
  
                                                                                                             ใบจองซือ้เลขที ่/ Subscription Form No.   

 

ใบจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน บริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส์ จ ากดั (มหาชน) 
Subscription Form for Newly Issued Ordinary Shares of  Food and Drinks Public Company Limited 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ จ านวน 3,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 20 บาท เสนอขายต่อผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่น 5 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ใหม ่ 
Offering to existing shareholders of  3,000,000 new ordinary shares (the “Shares”) at a ratio of  5 existing ordinary shares for 1 new ordinary share 

 with a par value of Baht 10 per share at the offering price of Baht 20 per share  
วนัทีจ่องซือ้/Subscription Date □ 19 มถิุนายน 2560 □ 19 June 2017 □ ............................................. □ ............................................... □ ....................................... 

เรยีน คณะกรรมการบรษิทั ฟู้ดแอนด์ดริง๊ส ์จ ากดั (มหาชน) / To Board of Directors of Food and Drinks Public Company Limited 
ขา้พเจา้(นาย/นาง/นาวสาว/นติบิุคคล)/I/We(Mr.,Mrs.,Miss.,Company)...............................................…….......................................เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้เลขที/่Shareholder’s Register No……………..…………………. 

หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได ้/ Tel…………………..……..…………………ขา้พเจา้มหีุน้เดมิตามทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่24 พฤษภาคม 2560 จ านวน / According to the Share Register Book as of 24 May 2017,             
I own .............................................หุน้ / shares มสีทิธใินการจองซือ้หุน้ใหมจ่ านวน / and have the rights to subscribe for..................................................................หุน้/shares 
ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ ดงันี้ 
I/We wish to subscribe subscribe for the shares as follows: 

จ านวนหุน้ทีจ่องซือ้ (หุน้)/ 
No. of share subscription (Shares) 

จ านวนเงนิทีช่ าระ (บาท)/ 
Total Payment Amount (Baht) 

□  จองซือ้ตามสทิธทิัง้จ านวน / Subscription for full of the entitlement   

□  จองซือ้น้อยกวา่สทิธ ิ/ Subscription for less than the entitlement   
□  จองซือ้เพิม่มากกวา่สทิธ ิ(เฉพาะสว่นเพิม่) / Subscription for excess of the entitlement   

รวมจองซือ้ทัง้สิน้/Total Subscription   
พรอ้มกนันี้ ขา้พเจา้ขอสง่เงนิคา่จองซือ้หุน้สามญัดงักลา่วโดยช าระเป็น I/We enclose my/our payment by 

□  เงนิสด / Cash □  เงนิสดโอนเขา้บญัช ี/ Pay-in □  เชค็บุคคล / Personal Cheque □  เชค็ธนาคาร / Cashier’s Cheque □  ดราฟท ์/ Draft 
 เลขที ่/ No. ……………………………. ลงวนัที ่/ Date ………………………………. ธนาคาร / Bank…………………………….……………สาขา / Branch…………………………………….. 

โดยสัง่จ่าย “ บริษทั ฟู้ ดแอนดด์ร๊ิงส ์จ ากดั (มหาชน) ” บญัชีกระแสรายวนัเลขท่ี 003-1-16910-0 ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 33  

กรณจีองซือ้ดว้ยเชค็ การจองซือ้จะสมบูรณ์กต็่อเมือ่บรษิทัไดร้บัช าระเงนิตามเชค็เขา้บญัชดีงักลา่วขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 Payable to “  Food and Drinks Public  Company Limited ”  Current account  No. 003-1-16910-0  Kasikorn Bank Public Company Limited, Sukhumvit 33 Branch.  

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

เมือ่ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว ในการสง่มอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัด าเนนิการดงัต่อไปนี้ : (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึง่) 
If I/We am/are allotted the said Shares, I/We agree to have either of the following processed by the Company (choose one only) 
□ ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในนามของ“บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่ผูฝ้าก” และด าเนนิการให ้บรษิทั                                                 สมาชกิผูฝ้ากเลขที ่

Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co.,Ltd.for Depositor” for the allotted Shares and assign for Participant name                     TSD member no. 
(ระบุชือ่ใดชือ่หนึง่ตามรายชือ่ทีป่รากฎดา้นหลงัของใบจองหุน้นี้) (specify one of the names on the reverse side of this subscription form)  
น าหุน้นัน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพือ่เขา้บญัชซีือ้ขายหุน้เลขที ่                                      ซึง่ขา้พเจา้มอียู่กบับรษิทันัน้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้  

         To deposit the said Shares with the Thailand Securities Depository Co.,Ltd. (“TSD”) for my / our securities a/c no.  ……………..  maintained at the said TSD member company within 7 business days 
   from the closing date of the subscription period 

□ ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรในชือ่ บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และน าหุน้เขา้ฝากไวก้บับรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั โดยน าเขา้บญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ 
สมาชกิเลขที ่600 เพือ่ขา้พเจา้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัย์ในภายหลงัผูจ้องซือ้หุน้จะต้องเสยีคา่ธรรมเนยีมตามที ่บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์หลกัทรพัย์  

         (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Co.,Ltd.” for the allotted Shares and deposit the said Shares with TSD under issuer account for my name account number 600 
within 7 business days from the closing date of the subscription period (for issuing a Share certificate later, subscriber shall pay the fees as specified by TSD) 

□ ใหอ้อกใบหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรในนามของขา้พเจา้และจดัสง่ใบหุน้ใหก้บัขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้อาจไดร้บัใบหุน้ภายหลงัจากทีต่ลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยรบัหุน้เพิม่ทนุดงักลา่วเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนและ
อนุญาตใหท้ าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์จะท าการสง่มอบใบหุน้ใหแ้กผู่จ้องซือ้ทางไปรษณยี์ลงทะเบยีนตอบรบัตามชือ่ทีอ่ยู่ทีร่ะบุในใบจองซือ้หุน้ภายใน 15 วนัท าการ
นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 
Issue a share certificate in my / our name for the allotted Shares and deliver it to me / us but I / we may obtain the share certificate after the Stock Exchange of Thailand has approved the listing and 
trading of these new Shares on the Stock Exchange of Thailand. TSD will deliver the Share certificate to the subscriber by registered mail according to the names and addressed stated in the 
subscription form within 15 business days from the closing date of the subscription period.  

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนดงักลา่ว และจะไมย่กเลกิการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทนุนี้ แต่หากขา้พเจา้ไมส่ง่ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนทีไ่ดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นเรยีบรอ้ยพรอ้มเชค็บุคคล 

/ แคชเชยีรเ์ชค็ / ดราฟท ์หรอืเงนิสด มาถงึบรษิทัภายในระยะเวลาการจองซือ้ และหากเชค็บุคคล / แคชเชยีรเ์ชค็ / ดราฟท ์ทีส่ ัง่จ่ายแล้วนัน้ไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ ขา้พเจา้แสดงเจตนาไมป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้ 

ขา้พเจา้ไดอ้่านหนงัสอืขอ้สนเทศเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุและยนิยอมผูกพนัตามหนังสอืขอ้สนเทศดงักลา่วทีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิในภายหน้าอกีดว้ย  

I/We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If I do not return this duly completed subscription form with payment (Personal 

Cheque / Cashier’s Cheque / Draft / Cash) or the Personal Cheque / Cashier’s Cheque / Draft has not been honoured within the subscription period, I may be deemed to have not exercised my subscription 

rights. I/We already read the Information Memorandum (“IM”) and agree to bind on IM and the amendment to the IM the future. 
 

 การลงทุนในหุน้ย่อมมคีวามเสีย่ง / Please be aware that there is risk involved in stock investment  ลงชือ่ / Signed …………………………..………. ผูจ้องซือ้ (Subscriber) 
ก่อนการตดัสนิใจจองซือ้หุน้ควรจะไดอ้่านขอ้สนเทศเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนอย่างรอบคอบ / Please read the IM before subscribing.               (……….…………………….……)  
 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซ้ือหุ้น (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนน้ีด้วย) / SUBSCRIPTION RECEIPT (SUBSCRIBER PLEASE ALSO FILL OUT THE PORTION) 

 
 ใบจองซือ้เลขที ่/ Subscription No.                                                                                                                                           วนัทีจ่องซือ้/Subscription Date ………………………………………………. 
บรษิทั ฟู้ดแอนด์ดริง๊ส ์จ ากดั(มหาชน) ไดร้บัเงนิจาก (ชื่อตามใบจอง) / Food and DrinksPublic Company Limited received payment from (the Name as specified in the subscription form)………………………..…………………………………..
เพื่อจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั/For a subscription of the ordinary shares of the Company  of  จ านวน …………… หุน้/Share ในราคาหุน้ละ 10 บาท/ at Baht 10 per share  รวมเป็นเงนิ / totaling of  ....................................... บาท/ Baht                                                                                                                                                       
โดยช าระเป็น / made payable by  

□ เงนิสด / Cash □  เงนิโอนเขา้บญัช ี/ Pay-in □  เชค็บุคคล / Personal Cheque □  เชค็ธนาคาร / Cashier’s Cheque □  ดราฟท ์/ Draft 
เลขทีเ่ชค็ / Cheque No. ……………………………....วนัที ่/ Date ………………………………ธนาคาร / Bank……………….……….…………………สาขา / Branch…………………………………………………….. 
โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้ใหด้ าเนินการ / If the subscriber receives the allocation of the aforesaid shares, the subscriber requests as follow : 
□ ออกใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผูฝ้าก” เลขทีส่มาชกิผูฝ้าก..................................................…… บญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยเ์ลขที.่................................................................................... 
          Issue a Share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited for the Depositors” Participant number……..……………………Securities trading account number …………………………… 
□ ออกใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” โดยเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขที ่600 เพื่อขา้พเจา้ 
          Issue a share certificate in the name of “Thailand Securities Depository Company Limited” and deposit those shares under Issuer account for my name, account number 600 
□  ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่ปิดการจองซือ้หุน้ 
           Issue a share certificate in the name of subscriber within 15 business days from the subscription closing date. 
                                                                                                            เจา้หน้าทีผู่ร้บัมอบอ านาจ / Authorized Officer …………….………….….…………………. 

         

 

         

 

  

 



 
BROKER 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขท่ี 
Participant No. 

ช่ือบริษทั 
Company Name 

001 บล. บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 

024 บล. ฟินนัเซยี ไซรสั จ ากดั (มหาชน) 
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

002 บล. ทสิโก ้จ ากดั 
TISCO SECURITIES CO., LTD. 

025 บล. โกลเบลก็ จ ากดั 
GLOBLEX SECURITIES CO.,LTD. 

003 บล. คนัทรีก่รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
COUNTRY GRUOP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

026 บล. ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 บล. ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

027 บล. อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

005 บล. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

028 บล. แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

006 บล. ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

029 บล. กรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
AYUDHYA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

007 บล. ซไีอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

030 บล. ไอ ว ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

008 บล. เอเซยีพลสั จ ากดั 
ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. 

032 บล. เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
KTB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

009 บล. เครดติ สวสิ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD. 

033 บล. เอสบไีอ ไทย ออนไลน์ จ ากดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

010 บล. เมอรร์ลิ ลนิซ ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LTD. 

034 บล. ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

011 บล. กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

038 
 

บล. เออซี ีจ ากดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

013 บล. เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

041 บล. เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

014 บล. โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

042 บล. เมยแ์บงก ์กมิเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

015 บล. แอพเพลิ เวลธ ์จ ากดั (มหาชน) 
APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

043 บล. เอเชยี เวลท ์จ ากดั 
ASIA WEALTH SECURITIES CO.,LTD. 

016 บล. ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

045 บล. ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

018 บล. เคท ีซมีโิก ้จ ากดั 
KTZMICO SECURITIES CO.,LTD. 

047 บล. ซมีโิก ้จ ากดั (มหาชน) 
SEAMICO SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

019 บล. หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

048 บล. ไอร่า จ ากดั (มหาชน) 
AIRA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

021 บล. เมอรช์ ัน่ พารท์เนอร ์จ ากดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. 

049 บล. ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD. 

022 บล. ทรนีีตี ้จ ากดั 
TRINITY SECURITIES CO.,LTD. 

050 บล. เอเอสแอล จ ากดั 
ASL SECURITIES CO.,LTD. 

023 บล. ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
SCB SECURITIES CO.,LTD. 

  

 
CUSTODIAN 

01 ธนาคาร ทสิโก ้จ ากดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC CO.,LTD  

08 บล. ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

02 ธนาคารซติีแ้บงก ์เอน็.เอ  
CITIBANK, N.A. 

09 ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั สาขากรุงเทพฯ 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORTION LTD.BKK. 

03 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. 

10 ธนาคารซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.  

04 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
BANGKOK BANK PUBLIC CO.,LTD. 

11 ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรุงเทพฯ 
DEUTSCHE BANK A.G.BANGKOK BRANCH 

05 ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
KASIKORN BANK PUBLIC CO.,LTD. 

12 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC CO.,LTD. 

06 ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO.,LTD.  

13 ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC CO.,LTD. 

07 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC CO.,LTD. 

14 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. 

 




