เลขที่ / No. ……………..…
ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
SUBSCRIPTION FORM FOR CAPITAL-INCREASED SHARES OF SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 513,147,913 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุนละ 1.20 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 1 หุน เดิมตอ 1 หุนใหม
Offering to existing shareholders of 513,147,913 capital-increased ordinary shares (the “Shares”) with a par value of Baht 1 per share at the offering price
of Baht 1.20 per share at a ratio of 1 existing share for 1 new share

วันที่ / Date……………………………………...

เรียน

คณะกรรมการ บริษัท สยามฟวเจอรดเี วลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

To

The Board of Directors of Siam Future Development Public Company Limited

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) / (Mr./Mrs./Miss/Juristic Person) ………………………………………………….…..……..........................
อยูบานเลขที่ / Address No.………………หมูที่ / Moo……………ตรอก/ซอย/ Soi …………….……………..……ถนน / Road ………………………..…...…
แขวง/ตําบล / Sub-District ……………. เขต/อําเภอ / District………………จังหวัด / Province…………………..รหัสไปรษณีย / Postal Code……………
โทรศัพท / Telephone……….………..……………สัญชาติ / Nationality…………………….….……....อาชีพ / Occupation…………….…..……….….……...
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร / Tax ID No.…………………………….….. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่ / Personal ID No.…………………………...…………
ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ตามทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2552 ตามรายละเอียดตอไปนี้
Being the shareholder of Siam Future Development PLC as of 26 August 2009.
1. ขอจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้ / I wish to subscribe for the Shares as follows:
จํานวนหุนที่จองซื้อ
จํานวนเงินที่ชําระ
จํานวนหุนเดิมที่ถือ
No. of shares held

No. of shares subscribed

Amount (Baht)

{ จองซื้อตามสิทธิทั้งจํานวน / Subscription for full entitlement
{ จองซื้อนอยกวาสิทธิ / Subscription for less than the entitlement
{ จองซื้อเพิ่มมากกวาสิทธิ (เฉพาะสวนเพิ่ม) / Subscription for more than the entitlement

รวม / Total
2. ขอชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ที่สามารถเรียกเก็บเงินในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้นโดย / I herewith submit for payment of the shares
that could be cashed in Bangkok only : by

( ) เช็ค / Cheque
( ) แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque
( ) ตั๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange ( ) เงินสด / Cash
ธนาคาร / Bank …………………….…………………………………. สาขา / Branch………………………………………...
เลขที่เช็ค / Cheque No. …………………………….………………………… ลงวันที่ / Dated………………………………...
สั่งจาย “ บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุนเพิ่มทุน ” บัญชีออมทรัพยเลขที่ 094-2-75756-5 ธนาคารกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) สาขามีนบุรี / payable to “Siam Future Development Public Company Limited for subscription of increasing capital ”
Saving account no. 094-2-75756-5 Kasikorn Bank Public Company Limited, Minburi Branch.

กรณีจองซื้อดวยเช็ค การจองซื้อจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทไดรับชําระเงินตามเช็คเขาบัญชีดังกลาวขางตนเรียบรอยแลว
In case of payment by cheque, the subscription will be completed when the cheque is cleared into above account.

3. เมื่อขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวแลว ในการสงมอบหุน ขาพเจาตกลงใหดําเนินการดังตอไปนี้ (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
If I am allotted the said Shares, I hereby agree to have either one of the following executed (choose one)

( ) ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และดําเนินการให
บริษัท……………….…………………………….. ผูฝากเลขที่ ………… (ระบุชื่อใดชื่อหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏดานหลังใบจองซื้อนี้) นําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก เพื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขที่ ………… ชื่อ ............................................................................ ซึ่งขาพเจา
มีอยูกับบริษัทนั้น (ชื่อผูจองซื้อตองตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย มิฉะนัน้ จะดําเนินการนําหุนเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 แทน)
Issue the common shares in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for Depositors” and proceed for
participant name………………………………………..…SDC member No……… (specify one of the companies listed on the back of this form) to
deposit those common shares with Thailand Securities Depository Company Limited for my/our securities trading account
No……………………………………. I have with that company.

( ) ใหออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรนั้นไวในชื่อ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และนําหุนเขา
ฝากไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพือ่ ขาพเจา (การขอถอนเปนใบ
หลักทรัพยในภายหลังผูจองซื้อหุนจะตองเสียคาธรรมเนียมรายการละ 65 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

Issue a certificate for the allotted shares in my/our name of “Thailand Securities Depository Company Limited”. And deposit
those shares with Thailand Securities Depository Co., Ltd. Under issuer account for my name account number 600 (for issuing a share
certificate later, Subscriber will be subject payment of Baht 65 fee (exclusive of VAT to Thailand Securities Depository Co.,Ltd.)

( ) ใหออกใบหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรนั้นไวในชื่อของขาพเจา โดยขาพเจายินดีที่จะมอบหมายใหบริษัทดําเนินการใด ๆ เพื่อจัดทําใบหุนและสง
มอบใบหุนมาใหขาพเจาภายใน 45 วัน นับจากวันที่ใชสิทธิซื้อหุน

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 45 days after the exercise date.

ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซือ้ หุนสามัญเพิม่ ทุนจํานวนดังกลาว หรือในจํานวนที่ทานจัดสรรให และจะไมยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ แต
หากขาพเจาไมสงใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดกรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอม เช็ค / แคชเชียร เช็ค / ตั๋วแลกเงินธนาคาร / เงินสด มาถึงบริษัทภายในกําหนด
ระยะเวลาแจงความจํานงการใชสิทธิ หรือ เช็ค / แคชเชียร เช็ค / ตั๋วแลกเงินธนาคาร ไมผานการชําระเงินจากธนาคารใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคใชสิทธิการ
จองซื้อหุน ขาพเจาไดอานหนังสือขอสนเทศเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือขอสนเทศดังกลาวที่จะแกไขเพิ่มเติมในภายหนาอีกดวย
I hereby undertake to purchase the above amount of common shares or any amount allotted to me. I shall not cancel my subscription,
if I do not deliver this subscription form which has been completely filled in and cheque / cashier cheque / bill of exchange / cash to the company
within notification period or cheque / cashier cheque / bill of exchange be refused from the bank, I shall not intend to exercise my subscription
rights. I have already read the Information Memorandum (“Memorandum”) and agreed to bind on Memorandum and the amendment to the
Memorandum in the future.

ลงชื่อ / Signature ……………………………………………….. ผูแจงความจํานง / Subscriber
(…………………………………………………)
หลักฐานการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญ / SUBCRIPTION RECEIPT
(ผูจองซื้อโปรดกรอกขอความในสวนนี้ใหครบถวน) / (Subscriber please completely fills in this portion) เลขที่ / No.…….…วันที่ / Date ………………..….
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ไดรับเงินจาก นาย/นาง/น.ส. / Siam Future Development Public Company Limited received money from
Mr./Mrs./Miss …..………………………………………………….…... ในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน / for a subscription of capital-increased ordinary shares.
จํานวนหุนสามัญที่ไดจากการขอใชสิทธิ / Amount of common shares received from the subscription rights………………………………….…….….หุน / Shares
ในราคาหุนละ 1.20 บาท / at the price of Baht 1.20 per share เปนจํานวนเงินรวม / Total payment …………………………………….………..…. บาท / Baht
( ) เช็ค / Cheque
( ) แคชเชียรเช็ค / Cashier Cheque
( ) ตั๋วแลกเงินธนาคาร / Bill of Exchange ( ) เงินสด / Cash
ธนาคาร / Bank …………………….……สาขา / Branch……………………………เลขที่เช็ค / Cheque No. …………….…ลงวันที่ / Dated………………
เจาหนาที่ผูรับมอบอํานาจ / Authorized Officer …….……………………………………………
(………………………………………………..)

รายชื่อสมาชิกผูฝากหลักทรัพย กับ ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
สําหรับใชพิมพดานหลังใบจองหุน

BROKER
ผูฝากเลขที่
Participant No.

002
003
004
005
006
007
008
010
011
012
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029

ชื่อบริษัท
Company Name

ผูฝากเลขที่
Participant No.

บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพยซิกโก จํากัด (มหาชน)
SICCO SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน)
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด
BT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
ASIA PLUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
SIAM CITY SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยพัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย สินเอเซีย จํากัด
ASIA CREDIT SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยเกียรตินาคิน จํากัด
KIATNAKIN SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยไทยพาณิชย จํากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด (มหาชน)
BIFT SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
AYUDHYA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030
032
033
034
038
048
200
211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพย ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
FAR EAST SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
FINANSA SECURITIES LTD.
บริษัทหลักทรัพยฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพยยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
UNITED SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยกิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด
CIMB-GK SECURITIES (THAILAND LIMITED
บริษัทหลักทรัพยเมอรชั่น พารทเนอร จํากัด
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED
บริษัทหลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพยซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด
TMB MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
ผูฝากเลขที่
Participant No.

236
242

ชื่อบริษัท
Company Name

ผูฝากเลขที่
Participant No.

ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)

243
245

ชื่อบริษัท
Company Name
บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
311
312
315
316
320
324
326

ธนาคารซิตี้แบงก เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) - ผูรับฝากทรัพยสิน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮ แบงกิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร คาลิยง
CALYON
ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อผูฝากหลักทรัพย
SIAM CITY BANK PUBLIC CO.,LTD. (CUSTODAIN)
ธนาคาร สินเอเซีย จํากัด (มหาชน)
ACL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารดอยซแบงก เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพยสิน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY
SERVICES
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited
ธนาคารเอบีเอ็น แอมโร เอ็น.วี.
ABN -AMRO BANK N.V.

328
329
330
334
336
337
339
340
341
342
343
410

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด (เพื่อตราสารหนี้)
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย จํากัด (มหาชน) (คัสโตเดี้ยน)
TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคาร ทิสโก จํากัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพยสิน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอรแกน เชส (เพื่อคาตราสารหนี้)
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
THE SIAM INDUSTRIAL CREDIT PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทเงินทุน ฟนันซา จํากัด
FINANSA CREDIT LIMITED
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) - เพื่อบริหารเงิน
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED FOR TREASURY

