วันทีย่ ่นื ความจานงการใช้สทิ ธิ / Subscription Submission Date ………………………………………
ทะเบียนผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิเลขที่ / Warrant holder registration No. …………………………..…

แบบฟอร์มแสดงความจํานงการใช้สิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษทั ออลล์ อิ นสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
Subscription form for common shares of ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
เรียน คณะกรรมการบริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน) (หรือต่อไปนี้เรียกว่า “บริษทั ฯ’)
To the Board of Directors of ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (or hereinafter referred to as ”the Company”)
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิตบิ ุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic person) ชื่อ / Name ....................................................... นามสกุล / Surname......................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด / Birth Date .........../........... ./........... เพศ / Sex ................ อายุ / Age ............................... สัญชาติ/ Nationality ....................................... อาชีพ / Occupation ……………………………………
บ้านเลขทีป่ ัจจุบนั / Address No. ............................... ตรอก/ ซอย / Soi.............................. ถนน / Road................................................................ แขวง / ตาบล / Sub-District.....................................................
เขต / อาเภอ / District ............................................... จังหวัด / Province …………………………….. รหัสไปรษณีย์ / Postal Code ................................. โทรศัพท์ / Telephone ...................................................
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี/ Tax ID No .................................................................. ประเภทการเสียภาษี / Type of Tax Planning  หักภาษี / Tax to be deducted
 ไม่หกั ภาษี / Tax no to be deducted
โปรดระบุประเภทผูจ้ องซื้อหุ้น / Please specify type of subscribers
 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย / Thai Individual
เลขบัตรประจาตัว เลขที่ / Identification No. ..........................................................................................................................................................................
 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว / Alien Individual ใบต่างด้าว / Alien card, หนังสือเดินทาง / Passport / เลขบัตรประจาตัวเลขที่ / ID Card No. …………………………………………………………..………..
 นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย / Thai Juristic Entity
เลขทะเบียนบริษทั / Company Registration No. ...................................................................................................................................................................
 นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว / Alien Juristic Entity เลขทะเบียนบริษทั / Company Registration No. ....................................................................................................................................................................
ในฐานะผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ (ALL-W1) ของบริษัทฯ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ท่จี ะใช้สทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ / Being the warrant holder of the
Company. (ALL-W1), I hereby intend to exercise the right to purchase the common shares of the Company as follow:
1. จานวนหน่วยของใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อใช้สทิ ธิ / Amount of the warrants to exercise ……………………………………………………………………………. หน่วย / Unit
2. จานวนหุ้นสามัญทีไ่ ด้จากการขอใช้สทิ ธิ / Amount of the common shares received from the exercise of the warrants ……………………………………….. หุน้ / Share
อัตราการใช้สทิ ธิ: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1.00 หน่วย : 2.20 หุน้ สามัญ ในราคาหุ้นละ 1.2725 บาท เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ / The exercise ratio: 1.00 warrant: 2.20 common
share at the exercise price of Baht 1.2725 per share or adjusted price as refer in the Terms and Conditions of Warrants
3. รวมเป็ นเงินทีต่ อ้ งชาระในการจองซื้อหุ้นสามัญ / Totaling of payment.................................................. บาท / Baht และ ค่าอากร / and duty stamps …………....... บาท / Baht
4. ข้าพเจ้าได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญดังกล่าว โดย / I herewith submit for payment of the common shares by
 เช็ค / Cheque  แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque  ตั ๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange  เงินสด / Cash
สังจ่
่ าย “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ของ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์” / payable to ACCOUNT FOR RIGHT ISSUE SHARES OF ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
LIMITED” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) / Bank of Ayudhya Public Company Limited สาขา ดิโอลด์ สยาม ช้อปปิ้ ง พลาซ่า / The Old Siam Shopping Plaza Branch
เลขทีบ่ ญ
ั ชี / Account No. 128-1-22167-4
เลขที่ / No. .......................................... วันที่ / Date ................................................ ธนาคาร / Bank ..............................................................................สาขา / Branch...............................................................
5. ข้าพเจ้าได้ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ สามัญและขอรับทอนใบสาคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ดัง นี้ / I have delivered the warrant certificate and received the less warrant, which are not exercised (If any.)
ส่งมอบใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน / Amount of Delivered warrants............................................... ใบ Certificate (s) ตามรายละเอียดดังนี้ / with the following details :
เลขทีใ่ บสาคัญ / Warrant Certificate (s) No. ............................................................ จานวน / Amount.................................................................................... หน่วย / Unit
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทข่ี อรับทอน (ถ้ามี) / Amount of the less warrants which are not exercised (If any ) ..................................................................... หน่วย / Unit
6. หากข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) / When I receive the above common shares as allotted to me, I hereby agree to
have either one of the following executed (Subscriber must choose one of the followings):
 ให้ออกหุ้นสามัญที่ได้รบั จัด สรรนัน้ ไว้ใ นชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และดาเนินการให้ บริษัท / Issue the common shares in the name of “Thailand Securities
Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ............................................................................................................... ผูฝ้ ากเลขที่ / Participant No. ................... นาหุน้ นัน้ เข้าฝากไว้กบั
บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ ผู้ฝาก เพื่อ บัญชีซ้ือขายหุ้นเลขที่ / to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading
account No ..................................................... ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั บริษทั นัน้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันกาหนดการใช้สทิ ธิ / I have with that company within 7 business days from the exercised date.
 ให้ออกใบหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้าโดยข้าพเจ้ายินดีทจ่ี ะมอบหมายให้บริษัทดาเนินการเพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นสามัญและการส่งมอบใบหุ้น สามัญมาให้ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทาการนับ
จากวันกาหนดการใช้สิทธิ / Issue the common share certificates in my name for the allotted amount of common shares, I hereby agree to assign the company to proceed in any manner to have the
common share certificates made and delivered to me within 15 business days from the exercised date.
 ให้ฝากใบหุน้ สามัญตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กบั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชี
ของ บริษัทที่อ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อ ข้าพเจ้า / Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed to deposit those
common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my name.
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะรับซื้อหุน้ สามัญจานวนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุน้ สามัญนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุน้ สามัญทีไ่ ด้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้ อมเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั ๋วแลกเงิน มาถึงบริษทั ภายใน
กาหนดระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สทิ ธิหรือเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตั ๋วแลกเงินไม่ผ่านการชาระเงินจากธนาคารให้ ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์ใช้สทิ ธิการจองซื้อหุน้ / I hereby undertake to purchase the above amount of common
shares or any amount as allotted to me. I shall not cancel my subscription, if I do not deliver this subscription form which has been filled in and cheque / cashier cheque / bill of exchange / cash to the company within notification
period or cheque / cashier cheque / bill of exchange has been refused from the bank, I shall not intend to exercise the warrants.

ลงชื่อ / Signature ......................................................................... ผูข้ อใช้สทิ ธิซ้อื หุน้ สามัญ / Subscriber
(...............................................................................)

หลักฐานการรับแบบฟอร์มใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิ ของ ALL-W1 (ผู้ใช้สิทธิ จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ ด้วยตัวบรรจงให้ ครบถ้วนชัดเจน)
บริษั ท ออลล์ อิ น สไปร์ ดีเ วลลอปเม้ น ท์ จ ากัด (มหาชน) ได้ ร ับ เงิน จาก (ชื่อ ตามใบจอง) / ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of subscriber)
ชื่อ / Name ....................................................... นามสกุล / Surname...................................................................................... เพือ่ จองซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิของ บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอป
เม้น ท์ จ ากัด (มหาชน) (ALL-W1) / For a subscription of common shares of ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (ALL-W1) จ านวนหุ้น สามัญ ที่ไ ด้จ ากการใช้สิท ธิ / Amount of
common shares received from the exercise of the right .................................................... หุน้ / Shares ในราคาหุ้นละ 1.2725 บาท / at the price of Baht 1.2725 per share โดยมีจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิท่ี
ขอรับทอน / Amount of the less warrants which are not exercised .................................................... หน่วย / Unit โดยคิดเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ / Total amount of Baht ....................................................... บาท
ชาระโดย / payment by  เช็ค / Cheque  แคชเชียร์เช็ค / Cashier Cheque  ตั ๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange  เงินสด / Cash
เลขที่ / No. .......................................... วันที่ / Date ................................................ ธนาคาร / Bank ..............................................................................สาขา / Branch...................................................................
ลงชื่อ / Signature ........................................................ เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั มอบอานาจ / Authorized officer
(...............................................................................)

รายชื่อสมาชิ กผูฝ้ ากหลักทรัพย์กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
BROKER
ผูฝ้ ากเลขที่

ชื่อบริษทั

ผูฝ้ ากเลขที่

ชื่อบริษทั

002

บริษทั หลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด

032

บริษทั หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จากัด

003

บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

034

บริษทั หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

004

บริษทั หลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด

038

บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน)

005

บริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

048

บริษทั หลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)

006

บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)

050

บริษทั หลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด

007

บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด

051

บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด

008

บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด

052

บริษทั หลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด

010

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์รลิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด

200

บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

011

บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)

211

บริษทั หลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด

013

บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

213

บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด

014

บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

221

บริษทั หลักทรัพย์ เมอร์ชนั ่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)

015

บริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)

224

บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน)

016

บริษทั หลักทรัพย์ธนชาต จากัด (มหาชน)

225

บริษทั หลักทรัพย์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด

019

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด

229

บริษทั หลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด

022

บริษทั หลักทรัพย์ ทรีนิต้ี จากัด

230

บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด

023

บริษทั หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด

244

บริษทั หลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด

026

บริษทั หลักทรัพย์ยโู อบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

247

บริษทั หลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด

027

บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

248

บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด

029

บริษทั หลักทรัพย์กรุงศรี จากัด (มหาชน)

924

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)

030

บริษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
SUB-BROKER

236

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน)

243

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)

242

บริษทั หลักทรัพย์ ซิต้คี อร์ป (ประเทศไทย) จากัด

245

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

257

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
CUSTODIAN

301

ธนาคารซิตแ้ี บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)

329

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

302

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

330

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชัน่ จากัด (เพื่อตราสารหนี้)

303

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผูร้ บั ฝากทรัพย์สนิ

334

บริษทั หลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้ น)

304

ธนาคารฮ่องกงและเซีย่ งไฮ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

336

ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)

305

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

337

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)

308

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

339

ธนาคาร ทิสโก้ จากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ )

312

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)

340

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพื่อค้าตราสารหนี้)

316

ธนาคารไอซีบซี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)

343

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)

320

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สนิ

345

ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)

328

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)

425

ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า)

