ordinary shares issued for capital increase of the company 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain  

 

ระเบียบวำระที ่6 พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำม)ี 

Item 6 Other matters, (if any) 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   □ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain  

 
 
(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้อง และไมใ่ชเ่ป็น

การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 
shareholder. 
  

 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, 
the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนวา่

ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
  

ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( .......................................................... ) 
หมายเหต ุ 

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a 

custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 
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2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the 

number of shares to many proxies for splitting votes.  
4. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 

In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the 

Supplemental Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy (Form C.) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of All Inspire Development Public Company Limited 

ในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัศกุรท์ี่ 19 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  
ณ หอ้งประชมุใหญ่ ชัน้ 18 บรษัิท ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ  ากัด (มหาชน) เลขที่ 4345 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุุมวิท แขวงบาง
นาใต ้เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรอื ที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 

For the 2021 Extraordinary General Meeting of shareholders on Friday, 19 February 2021 at 14.00 hrs, and by conducting the 

meeting though electronic device (E-EGM) and arrange live broadcast at from the meeting room of the Company’s headquarter, All Inspire 

Development PCL, No.4345 Bhiraj Tower at BITEC 18 Floors, Sukhumvit Road, South Bang Na Sub-District, Bang na District, Bangkok 10260 
or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

---------------------------- 
  

ระเบียบวำระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item....................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain   

  
ระเบียบวำระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item....................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
ระเบียบวำระที.่.... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Item...................... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไมเ่ห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
   

                 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 

 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 

 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ............................................................ ) 


