
 

                                                                                            
                                                                                                              วนัทีย่ ืน่ความจ านงการใชส้ทิธ ิ/ Subscription Submission Date ……………………………………… 
                                                                                                             ทะเบยีนผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธเิลขที ่/ Warrant holder registration No. …………………………..… 

                                                                           
แบบฟอรม์แสดงความจาํนงการใช้สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ออลล ์อินสไปร ์ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

Subscription form for common shares of ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 
เรยีน คณะกรรมการบรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) (หรอืต่อไปนี้เรยีกวา่ “บรษิทัฯ’) 
To the Board of Directors of ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (or hereinafter referred to as ”the Company”) 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว/นติบิุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic person) ชือ่ / Name .......................................................  นามสกลุ / Surname...................................................................................... 
วนั/เดอืน/ปีเกดิ / Birth Date .........../........... ./........... เพศ / Sex ................ อาย ุ/ Age  ............................... สญัชาต/ิ Nationality ....................................... อาชพี / Occupation …………………………………… 
บา้นเลขทีปั่จจุบนั / Address No. ............................... ตรอก/ ซอย / Soi..............................  ถนน / Road................................................................ แขวง / ต าบล / Sub-District.....................................................  
เขต / อ าเภอ / District ............................................... จงัหวดั / Province ……………………………..   รหสัไปรษณยี์ / Postal Code ................................. โทรศพัท ์/ Telephone ...................................................  
เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษ/ี Tax ID No .................................................................. ประเภทการเสยีภาษ ี/ Type of Tax Planning    หกัภาษ ี/ Tax to be deducted         ไมห่กัภาษ ี/ Tax no to be deducted 
โปรดระบุประเภทผูจ้องซือ้หุน้ / Please specify type of subscribers 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย / Thai Individual        เลขบตัรประจ าตวั เลขที ่/ Identification No. .......................................................................................................................................................................... 
 บุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว / Alien Individual   ใบต่างดา้ว / Alien card, หนงัสอืเดนิทาง / Passport / เลขบตัรประจ าตวัเลขที ่/ ID Card No. …………………………………………………………..……….. 
 นติบิุคคลสญัชาตไิทย / Thai Juristic Entity         เลขทะเบยีนบรษิทั / Company Registration No. .................................................................................................... ............................................................... 
 นติบิุคคลสญัชาตติ่างดา้ว / Alien Juristic Entity   เลขทะเบยีนบรษิทั / Company Registration No. ................................................................................................... ................................................................. 
ในฐานะผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญั (ALL-W1) ของบรษิัทฯ ข้าพเจ้ามคีวามประสงค์ทีจ่ะใช้สทิธิในการจองซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้  / 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. จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อใชส้ทิธ ิ/ Amount of the warrants to exercise ……………………………………………………………………………. หน่วย / Unit 
2. จ านวนหุน้สามญัทีไ่ดจ้ากการขอใชส้ทิธ ิ/ Amount of the common shares received from the exercise of the warrants ……………………………………….. หุน้ / Share 
   อตัราการใชส้ทิธ:ิ ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1.00 หน่วย : 1.10 หุน้สามญั ในราคาหุน้ละ 2.545 บาท เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงือ่นไขการปรบัสทิธ ิ/ The exercise ratio: 1.000 warrant: 1.100 common 

share at the exercise price of Baht 2.545 per share or adjusted price as refer in the Terms and Conditions of Warrants 
3. รวมเป็นเงนิทีต่อ้งช าระในการจองซือ้หุน้สามญั / Totaling of payment.................................................. บาท / Baht และ คา่อากร / and duty stamps …………....... บาท / Baht 
4. ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่ว โดย / I herewith submit for payment of the common shares by 
    เชค็ / Cheque     แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque     ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange     เงนิสด / Cash 
   สัง่จ่าย “บญัชเีพือ่การจองซือ้หุน้เพิม่ทนุ ของ บมจ. ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท์” / payable to ACCOUNT FOR RIGHT ISSUE SHARES OF ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 
   LIMITED”   ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) / Bank of Ayudhya Public Company Limited  สาขา ดโิอลด์ สยาม ชอ้ปป้ิง พลาซา่ / The Old Siam Shopping Plaza Branch                                  
   เลขทีบ่ญัช ี/ Account No. 128-1-22167-4  
   เลขที ่/ No. .......................................... วนัที ่/ Date ................................................ ธนาคาร / Bank ..............................................................................สาขา / Branch............................................................... 
5. ขา้พเจา้ไดส้ง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัและขอรบัทอนใบส าคญัแสดงสทิธ ิ (ถา้ม)ี ดงันี้ / I have delivered the warrant certificate and received the less warrant, which are not exercised (If any.) 

สง่มอบใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน / Amount of Delivered warrants............................................... ใบ Certificate (s) ตามรายละเอยีดดงันี้ / with the following details : 
   เลขทีใ่บส าคญั / Warrant Certificate (s) No. ............................................................ จ านวน / Amount.................................................................................... หน่วย / Unit 
   จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน (ถา้ม)ี / Amount of the less warrants which are not exercised (If any ) ..................................................................... หน่วย / Unit 
6. หากขา้พเจ้าได้รบัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าวแลว้ ขา้พเจ้าตกลงใหด้ าเนินการดงัต่อไปนี้ (ผูจ้องซื้อหุน้เลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) / 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): 
      ใหอ้อกหุน้สามญัทีไ่ด้รบัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์(ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนินการให ้บรษิทั / Issue the common shares in the name of “Thailand Securities 

Depository Company Limited for Depositors” and proceed for ............................................................................................................... ผูฝ้ากเลขที ่ / Participant No.  ................... น าหุน้นัน้เขา้ฝากไว้กบั 
บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก เพื่อบัญชซีื้อขายหุ้นเลขที ่ / to deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for securities trading 
account No ..................................................... ซึง่ขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันัน้ ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใชส้ทิธ ิ/ I have with that company within 7 business days from the exercised date.  

      ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ของขา้พเจา้โดยขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะมอบหมายใหบ้รษิทัด าเนินการเพือ่ท าใหก้ารจดัท าใบหุน้สามญัและการส่งมอบใบหุน้ สามญัมาใหข้า้พเจา้ภายใน 15 วนัท าการนับ
จากวนัก าหนดการใชส้ทิธิ / 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. 

      ใหฝ้ากใบหุน้สามญัตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชือ่ “บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บั บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชี
ของ บรษิัททีอ่อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อข้าพเจ้า / 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. 

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะรบัซือ้หุน้สามญัจ านวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซือ้หุน้สามญันี้ แต่หากขา้พเจา้ไม่ส่งใบจองซือ้หุน้สามญัทีไ่ด้กรอกรายละเอยีดครบถ้วนเรยีบร้อยพร้อมเชค็/แคชเชยีร์เชค็/ตัว๋แลกเงนิ มาถงึบรษิทัภายใน
ก าหนดระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชส้ทิธหิรอืเชค็/แคชเชยีรเ์ชค็/ตัว๋แลกเงนิไม่ผ่านการช าระเงนิจากธนาคารให ้ถอืวา่ขา้พเจา้แสดงเจตนาไม่ประสงคใ์ชส้ทิธกิารจองซือ้หุน้ / 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. 

ลงชือ่ / Signature ......................................................................... ผูข้อใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั / Subscriber 
                                                                                                                                                          (...............................................................................)                   

 

หลกัฐานการรบัแบบฟอรม์ใบแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิของ ALL-W1 (ผู้ใช้สิทธิจองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วยตวับรรจงให้ครบถว้นชดัเจน) 
บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชือ่ตามใบจอง) / ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED received money from (Name of subscriber)                ชือ่ 
/ Name .......................................................  นามสกลุ / Surname...................................................................................... เพือ่จองซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธขิอง บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์
จ ากดั (มหาชน) (ALL-W1) / For a subscription of common shares of ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (ALL-W1) จ านวนหุ้นสามญัทีไ่ด้จากการใช้สทิธิ / Amount of common 
shares received from the exercise of the right .................................................... หุน้ / Shares ในราคาหุน้ละ 2.545 บาท / at the price of Baht 2.545 per share โดยมจี านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีข่อรบัทอน / 
Amount of the less warrants which are not exercised .................................................... หน่วย / Unit โดยคดิเป็นจ านวนเงนิทัง้สิน้ / Total amount of Baht ....................................................... บาท 
ช าระโดย / payment by       เชค็ / Cheque     แคชเชยีรเ์ชค็ / Cashier Cheque     ตัว๋แลกเงนิธนาคาร / Bill of Exchange     เงนิสด / Cash  
เลขที ่/ No. .......................................... วนัที ่/ Date ................................................ ธนาคาร / Bank ..............................................................................สาขา / Branch................................................................... 
 

ลงชือ่ / Signature ........................................................ เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized officer 
                                                                                                                                                         (...............................................................................)      

 



 

 
รายช่ือสมาชิกผูฝ้ากหลกัทรพัยก์บัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

BROKER 

ผูฝ้ากเลขที ่ ชื่อบรษิทั ผูฝ้ากเลขที ่ ชื่อบรษิทั 

002 บรษิทัหลกัทรพัยท์สิโก ้จ ากดั 032 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

003 บรษิทัหลกัทรพัย ์คนัทรี ่กรุ๊ป จ ากดั  (มหาชน) 034 บรษิทัหลกัทรพัยฟิ์ลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

004 บรษิทัหลกัทรพัย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 038 บรษิทัหลกัทรพัย ์เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 

005 บรษิทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 048 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอรา่ จ ากดั (มหาชน) 

006 บรษิทัหลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั  (มหาชน) 050 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จ ากดั 

007 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 051 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 

008 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเซยี พลสั จ ากดั 052 บรษิทัหลกัทรพัย ์จเีอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากดั 

010 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากดั 200 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กมิเอง็(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

011 บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 211 บรษิทัหลกัทรพัย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

013 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 213 บรษิทัหลกัทรพัย ์เอเชยี เวลท ์จ ากดั 

014 บรษิทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 221 บรษิทัหลกัทรพัย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากดั (มหาชน) 

015 บรษิทัหลกัทรพัย ์คงิสฟ์อรด์ จ ากดั (มหาชน) 224 บรษิทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

016 บรษิทัหลกัทรพัยธ์นชาต จ ากดั  (มหาชน) 225 บรษิทัหลกัทรพัยซ์ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 

019 บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 229 บรษิทัหลกัทรพัย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 

022 บรษิทัหลกัทรพัย ์ทรนีิตี ้จ ากดั 230 บรษิทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จ ากดั 

023 บรษิทัหลกัทรพัยไ์ทยพาณิชย ์จ ากดั 244 บรษิทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 

026 บรษิทัหลกัทรพัยย์ูโอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั  (มหาชน) 247 บรษิทัหลกัทรพัย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากดั 

027 บรษิทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 248 บรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 

029 บรษิทัหลกัทรพัยก์รงุศร ีจ ากดั (มหาชน) 924 บรษิทัหลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 

030 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน)   

SUB-BROKER 

236 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 243 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) 

242 บรษิทัหลกัทรพัย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากดั 245 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

257 บรษิทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลยีส แบร ์จ ากดั   

CUSTODIAN 

301 ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (เพื่อตราสารหนี้) 

303 ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) - ผูร้บัฝากทรพัยส์นิ 334 บรษิทัหลกัทรพัย ์เพื่อธรุกจิหลกัทรพัย ์จ ากดั (มหาชน) (คสัโตเดีย้น) 

304 ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั 336 ธนาคารเกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน) 

305 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

308 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) (เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ) 

312 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพื่อคา้ตราสารหนี้) 

316 ธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 

320 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพื่อรบัฝากทรพัยส์นิ 345 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

328 ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) (เพื่อลกูคา้) 

 


