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บริษทั ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเม้นท ์จ ำกดั (มหำชน) (หรือต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) 
เอกสำรท่ีใช้ประกอบในกำรขอแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสำมญั 
 

1. ตน้ฉบบัใบส าคญัแสดงสทิธใิบแทนทีจ่ะขอใชส้ทิธแิปลงสภาพ 
2. แบบฟอร์มแสดงความจ านงการใช้สทิธิที่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ  ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชดัเจน และ

ครบถว้นแลว้ทุกรายการ พรอ้มลงนามโดยผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 
3. เอกสารหลกัฐานการช าระเงนิ 
4. เอกสารประกอบการขอใชส้ทิธ ิ 

(ก) บุคคลสญัชาตไิทย :  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอื ส าเนาบตัรขา้ราชการ/ส าเนาบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิทีย่งัไม่หมดอายุ 
(ในกรณีที่มกีารเปลีย่นชื่อหรอืนามสกุล ซึ่งท าให้ชื่อหรอืนามสกุลไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสทิธหิรอืใบแทน
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิใหแ้นบเอกสารทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบยีนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปลีย่นชื่อ
หรอืนามสกุล เป็นตน้) พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข) บุคคลทีม่ใิช่สญัชาตไิทย :  
ส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ค) นิตบิุคคลในประเทศ :  
 ส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทัทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธิ

ในครัง้นัน้ๆ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้ๆ พรอ้มประทบัตราส าคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

 เอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ง) นิตบิุคคลต่างประเทศ : 
 ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิัท หนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้บงัคบั และหนังสอืรบัรองที่ออกไม่เกนิ 6 

เดอืนก่อนวนัก าหนดการใชส้ทิธใินครัง้นัน้ๆ ซึง่รบัรองโดย Notary Public พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  
 เอกสารหลกัฐานของผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อตาม (ก) หรอื (ข) พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ทัง้นี้ หากผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธ ิไม่ส่งมอบหลกัฐานประกอบการใช้สทิธติามที่กล่าวขา้งต้น บรษิัทฯ ขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่าผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธไิม่ประสงคจ์ะใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธใินครัง้นัน้ๆ อย่างไร
กต็าม บรษิทัฯ สามารถใชดุ้ลยพนิิจในการพจิารณาใหผู้ถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธใิชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธิ
ไดต้ามความเหมาะสม 
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วิธีกำรช ำระเงิน  
กรณีช าระโดย เชค็ / ดราฟท ์/ แคชเชยีรเ์ชค็ / ตัว๋แลกเงนิธนาคาร ทีส่ามารถเรยีกเกบ็ไดใ้นเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 
วนัท าการ ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายชื่อบญัช ี“บญัชเีพื่อการจองซือ้หุน้เพิม่ทุน ของ บมจ. ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท์” 
หรอืบญัช ี“ACCOUNT FOR RIGHT ISSUE SHARES OF ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาดโิอลด ์สยาม ชอ้ปป้ิง พลาซ่า  เลขทีบ่ญัช ี128-1-22167-4 
โดยต้องน ำเชค็เขำ้บญัชีในวนัท่ีท ำกำรระหว่ำงวนัท่ี 24 หรอื 25 หรอื 26 มีนำคม 2564 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 
16.00 น. และเชค็จะต้องลงวนัท่ีท ำกำรระหวำ่งวนัท่ี 24 หรอื 25 หรอื 26 มีนำคม 2564  
และยื่นความจ านงในวนัท าการระหว่างวนัที ่24-30 มนีาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
 
กรณีช าระโดยเงนิโอนเขา้บญัช ี 
เขา้บญัช ีธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาดโิอลด ์สยาม ชอ้ปป้ิง พลาซ่า  เลขทีบ่ญัช ี128-1-22167-4 
ชื่อบญัช ี“บญัชเีพื่อการจองซือ้หุน้เพิม่ทุน ของ บมจ. ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท”์ 
หรอืบญัช ี“ACCOUNT FOR RIGHT ISSUE SHARES OF ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED” 

โดย โอนเงินเข้ำบญัชีวนัท่ีท ำกำรระหว่ำงวนัท่ี 24-30 มีนำคม 2564 ระหวำ่งเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
และยื่นความจ านงในวนัท าการระหว่างวนัที ่24-30 มนีาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
 
ก ำหนดกำรในกำรใช้สิทธิแปลงสภำพ ALL-W1 ครัง้ท่ี 1  
วนัเวลายื่นความจ านงในการขอใชส้ทิธ ิ: วนัท าการระหว่างวนัที ่24-30 มนีาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. 
วนัทีใ่ชสัทิธ ิ: วนัที ่31 มนีาคม 2564  
 
สถำนท่ีติดต่อจดัส่งเอกสำร แสดงควำมจ ำนงในกำรขอใช้สิทธิ  
บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่4345 อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุมุวทิ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ชื่อผูป้ระสานงาน : ส านกัเลขานุการบรษิทั 
โทรศพัท ์: 02-029-9988  
โทรสาร : 02-029-9989 
เวบ็ไซต ์: www.allinspire.co.th 
 
ทัง้นี้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงสถานทีต่ดิต่อในการใชส้ทิธ ิบรษิทัฯ จะแจง้การเปลีย่นแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืใบส าคญั
แสดงสทิธทิราบผ่านทางสือ่อเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ระบบ SETLINK) โดยไม่ชกัชา้ 
 
  

http://www.allinspire.co.th/



