ALL-W1

บริ ษทั ออลล์ อิ นสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน) (หรือต่ อไปนี้ เรียกว่ำ “บริ ษทั ฯ”)
เอกสำรที่ใช้ประกอบในกำรขอแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นหุ้นสำมัญ
1. ต้นฉบับใบสาคัญแสดงสิทธิใบแทนทีจ่ ะขอใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
2. แบบฟอร์มแสดงความจานงการใช้สทิ ธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และ
ครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิ
3. เอกสารหลักฐานการชาระเงิน
4. เอกสารประกอบการขอใช้สทิ ธิ
(ก) บุคคลสัญชาติไทย :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรข้าราชการ/สาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจทีย่ งั ไม่หมดอายุ
(ในกรณีท่มี กี ารเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ซึ่งทาให้ช่อื หรือนามสกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารทีอ่ อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่ นชือ่
หรือนามสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทย :
สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) นิตบิ ุคคลในประเทศ :
สาเนาหนังสือรับรองบริษทั ทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิ
ในครัง้ นัน้ ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ พร้อมประทับตราสาคัญ
ของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
เอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) นิตบิ ุคคลต่างประเทศ :
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองทีอ่ อกไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันกาหนดการใช้สทิ ธิในครัง้ นัน้ ๆ ซึง่ รับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
เอกสารหลักฐานของผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อตาม (ก) หรือ (ข) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ หากผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สทิ ธิตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่าผูถ้ อื ใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นัน้ ๆ อย่างไร
ก็ตาม บริษทั ฯ สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ผถู้ อื ใบสาคัญ แสดงสิทธิใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
ได้ตามความเหมาะสม
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วิ ธีกำรชำระเงิ น
กรณีชาระโดย เช็ค / ดราฟท์ / แคชเชียร์เช็ค / ตั ๋วแลกเงินธนาคาร ทีส่ ามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2
วันทาการ ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน ของ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์”
หรือบัญชี “Account for right issue shares of ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาดิโอลด์ สยาม ช้อปปิ้ ง พลาซ่า เลขทีบ่ ญ
ั ชี 128-1-22167-4
โดยผู้ถื อใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ต้องนำเช็ค เข้ำบัญชี ด้ วยตนเอง ในวัน ที่ ทำกำรระหว่ำงวัน ที่ 24 หรือ 25 หรือ 28
มีนำคม 2565 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น. และเช็คจะต้องลงวันที่ ทำกำรระหว่ำงวันที่ 24 หรือ 25 หรือ 28
มีนำคม 2565 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีสิทธิ จะปฏิ เสธกรณี ที่ผถู้ ือใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ไม่ได้นำเช็คเข้ำบัญชีด้วยตนเอง
และยื่นความจานงในวันทาการระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
กรณีชาระโดยเงินโอนเข้าบัญชี
เข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) สาขาดิโอลด์ สยาม ช้อปปิ้ ง พลาซ่า เลขทีบ่ ญ
ั ชี 128-1-22167-4
ชื่อบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน ของ บมจ. ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์”
หรือบัญชี “Account for right issue shares of ALL INSPIRE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED”
โดย โอนเงิ นเข้ำบัญชีวนั ที่ทำกำรระหว่ำงวันที่ 24-30 มีนำคม 2565 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึง 16.00 น.
และยื่นความจานงในวันทาการระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
กำหนดกำรในกำรใช้สิทธิ แปลงสภำพ ALL-W1 ครังที
้ ่3
วันเวลายื่นความจานงในการขอใช้สทิ ธิ : วันทาการระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.
วันทีใ่ ชัสทิ ธิ : วันที่ 31 มีนาคม 2565
สถำนที่ติดต่อจัดส่งเอกสำร แสดงควำมจำนงในกำรขอใช้สิทธิ
บริษทั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 4345 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ชื่อผูป้ ระสานงาน : สานักเลขานุการบริษทั
โทรศัพท์ : 02-029-9988
โทรสาร : 02-029-9989
เว็บไซต์ : www.allinspire.co.th
ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลงสถานทีต่ ดิ ต่อในการใช้สทิ ธิ บริษทั ฯ จะแจ้งการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื ใบสาคัญ
แสดงสิทธิทราบผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบ SETLINK) โดยไม่ชกั ช้า
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