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Subscription Form for New Ordinary Shares of Yong  Thai Public Company Limited 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอผูถือหุนเดิมของบริษัท ยงไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 14,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท  
ในราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท เสนอขายตอผูถอืหุนเดิมในอัตราสวนการจัดสรรหุน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 2 หุนสามัญเพ่ิมทุน 

วันท่ีจองซ้ือ £19 กุมภาพันธ 2563 £ 20 กุมภาพันธ 2563 £ 21 กุมภาพันธ 2563 £ 24 กุมภาพันธ 2563 £ 25 กุมภาพันธ 2563 
ขอมูลผูจองซ้ือหุนเปดกลองขอความในชองดานลางน้ีใหครบถวนชัดเจนตัวบรรจง/Subscriber’s Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

เรียน คณะกรรมการบริษัทยงไทย จำกดั (มหาชน) 
ขาพเจา£นาย £นาง £นางสาว £นิติบุคคล............................................................................................................................................................................................ 
เลขทะเบียนผูถือหุนเลขท่ี......................................................................................................................โทรศัพทท่ีติดตอได............................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/ใบตางดาว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี……………………………………………….………………………………………………………………………….. 
ที่อยู………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
ขาพเจามีหุนสามัญเดิมของบริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ์จองซื้อหุนสามัญใหมในการเพิ่มทุนครั้งน้ี  ณวันที่ 30 มกราคม 2563 
จำนวน…………………………………………………………..หุนและมีสิทธิ์ในการจองซ้ือหุน จำนวน..........................................................หุน 

ขาพเจามีความประสงคขอจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทยงไทยจำกัดมหาชนดังน้ี จำนวนท่ีจองซ้ือ(หุน) 
No. of shares subscribed for (Share(s)) 

จำนวนเงินท่ีชำระ(บาท) 

Total Payment Amount (Baht) 
จองซ้ือตามสิทธิ์ท้ังจำนวน   
จองซ้ือนอยกวา สิทธ ิ   
จองซ้ือเกินกวาสิทธิ์(ระบุเฉพาะจำนวนท่ีจองเกินสิทธิ์)   

รวมจองซ้ือท้ังส้ิน   
พรอมกันน้ีขาพเจาขอสงเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวโดยชำระเปน 
£เงินโอนเขาบัญชีโดยส่ังจาย “บริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุน” 

 บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) .สาขา สาธุประดิษฐ เลขท่ีบัญชี.068-298950-7  หรือ 

 บัญชีธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) .สาขา สาแฟช่ันไอสแลนด.เลขท่ีบัญชี 200-208903-6 
เมื่อขาพเจาไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ในการสงมอบหุนขาพเจาตกลงใหบริษัทดำเนินการดังตอไปน้ี (โปรดเลือกขอใดขอหน่ึง/if we are allotted the said 
Shares, we agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only): 
£ใหฝากใบหุนสามัญตามจำนวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝาก” และดำเนินการให บริษัท.....………………
สมาชิกผูฝากเลขท่ี..........................................................นำหุนเขาฝากไวกบั บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพือ่เขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี.......
ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน 
£ใหฝากใบหุนสามัญตามจำนวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรบัฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเขาบัญชีของบริษัทท่ีออกหลักทรพัย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อขาพเจา (การขอถอนเปนใบหลักทรัพยในภายหลังผูจองซ้ือหุนจะตอง
เสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ี บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกดั กำหนด) 
£ใหออกใบหุนสามัญตามจำนวนท่ีไดรับจัดสรรน้ันไวในช่ือของขาพเจาและจัดสงใบหุนใหขาพเจาตามช่ือท่ีอยูท่ีระบุไวในทะเบียนผูถือหุนทางไปรษณียลงทะเบียน โดย
ขาพเจายินดีมอบหมายใหบริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อทำใหการจัดทำใบหุนและสงมอบใบหุนใหแกขาพเจาภายใน 15 วนัทำการ นับจากวันปดการจองซ้ือหุน 
ในกรณีจองซ้ือเกินกวาสิทธิและขาพเจาไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญที่จองซ้ือเกินกวาสิทธิ หรือ ไดรับการจัดสรรไมครบถวนตามจำนวนท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิ ไมวาดวย
กรณีใดๆ ขาพเจาตกลงรับเงินคืน โดยใหบริษัทดำเนินการคืนเงินคาจองซ้ือหรือเงินสวนตางคาจองซ้ือโดยผูจองซ้ือ โปรดระบุขอมูลดังตอไปน้ี โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
ประเภทออมทรัพย/กระแสรายวัน (ผูจองซ้ือเกินสิทธิ์จะตองแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทยหรือ
ธนาคารกรุงไทย พรอมกับเอกสารท้ังหมดใหครบถวน 
£ธนาคารไทยพาณิชย £ธนาคารกรุงเทพ £ธนาคารกสิกรไทย £ธนาคารกรุงไทย สาขา…………………………………………เลขท่ีบัญชี………………………………………………. 
ขาพเจาขอรับรองและตกลงวาจะจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และจะไมยกเลิกการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนนี้ แตหากขาพเจาไมสงใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีได
กรอกรายละเอียดครบถวนเรียบรอยพรอมเงินโอนเขาบัญชี มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ใหถือวาขาพเจาแสดงเจตนาไมประสงคจะใชสิทธิ์จองซ้ือ และขาพเจา
ยินยอมรับเงินคืน ขาพเจาไดอานหนังสือแจงการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนบริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจงการจัดสรรฯ ดังกลาว และที่จะไดมีการ
แกไขเพ่ิมเติมในภายภาคหนา 
We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If we do not return this duly completed 
subscription from with payment has not been honored with the subscription period. We may be deemed to have not exercised our subscription rights and receive the 
payment back We agree to bine on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Yong Thai Public 
Company Limited including the amendment of those in the future. 

การลงทุนในหุนยอมมีความเส่ียง กอนการตัดสินใจจะซ้ือหลักทรัพย ควรศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ 
Please be aware of the risk involved in stock investment. Please read the relevant information carefully before subscription. 

การประเมินความเส่ียงท่ียอมรับได (Suitability Test) เพื่อจองซ้ือหุน/ Suitability Test for share subscription 
1 ขาพเจาไดผานการทำแบบประเมินมาแลวและรับความเส่ียงท่ียอมรับไดของขาพเจาแลว/ We already conducted Suitability Test and we acknowledge our risk tolerence 
level. 

2 ขาพเจารับทราบรายละเอียดระดับความเส่ียงของคุณสามารถท่ีจะจองซ้ือคร้ังน้ี 
ทั้งนี้หากผลการประเมินของขาพเจาออกมาวาขาพเจาไมเหมาะสมกับการจองซ้ือหุนในคร้ังน้ีขาพเจายังยืนยันและประสงคท่ีจะจองซ้ือหุนสามัญในครั้งนี้และไดลงลายมือ
ชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผูจองซ้ือดานลางดวยขาพเจารับทราบวาการลงทุนในหุนสามัญคร้ังน้ีไมเหมาะสมกับระดับความเส่ียงท่ีขาพเจายอมรับไดตามผลประเมิน 
If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match our risk tolerance level. We still wish to subscribe for this share. We will put my signature 
below to confirm my intention for this share subscription We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result 
of suitability test. 

ลงช่ือ.................................................................ผูจองซ้ือ/Subscriber 



         (.....................................................................) 
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Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of Young Thai Public Company Limited.(the “Company”) (Subscriber shall also fill in this section.) 

วันท่ีจองซ้ือ/ Subscription Date…………………………………………………เลขท่ีใบจองซ้ือ Subscription Form No……………………………………………………………… 
ผูจัดจำหนายไดรับเงินจาก/Underwriter received payment from…………………………………………………เพื่อจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จำนวน/for subscription of 
.........................................................หุน/new ordinary shares in the Company,ในราคาหุนละ 10 บาท/at Baht 10 per share. รวมเปนเงิน/totaling of………………………………………………..
บาท/Baht 
โดยชำระเปน/made payable by £เงินโอน/Pay-in ลงวันที่/Date..................................ธนาคาร/Bank…………………………………….สาขา/Branch………………………………………………………………….. 

โดยหากผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรใหดำเนินการดังตอไปน้ี 
£ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เพ่ือผูฝาก” เลขท่ีสมาชิกผูฝาก.......................บัญชีซื้อขายหลักทรัพยเลขท่ี................................. 
Issue a share certificate in The name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number…………........................................... 
£ออกใบหุนในนาม “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 เพื่อจองซ้ือ/ Issue a share certificate in 
The name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” And deposit those shares under issuer account for my name, account number 600 

£ออกใบหุนในนามผูจองซ้ือ ภายใน 15 วันทำการนับแตปดการจองซ้ือหุน/ Issue a share certificate in The name of subscriber within 15 business days from the 
subscription closing date. 

เจาหนาที่ผูรับมอบอำนาจ/Authorized Officer……………………………………………….…………………………………… 
หมายเหตุ: หากผูจองซ้ือประสงคจะเปล่ียนแปลงท่ีอยูที่ใหไวโปรดแจงการแกไขตอนายทะเบียนโดยตรง และจัดสงไปท่ีฝายปฏบัิติการหลกัทรัพย บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 009-9000 
Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously please directly notify the change to the registar at Securities Operation Service,Thailand Securities 
Depository Co.,Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road.Dindaeng Bangkok Thailand 10400 Tel.02-009-9000 



 

BROKER

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

002    032   ( )  ( )

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

003      ( ) 034  ( )  ( ) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.

004    ( )   038    ( )

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

005      ( ) 048    ( )

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

006     ( ) 050    

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED

007  -  ( ) 051     

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.

008    052  -   ( )  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 

010    ( )   200   ( )  ( )  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

011    ( ) 211   ( ) 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.

013   ( )  ( ) 213    

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.

014     ( ) 221      ( )

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.

015    ( ) 224   ( )

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED

016    ( ) 225     ( )  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.

019   ( )      229   ( ) 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   

022   230   

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED

023  244   ( ) 

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED

026   ( )   ( )     247     ( ) 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.

027   ( )  ( ) 248    

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

029   ( ) 924     ( )

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

030      ( )   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

236    ( ) 243    ( )

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242   ( ) 245   ( )

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

257       

 SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.  

CUSTODIAN

Participant No. Company Name Participant No. Company Name

301  . .(CUSTODY SERVICES) 329   ( ) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

302   ( ) 330   ( )

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND

303   ( ) - 334    ( ) ( )

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN

304     336   ( )

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

305   ( ) 337   ( )

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308   ( ) 339    ( ) ( )

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)

312   ( )  ( ) 340    ( )

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)

316  ( )  ( ) 343     ( )

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED

320    -  345   ( )

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

328   ( ) 425   ( ) ( )

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

   17  2563

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท ยงไทย จ ากดั (มหาชน) (YCI) 

Notification of the subscription for Right offering (XR) of YCI 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท ยงไทย จ ากดั (มหาชน) 
 YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

  YCI 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     29/01/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    31/01/2020 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  1:2 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    10.00   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     19/02/2020 - 25/02/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          19/02/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพให้แนบส าเนาทะเบียนบ้าน  
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YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 

     633/14  Sathupradit Road, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand  Tel. (662) 2943364-8, Fax : (662)2943373 
 

ที่ ยท. 05/2563 
 

        วนัท่ี  30 มกราคม 2563 
 

เร่ือง  แจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน)  
สิ่งทีส่่งมาด้วย 1.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 
  2.ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนซ่ึงออกโดยบริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์    
     (ประเทศไทย) จ ากัด 
  3.ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 
  4.หนังสือมอบอ านาจส าหรับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
  5.แผนทีส่ถานทีรั่บจองซือ้และรับหลักฐานการโอนช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้น 

 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันพุธที่ 22 

มกราคม 2563 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ไดม้ีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 70,000,000 บาท เป็น 

210,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 14,000,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และการจดัสรรหุน้

สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวเพื่อเสนอ ขายต่อผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ในอตัราส่วน 1 

หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท โดยผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัใหม่จ านวน

เกินกว่าสิทธิของตนได ้(Oversubscription) ตลอดจน มอบหมายใหร้องประธานกรรมการ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

หรือผูท้ี่ไดร้บัมอบหมายจากรองประธานกรรมการ และ /หรือประธาน เจา้หนา้ที่บรหิาร มีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุนัน้ 

ในการนีบ้ริษัทฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่า บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 14,000,000 หุน้ เพื่อ

เสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย และผูถื้อหุน้เดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญ

เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัใหม่ในการเพิ่มทุนครัง้นี ้(Record 

Date) ในวันพฤหัสที่ 30 มกราคม 2563 และบริษัทฯ จะเปิด ให้มีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 

19-21 กุมภาพนัธ ์2563 และ 24-25 กุมภาพนัธ ์2563 รวม 5 วนัท าการ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ บริษัทยง

ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่  633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (662)2943364-8 Fax: 

(662)2943373  

ทัง้นีร้ายละเอียดต่าง ๆ ของการจดัสรร การจองซือ้ตลอดจนวิธีการจองซือ้ และการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญั

เพิ่มทนุของบรษิัทฯ ปรากฏในหนงัสือแจง้การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ยงไทย จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาดว้ย 1)  
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บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจง้สิทธิของท่านในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบุใน

ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) ซึ่งออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

   จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ  

  

 

        นางสาวบงัอร ภมูิชยั    

          กรรมการผูจ้ดัการ  



 
 

3 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1  
หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ส่วนที ่1 ข้อมูลการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุ  
1.วัน เดือน ปี และคร้ังทีข่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีม่ีมติให้จัดสรร
หุ้นสามัญ เพิ่มทุน  
 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 14/2562 เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562  

 การประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2563  
2.รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

   รายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี ้

ประเภทของหุน้เพิ่มทนุ :หุน้สามญั 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรร  :14,000,000 หุน้ 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ :10 บาท 

อตัราส่วนการจดัสรร :1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้เดิม :70,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ทนุท่ีจะช าระเพิ่มส าหรบั :140,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ :210,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท 

ภายหลงัการเพิ่มทนุ  

(กรณีที่มีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

เต็มจ านวน) 

วิธีการจดัสรร  :บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จ านวน 14,000,000 หุน้  

    มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อเสนอขายต่อผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วน การถือหุน้ 

    ของผูถื้อหุน้แต่ละราย (Rights Offering) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญั เดิมต่อ 2 หุน้สามญัใหม่ ท่ี 

    ราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท ("ราคาเสนอขายต่อผูถื้อหุน้ตามสดัส่วน") กรณีที่มีเศษหุน้จาก 

    การค านวณสิทธิของผูถื้อหุน้ในการจองซือ้หุน้สามญัใหม่ ใหปั้ดเศษของหุน้ดงักล่าวทิง้ 

    ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซือ้หุน้ในจ านวนเกินกว่าสิทธิของตนได ้(“การจองซือ้หุน้ เกินกว่าสิทธิ”) 

    :หุน้ท่ีมีการจองซือ้เกินกว่าสิทธิจะถกูจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิภายหลงัจากที่ 

    ไดม้ีการจดัสรรหุน้สามญัใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุรายที่จองซือ้ตามสิทธิในรอบแรกแลว้เท่านัน้ 

    หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้ที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธิเป็นดงันี ้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในรอบแรก มากกว่าหรือเท่ากับหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม

สดัส่วนการถือหุน้ บรษิัทฯ จะจดัสรรหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระ

ค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  
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(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในรอบแรกนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการ

ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่ เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน

ดงัต่อไปนี ้ 

(ข.1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสดัส่วน

การถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็น

จ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรรในกรณีที่มีเศษของ

หุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผู้

ถือหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้  

(ข.2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข.1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จอง

ซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผู้

ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายนั้นคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นั้นทิง้ 

โดยจ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และ

ช าระค่าจองซือ้แลว้  ทั้งนี ้ให้ด  าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม

วิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจัดสรร  

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใด

จะต้องไ ม่ท า ให้ ผู้ ถือหุ้ นรายใด  ( รวมถึงบุคคลตามมาตรา  258 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะ
ดังต่อไปนี ้ 

(1.) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือขา้มจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรพัย ์(Tender Offer) 

ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลักทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแกไ้ข

เพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค า

เสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ  

(2.) ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบั

ของบรษิัทฯ และในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จะด าเนินการ

ขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุน้ที่ไม่ไดจ้ัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อไป  

ในการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บคุคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการ

แต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการ มีอ  านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 



 
 

5 
 

 (ก)  พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง

กบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทัง้นี ้บรษิัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอ

ขายหุ้นเพิ่มทุนใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้

บรษิัทฯ ปฏิบตัิผิดกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของต่างประเทศ   

 (ข)  ก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราว

เดียวทัง้จ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อตัราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอ

ขาย วิธีการช าระราคา หรือ รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น 

เปล่ียนแปลงวนัก าหนดสิทธิรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

 (ค)  ลงนามในแบบค าขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ 

ที่ เ ก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ

เจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

ด าเนินการใด ๆ  ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้กุประการ เพื่อเสนอ

ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง  

 (ง)  จดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้

กับกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ  าเป็นเพื่อให้

เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ ์(โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศ

เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

 
3.ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ที่ 14/2562 เมื่อวนัท่ี 3 ธันวาคม 2562 ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญั

ใหม่ในการเพิ่มทนุครัง้นี(้Record Date) ในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 
4.ก าหนดการจองซือ้ และการช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
4.1 ระยะเวลาการจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ระหว่างวนัท่ี 19-21 กมุภาพนัธ ์2563 และ24-25 กมุภาพนัธ ์2563 (รวม 5 วนัท าการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 

 16.00 น. 
4.2 สถานทีรั่บจองซือ้  

 ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อและยื่นเอกสารจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่ที่ท  าการ  

บรษิัท ยงไทย จ ากดั (มหาชน)  

เลขที่ 633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (662)2943364-8 Fax: (662)2943373  
4.3 เอกสารทีใ่ช้ประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ("ผูจ้องซือ้หุน้") จะตอ้งยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ 

บรษิัทฯ ดงัต่อไปนี ้ณ สถานท่ีรบัจองซือ้ 
(ก) ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งทีส่่งมาด้วย 2) 

เอกสารนีอ้อกโดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ("ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย"์) ในฐานะนาย

ทะเบียน หลักทรพัยข์องบริษัทฯ และไดจ้ัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนใหแ้ก่ผู้ถือหุน้พรอ้มหนังสือฉบับนี ้โดยได้

ระบุจ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซือ้ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ

ตนได ้
(ข) ใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษัทฯ (สิงทีส่่งมาด้วย 3) ทีก่รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ

 ชัดเจน 

ผูจ้องซือ้หุน้จะตอ้งระบุจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตอ้งการจองซือ้ตามสิทธิ ตามที่แสดงไวใ้นใบรบัรองสิทธิการ

จองซือ้หุน้ สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) และตอ้งระบุจ านวนหุน้ที่ผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งการจองซือ้เกิน

กว่าสิทธิของตนอย่างชดัเจนในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ พรอ้มลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้หุน้ และในกรณี

ที่ผูจ้องซือ้หุน้เป็นนิติบคุคล จะตอ้งลงนามโดยผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ พรอ้มประทบัตราส าคญัของนิติ

บคุคล (ถา้มี) ทัง้นีผู้ถื้อหุน้สามารถยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 1 ใบ ต่อใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้

สามญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเท่านัน้ 
(ค) เอกสารประกอบการแสดงตัวตน 

(1) ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พรอ้มรับองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตร

ประจ าตวัประชาชนใหแ้นบส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางการอื่น

ที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลัก พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้หุน้เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผูป้กครอง (บิดา / มารดา / ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาว์

อาศยัอยู่ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) ส าหรบัลายมือชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งนัน้ ตอ้งตรงกบัลายมือชื่อที่ลงนามใน

เอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ทกุฉบบั 

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งท าให ้ชื่อ / ชื่อสกุล ไม่ตรงกับชื่อผูถื้อหุน้ที่ปรากฏในสมดุ

ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญใหม่ของบริษัท ฯ (Record Data) หรือใน

ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แนบส าเนาเอกสารที่อกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 

ใบส าคญัการสมรส ใบส าคญัหย่า ใบแจเ้ปล่ียนชื่อ / ชื่อสกลุ เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาที่ไม่มีสญัชาติไทย 

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(3) ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซื ้อ พรอ้ม

รบัรองส าเนา ถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้ม

แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอาย ุ

ของผูม้ีอ  านาจลงนาม ของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) ผูถื้อหุน้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
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 ส าเนาหนงัสือการจดัตัง้บริษัท และหนงัสือรบัรองของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซื ้อพรอ้ม

 รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนั้นและประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบ

 ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอาย ุของผู้มีอ  านาจลงนามของนิติบคุคล

 ดงักล่าว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ส าเนาเอกสารประกอบขา้งตน้ทัง้หมด ที่ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลงลายมือ

 ชื่อโดยเจา้หนา้ที่ โนตารีพับลิค (Notary Public) และรบัรองโดยเจา้หนา้ที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน

 ประเทศที่เอกสารดงักล่าว ไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 
(ง) หลักฐานการช าระเงนิค่าจองซือ้ 

 กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรพัยห์นา้แรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือส าเนา Statement บัญชีกระรายวนั 

 อย่างใดอย่างหนึ่ง พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยบัญชีดังกล่าวตอ้งเป็นบัญชีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทฯ 

 ช าระคืนเงินค่าหุน้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัจดัสรร (ถา้มี) โดยการโอนเงินเขา้บญัชีดงักล่าว ตามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ 

 ทั้งนีช้ื่อบัญชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผูถื้อหุ้นที่จองซือ้หุน้เกินสิทธิ ที่ระบุ ไวใ้นใบจองซือ้ และบัญชี

 ดงักล่าวตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัย ์หรือกระแสรายวนัท่ีเปิดไวก้บัธนาคารดงัต่อไปนี ้

1) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

3) ธนาคารกสิกรไทย จ ากด (มหาชน) 

4) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
(ฉ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเ์ฉพาะผู้ที่ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเข้าบัญชีบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) 

  กรณีที่ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ดัง

 รายละเอียดตามขอ้ 4.7 (ข) ผูจ้องซือ้หุน้โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมปะกอบการจองหลกัทรพัยเ์ฉพาะผูท้ี่ประสงคน์ า

 หลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) ที่กรอกรายละเอียดถกูตอ้งและครบถว้น พรอ้ม

 ลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้หุน้ 
 (ช) เอกสารเพิ่มเติมกรณีทีม่อบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมากระท าการแทน ณ ที่ท าการของตัวแทนรับ
จองซือ้ 

 กรุณาแนบหนงัสือมอบอ านาจ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย ) ใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูร้บัมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 
4.4 วิธีการช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 (ก) ผูจ้องซือ้หุน้ตอ้งช าระเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัท่ีจองซือ้ โดยการโอน

เงินเทา่นัน้โดยเขา้บญัชี “บรษิัท ยงไทย จ ากดั(มหาชน) เพื่อการจองซือ้หุน้”  

บัญชีธนาคาร ไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน) .สาขา สาธุประดิษฐ ์เลขทีบ่ัญชี.068-298950-7  หรือ 

บัญชีธนาคาร เกียรตนิาคนิ จ ากัด (มหาชน) สาขา สาแฟชั่นไอสแ์ลนด.์เลขทีบ่ัญชี 200-208903-6  

ทัง้นีบ้รษิัทฯ ไม่รบัช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดว้ย เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค ดรา๊ฟท ์และเงินสด  



 
 

8 
 

 ผูจ้องซือ้โปรดระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ตามที่ปรากฏในใบรบั

จองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญั (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 2) และเลขบตัรประจ าตวัประชาชนหรือเลขหนงัสือเดินทางไวด้ว้ย 

 (ข) ผูจ้องซือ้หุน้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถา้มี) 

 (ค) กรุณาน าหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ มาส่ง  ทีท าการตวัแทนรบัจองซือ้ พรอ้มเอกสารที่ใชป้ระกอบการ

จองซือ้อื่น ๆ ตามขอ้ 4.3 
4.5 การสละสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ผู้ถือหุ้นที่มิไดใ้ช้สิทธิการจองซือ้ หรือมิไดใ้ช้สิทธิการจองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ไดย้ื่นเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ที่ครบถว้นและถูกตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจองซือ้ดว้ยวิธีอื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้นหนังสือแจง้

การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ฉบบันี ้หรือมิไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ

มิไดป้ฏิบตัิตามวิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุน้แลด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการท่ีก าหนดเพื่อใหส้ามารถเรียกเกบ็

เงินค่าจองซือ้ไดท้นัตามก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได ้(ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม 

ดว้ยเหตผุลที่มิใช่ความผิดของบริษัท ฯ) บริษัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้ไดส้ละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน

ครัง้นี ้และบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าว 
4.6 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และไดช้ าระเงินค่าจองซือ้หุน้

สามัญเพิ่มทุนเต็มจ านวน เพื่อช าระค่าหุน้สามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และหุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน แต่ไม่ไดร้บั

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ ตามที่ไดแ้สดงความจ านงไว ้หรือในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ

เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ตามสิทธิที่ไดร้ะบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรฉบับนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการ

ดงัต่อไปนี ้
(ก) กรณีผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้หุ้นเกินกวา่สิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เน่ืองจากจ านวนหุน้

เหลือน้อยกว่าจ านวนหุ้นทีมี่การจองซือ้เกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เนื่องจากจ านวนหุน้เหลือนอ้ยกว่าจ านวนหุน้ที่มีการจองซือ้เกินกว่าสิทธิ โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซือ้หุน้

ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยช าระเป็นเงินโอนเขา้บญัชีของผูจ้องซือ้

หุน้ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ ทัง้นี ้บญัชีดงักล่าว ตอ้งเป็นบญัชีออม

ทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนั ซึ่งมีรายละเอียดตาเอกสารที่ผูถื้อหุน้ไดใ้หไ้วเ้พื่อใชเ้ป็นเอกสารประกอบการจอง

ซือ้ ตามขอ้ 4.3 (จ) เก่ียวกบัเอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินสิทธิ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้ไม่ไดใ้หเ้อกสารตามขอ้ 4.3 (จ) บรษิัทฯ จะคืนเป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายเฉพาะผูจ้องซือ้หุน้ 

ทางไปรษณียล์งทะเบียนให้ผู้จองซือ้หุ้นตามที่อยู่ในปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ตามสมุด

ทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัใหม่ในการเพิ่มทุนครัง้นี ้โดยผูจ้องซือ้

หุน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกั หรือเช็คธนาคาร (ถา้มี)  

ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวภายในเวลา 10 วนั นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ 

หากได้มีการช าระคืนค่าจองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร เป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื ้อหุ้นตาม

รายละเอียดตามขอ้ 4.3 (จ) หรือมีการส่งเช็คเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร ตามรายละเอียดที่
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ระบไุวข้า้งตน้โดยถกูตอ้งแลว้ใหถื้อว่า ผูจ้องซือ้หุน้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยชอบ

และผูจ้องซือ้หุน้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบรษิัทฯ อีกต่อไป 
(ข) กรณีผู้ถือหุ้นทีจ่องซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย ์เน่ืองจากปฏิบัติผิดเงือ่นไขการจองซือ้ 

บรษิัทฯจะคืนค่าจองซือ้หุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้อนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเงื่อนไข

การจองซือ้เป็นเงินโอนเขา้บญัชีของผูจ้องซือ้หุน้ตามรายละเอียดที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของ

บรษิัทฯ ทัง้นีบ้ญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นบญัชีออมทรพัยห์รือบญัชีกระแสรายวนัซึ่งมรีายละเอียดตามเอกสารที่ผูถื้อ

หุน้ไดใ้หไ้วเ้พื่อใชเ้ป็นเอกสารในการจองซือ้ตามขอ้4.3 (จ) เก่ียวกับเอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซือ้เกินสิทธิหรือ

คืนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะทางผูจ้องซือ้หุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนใหผู้จ้องซือ้หุน้ตามที่อยู่ที่ปรากฏ

ในฐานขอ้มลูผูถื้อหุน้ของบริษัท ฯ ตามสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิจองซือ้หุน้

สามญัใหม่ในการเพิ่มทนุครัง้นี ้โดยผูจ้องซือ้หุน้จะเป็นผูร้บัผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหรือ

เช็คธนาคาร (ถา้มี) 

หากได้มีการช าระคืนค่าจองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื ้อหุ้นตาม

รายละเอียดตามขอ้4.3 (จ) หรือมีการส่งเช็คเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร ตามรายละเอียดที่

ระบไุวข้า้งตน้โดยถกูตอ้งแลว้ใหถื้อว่า ผูจ้องซือ้หุน้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้หุน้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยชอบ

และผูจ้องซือ้หุน้ไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบรษิัทฯอีกต่อไป 
4.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ผูจ้องซือ้หุน้สามารถเลือกใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดงัต่อไปนี ้
(ก) กรณีทีผู้่จองซือ้หุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นแต่ประสงคจ์ะใช้บริการของศูนยรั์บฝากหลักทรัพยแ์ละ

ผู้จองซือ้หุ้นมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยอ์ยู่แล้ว 

ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อหุ้นมีบัญชีซือ้ขาย

หลกัทรพัยอ์ยู่ กรณีนีน้ายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ คือศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะด าเนินการออกใบหุน้

สามญัตามจ านวนที่ผูจ้องซือ้หุน้ไดร้บัการจดัสรรในชื่อของ"บริษัทศนูยร์บัฝากหลักทรพัย(์ประเทศไทย) จ ากดั

เพื่อผูฝ้าก" และศูนยร์บัฝากหลักทรพัยจ์ะบันทึกยอด บัญชีจ านวนหุน้สามัญที่บริษัทหลักทรพัยน์ั้นฝากหุน้

สามญัอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรพัยน์ั้นจะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ผูจ้องซือ้หุน้ที่ไดร้บัการ

จดัสรรฝากไวแ้ละออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซื ้อหุน้ที่ไดร้บัการจัดสรร ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนั

ปิดการจองซือ้หุน้ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาด หลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย("ตลาดหลักทรัพยฯ์")ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้ของบรษิัทฯ ท าการซือ้ขาย

ในตลาด หลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีที่ผูจ้องซือ้หุน้ประสงคจ์ะใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการตามขอ้ (ก) ชื่อผูจ้องซือ้หุน้ในใบจองซือ้หุน้จะตอ้งตรง

กับชื่อเจ้าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพยท์ี่ผู้จองซื ้อหุ้นประสงคท์ี่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

ดงักล่าวเท่านัน้มิฉะนัน้แลว้ บรษิัทฯขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการฝากหุน้ไวใ้นบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์

สมาชิกเลขที่  600  ใหแ้ก่ผู ้จองซือ้หุน้ตามขอ้ (ข) แทน 
(ข) กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงคจ์ะขอรับใบหุ้น แต่ประสงคจ์ะใช้บริการของศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์

แต่ผู้จองซือ้หุ้นไม่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยก์ล่าวคือผู้จองซือ้หุ้นประสงคท์ีจ่ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพยส์มาชิก เลขที ่600 



 
 

10 
 

บริษัทฯจะด าเนินการน าหุน้ที่ไดร้บัจดัสรรไปฝากไวก้ับศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะ

บันทึกยอดบัญชีจ านวนหุน้ตามจ านวนที่ผูจ้องซือ้หุน้ไดร้บัการจดัสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย์

สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้

หุ้น เมื่อผู้ที่ไดร้ับการจัดสรรหุน้ตอ้งการขายหุน้  ผู้ที่ไดร้ับการจัดสรรหุน้จะตอ้งถอนหุ้นออกจากบัญชี  600

ดงักล่าวโดยตอ้งติดต่อผ่านบรษิัทหลกัทรพัยท์ั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์และ/หรือ บรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนีผู้ท้ี่ไดร้บัการจดัสรรหุน้จะสามารถขายหุน้ที่

ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนญุาตใหหุ้น้ของ บรษิัทฯ ท าการซือ้ขายใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และผูท้ี่ไดร้บัจดัสรรหุน้ไดด้  าเนินการถอนหุน้ออกจากบญัชี 600 ดงักล่าวแลว้ 
(ค) กรณีทีผู้่จองซือ้หุ้นประสงคจ์ะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้หุ้น 

นายทะเบียนหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ คือศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์จะด าเนินการส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนที่ไดร้บั

การจดัสรรใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้และไดร้บัการจดัสรร ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรบัตามชื่อและที่อยู่ที่

ปรากฏตามสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิจองซือ้หุน้สามญัใหม่ในการเพิ่มทนุครัง้

นี ้ภายใน 15 วันท าการนับจากวนัปิดการจองซือ้หุน้ ในกรณีนีผู้จ้องซือ้หุน้จะไม่สามารถขายหุน้ที่ไดร้บัการ

จัดสรรในตลาดหลักทรพัยฯ์ไดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ซึ่งอาจจะ ไดร้บัใบหุน้ภายหลังจากที่หุน้สามญัเพิ่มทุน

ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 
4.8 ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

(ก) ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้จะไดร้บัหลักฐานการรบัฝากการจองซื ้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯจากเจา้หนา้ที่ผูร้บั   

จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการรบัจองซื ้อหุน้สามญัเพิ่มทุน โดยการจองซือ้หุน้จะสมบูรณก์็

ต่อเมื่อบรษิัทฯ ไดร้บัเอกสารประกอบการจองซือ้ที่ครบถว้นและถกูตอ้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถ

เรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ข) ผูถื้อหุน้ท่ียื่นความจ านงในการจองซือ้หุน้และไดช้ าระเงินค่าจองซือ้จะขอยกเลิกการจองซือ้หุน้และขอรบัเงินคืน

ไม่ได ้

(ค) หากผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่สามารถช าระค่าจองซือ้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง

ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดบรษิัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลา 

และ/หรือ วิธีการท่ีบรษิัทฯไดก้ าหนดไว ้หรือผูถื้อหุน้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุหรือน าส่งเอกสาร

ที่ใชป้ระกอบการจองซือ้หุน้ไม่ครบถว้นบรษิัทฯ จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

(ง) ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการใชข้อ้มลูในเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่เห็นสมควรในการจดัสรรหุน้สามัญ

เพิ่มทนุอย่างไรก็ตามในกรณีดงักล่าว บรษิัทฯมีสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหุน้เดิมสละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม

ทนุ และบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้ สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมรายดงักล่าว 

(จ) บรษิัทฯไม่รบัเอกสารการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุทางไปรษณีย ์

(ฉ) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

เดิมจะตอ้ง เตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ ที่ผูถื้อหุน้เดิมไดร้บัใบรบัรอง

สิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุดต่อ1 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้เท่านั้น 
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หากผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้ดว้ยเลขทะเบียน ผูถื้อหุน้หมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามัญ

เพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผูถื้อหุน้เขา้ดว้ยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือ ระบุขอ้มูลดงักล่าวในเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ชดุเดียวกนั ผูจ้องซือ้หุน้อาจไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม ทนุไม่ครบตามสิทธิทัง้หมดที่มีตาม

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ทุกหมายเลขรวมกันและบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจดัสรรหุน้สามญั เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูจ้อง

ซือ้หุน้ตามที่เห็นสมควรหรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูจ้องซือ้หุน้รายดงักล่าว 

(ช) บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรบัเปล่ียนเงื่อนไขในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิธีการช าระเงินค่า

จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน และ/หรือ ขอ้มลูใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม

ความเหมาะสม ในกรณีที่ เกิดปัญหา อปุสรรคหรือขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการ

จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 
5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและการใช้เงนิทุนในส่วนทีเ่พิ่ม   

ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทุนทัง้หมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีแต่ละราย

ถืออยู่ (Rights Offering) ในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 140 ลา้นบาท 

โดยบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใช ้ดงัต่อไปนี ้ 

5.1 ใชส้ าหรบัการสั่งซือ้วัตถุดิบเพื่อผลิตสินคา้จ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้เดิมที่ซือ้สินคา้ของบรษิัทฯ อย่างต่อเนื่อง และลกูคา้ใหม่

ที่ก าลงัอยู่ระหว่างการเจรจาซือ้ขายผลิตภณัฑ ์รวมถึงใชเ้ป็นเงินทนุดา้นอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษัท

ฯ โดยปัจจุบันได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการแตกกลุ่มผลิตภัณฑ์เก่ียวกับสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม ภายในไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวนเงินคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 30 ถึง 60  

5.2 ช าระหนีใ้หแ้ก่สถาบนัการเงินและใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนบรษิัทฯ ภายในไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวนเงินคิดเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 10 ถึง 20  

5.3 ลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ ก าลงัศึกษาความเป็นไปไดใ้นธุรกิจดา้นต่าง ๆ ที่มีโอกาสเติบโตสงูในอนาคต และ/หรือ 

ธุรกิจที่มีความเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวนเงินคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณรอ้ยละ 20 ถึง 50  
6.ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   
6.1 บรษิัทฯ จะมีเงินทนุเพิ่มขึน้ส าหรบัการสั่งซือ้วตัถดุิบเพื่อผลิตสินคา้จ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้เดิมที่ซือ้สินคา้ของบรษิัท ฯ อย่าง

ต่อเนื่อง และลกูคา้ใหม่ที่ก าลงัอยู่ระหว่างการเจรจาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ โดยเมื่อบรษิัทฯ สั่งวตัถดุิบมากขึน้จะท าใหม้ีตน้ทนุใน

การผลิตสินคา้ต่อหน่วยต ่าลง ช่วยใหบ้รษิัทฯ มีก าไรมากขึน้กว่าเดิม รวมถึงบรษิัทฯ จะมีเงินทนุส าหรบัพฒันาผลิตภณัฑข์อง

บริษัทฯ โดยปัจจุบันไดม้ีการศึกษาความเป็นไปไดข้องการแตกกลุ่มผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับสินคา้ที่ใชใ้นอุตสาหกรรมพัฒนา

อสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม 

6.2 บรษิัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึน้จากเงินทนุหมนุเวียนที่ไดร้บัจากเงินเพิ่มทนุ  

6.3 บริษัทฯ จะมีเงินทุนพอเพียงส าหรบัลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ ก าลังศึกษาความเป็นไปไดใ้นธุรกิจดา้นต่างๆ ที่มี

โอกาสเติบโตสงูในอนาคต และ/หรือ ธุรกิจที่มีความเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบนั เพื่อช่วยเพิ่มรายได้

ใหแ้ก่บรษิัท ฯ 
 อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่มีการจองซื้อและช าระเงินจริงอาจมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่บริษัท
ประสงคจ์ะเสนอขาย (14,000,000 หุ้น) ซ่ึงอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 140 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว 
แผนการใช้เงนิเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงนิทีร่ะบุไว้ในวรรคข้างต้น 
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7.ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 ผูถื้อหุน้ไม่มีสดัส่วนของหนีสิ้นเพิ่มขึน้ จากแหล่งเงินทนุท่ีไดม้าใชใ้นการพฒันาธุรกิจ 

 การเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นี ้ท าใหบ้ริษัทฯ ไม่ตอ้งเป็นหนีจ้ากการกูย้ืมเงินเพื่อน ามาใชใ้นการลงทนุ

ธุรกิจใหม่ สดัส่วน D/E ไม่สงูขึน้  

7.2 มีเงินลงทนุท่ีสามารถน าไปสรา้งผลตอบแทนที่ดีในอนาคต 

 ปัจจบุนับรษิัทฯ มีผลขาดทนุจากการด าเนินงานติดลบอยู่จ านวน 40.83 ลา้นบาท มีขาดทนุสะสมอยู่ 150.23 ลา้น

บาท ดงันัน้ การระดมทุนจากการเพิ่มทุนในครัง้นี ้จะช่วยท าใหบ้ริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อน าไปใช้พฒันาธุรกิจใหส้ามารถ

สรา้งผลตอบแทนที่ดีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซึ่งหากบรษิัทฯ มีก าไรในอนาคต ก็จะท าใหส้ามารถจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุน้ได้ 

7.3 อื่นๆ  

 -ไม่มี-  

 
8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร หุ้น
เพิ่มทุน  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ) 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท  
1.ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบรษิัท   : บรษิัท ยงไทย จ ากดั (มหาชน)  

ชื่อย่อ     : YCI 

เลขทะเบียนบรษิัท     : 0107536000439  (ทะเบียนเดิม บมจ.117)  

ประเภทธุรกิจ       : ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ    

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่     : 633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์/ โทรสาร     : 0-2294-3364-8  /  0-2294-3373   

อีเมล ์        : yongthaisale@csloxinfo.com 

เว็บไซต ์    : yongthaipubliccompany.wordpress.com  

ทนุจดทะเบียน      : 70,000,000.00 บาท  
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจขงบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑห์รือบริการหลัก 

ปัจจบุนั บรษิัท ยงไทย จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเซอรโ์คเนียมซิลิเกต (Zirconium Silicate) 

จ าหน่ายใหก้ับอุตสาหกรรมเซรามิคเป็นหลกั เนื่องจากบริษัทไดห้ยดุด าเนินการทัง้หมดของโรงงานในจงัหวดั สมุทรสาครที่

เคยด าเนินการผลิตน า้กรดกก ามะถนัและสารเรง่การตกตะกอนรวมทัง้ก ามะถนัในรูปแบบต่าง ๆ และยา้ย เครื่องจกัรการผลิต

เซอรโ์คเนียมซิลิเกต (Zirconium Silicate)   มารวมด าเนินการผลิตที่โรงงานในจงัหวดัปราจนีบรุี เพียงแห่งเดียว โดยบรษิัทได้

เริ่มด าเนินการผลิตที่โรงงานในจงัหวดัปราจีนบรุีในเดือนมกราคม 2560 นอกจากนีย้งัมี เคมีภณัฑท์ี่ซือ้มาเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบ

และแบง่จ าหน่าย ไดแ้ก่        

1. เซอรค์อนแซนด ์(Zircon Sand) จ าหน่ายใหก้บัอตุสาหกรรมเซรามิคและโรงหล่อโลหะ        
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2. อลมูิเนียมไฮดรอกไซด ์(Aluminium Hydroxide) จ าหน่ายเป็นวตัถดุิบในการผลิตสารสม้และเคมีภณัฑ์

อื่น ๆ  

ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจทรพัยสิ์นท่ีส าคญัของบรษิัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) ณ ไตรมาส 3/2562  มีดงันี ้

อาคารและที่ดิน     

- ส านกังานใหญ่  ตัง้อยู่เลขที่  633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 เป็น

อาคาร 1 หลงับนเนือ้ที่ 35 ตารางวา       

- โรงงานจงัหวดัปราจีนบุรี ตัง้อยู่เลขที่ 148 หมู่ที่ 7 ถนนสวุรรณศร ต าบลค าโตนด อ าเภอประจนัตคาม จงัหวดั

ปราจีนบรุี บนเนือ้ที่ 42 ไร ่ประกอบดว้ยอาคารท่ีส าคญั 6 หลงั 

-      ที่ดินจดจ านองเพื่อเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกนัสินเชื่อกบัธนาคารพาณิชย ์
2.2 บริษัทย่อย 

ขอ้มลูบรษิัทย่อย 

ชื่อบรษิัท    : บรษิัท ทีแอนดท์ี ลีดเดอร ์จ ากดั  

เลขทะเบียนบรษิัท   : ทะเบียนเลขที่ 0105532064210 (ทะเบียนเดิม 6421/2532)  

ประเภทธรุกิจ   : ผลิตและจ าหน่ายเคมีภณัฑ ์  

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่  : 633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา       กรุงเทพมหานคร 10120 

  โทรศพัท ์   : 0-2294-3364  

ทนุจดทะเบียน   : 100,000,000.00 บาท    

ทนุเรียกช าระแลว้   : 65,000,000.00 บาท    

มลูค่าที่ตราไว ้  : หุน้ละ 100 บาท ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 

 
3.ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวบงัอร ภมูิชยั  กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร กรรมการ 

3. นายครรชิต สิงหส์วุรรณ ์   กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิภาส ทองสทุธ์ิ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายโชติจฑุา อาจสอน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกสุด 

ล าดบั ผูถื้อหุน้ จ านวนหุน้ (หุน้) %หุน้ 
1 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร 1,178,196 16.83 
2 บรษิัท แมททีเรียล โพร จ ากดั 784,000 11.20 
3 นาง เอกจิตรา สนุทรพรเลิศ 524,073 7.49 
4 MR. LA STEPHANE 522,000 7.46 
5 นาย วีระศกัดิ์ เชือ้ธนะภิญโญ 355,000 5.07 
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6 นาง ลกัษณ ์ธนาทวีผล 340,000 4.86 
7 นาย ชาญวิทย ์วิทยอ านวยคณุ 340,000 4.86 
8 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 290,000 4.14 
9 น.ส. กรแกว้ ปิตินานนท 286,024 4.09 
10 น.ส. อจัฉรา โพธ์ิเหลือ 248,900 3.56 
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ส่วนที ่3 ข้อมูลทางการเงนิเปรียบเทยีบย้อนหลัง 3 ปี 
 

 

 
 
 
 

 

งบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ส าหรับปี 2560 -2561 และส าหรับรอบ 9 เดือน ส้ินสุด ณ วันที ่30 กนัยายน 2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

                    สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
         เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 378,904.70        0.20 141,518.08        0.08 102,575.00            0.10
         ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 8,200,993.96     4.41 3,310,038.87     1.87 551,324.21            0.51
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    0.00 1,063,500.00     0.60 -                        0.00

         สินคา้คงเหลือ 4,949,347.70     2.66 911,168.93        0.51 5,485,292.31         5.11
                                   รวมสินทรัพยห์มุนเวียน   13,529,246.36   7.27 5,426,225.88     3.06 6,139,191.52         5.71
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
         เงินลงทุนในบริษทัร่วม -                    -      -                    -         -                        
         เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -      -                    -         -                        
         เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 16,800,000.00   9.03 16,800,000.00   9.47 16,800,000.00       15.64
         อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 99,030,000.00   53.20 101,129,750.00 57.02 30,759,750.00       28.63
         ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 53,746,658.03   28.87 52,524,118.27   29.61 51,855,047.83       48.27
         ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน -                    0.00 -                    0.00 -                        0.00
                                  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,037,982.41     1.63 1,482,241.75     0.84 1,870,274.96         1.74
                                    รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 172,614,640.44 92.73 171,936,110.02 96.94 101,285,072.79     94.29
                                                    รวมสินทรัพย ์ 186,143,886.80 100.00 177,362,335.90 100.00 107,424,264.31     100.00

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
30 กนัยายน 256231 ธันวาคม 256131 ธันวาคม 2560

                    หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17,205,754.42   9.24 29,659,766.14   16.72 18,568,802.95       17.29
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน 9,776,584.19     5.25 3,309,986.50     1.87 7,114,691.12         6.62
     เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344,500.41        0.19 238,252.09        0.13 -                        0.00
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,628,411.46     0.87 40,530.92          0.02 29,255.13              0.03
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 1,500,000.00     0.81 2,000,000.00     1.13 -                        0.00

                             เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย  -                    0.00 -                    0.00 -                        0.00
            รวมหน้ีสินหมุนเวียน 30,455,250.48   16.36 35,248,535.65   19.87 25,712,749.20       23.94
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
                               ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน  12,086,375.00   6.49     12,932,140.00   7.29 5,110,308.75         4.76
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 23,821,927.64   12.80   24,241,877.64   13.67 12,487,980.00       11.62

            รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 35,908,302.64   19.29   37,174,017.64   20.96 17,598,288.75       16.38
                   รวมหน้ีสิน 66,363,553.12   35.65   72,422,553.29   40.83 43,311,037.95       40.32
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ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
       ทุนจดทะเบียน
                     หุ้นสามญั 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท 70,000,000.00   37.61   70,000,000.00   39.47     70,000,000.00       65.16    
       ทุนท่ีออกและช าระแลว้
                    หุ้นสามญั 7,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท  70,000,000.00   37.61   70,000,000.00   39.47 70,000,000.00       65.16
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 115,000,000.00 61.78   115,000,000.00 64.84 115,000,000.00     107.05
ก าไร(ขาดทุน)สะสม
                                      จดัสรรแลว้ 
                                     ส ารองตามกฎหมาย 7,000,000.00     3.76     7,000,000.00     3.95 7,000,000.00         6.52
ยงัไมไดจ้ดัสรร

                                       ขาดทุนสะสม (101,563,786.32) 54.56-   (116,404,337.39) (65.63) (157,230,893.64) (146.36)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 29,344,120.00   15.76   29,344,120.00   16.54     29,344,120.00       27.32    

                   รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 119,780,333.68 64.35   104,939,782.61 59.17     64,113,226.36       59.68    
                                     รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 186,143,886.80 100.00 177,362,335.90 100.00   107,424,264.31     100.00  

-                    

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย : บาท)
     รายไดจ้ากการขาย 31,835,967.42   88.29   28,847,286.52   90.61     8,274,557.60         99.03    
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,292,366.55     3.58     2,784,577.44     8.75       -                        -        

     รายไดอ่ื้น 2,931,320.35     8.13     204,921.55        0.64       81,254.02              0.97      
          รวมรายได้ 36,059,654.32   100.00 31,836,785.51   100.00   8,355,811.62         100.00  
ค่าใชจ่้าย
     ตน้ทุนขาย 28,980,411.24   80.37   23,988,338.09   75.35     7,276,264.83         87.08    
     ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 821,534.36        2.28     766,867.34        2.41       529,783.89            6.34      
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ -                    -                    -         33,420,849.76       399.97  

     ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 17,671,998.30   49.01   16,592,310.33   52.12     18,296,495.25       218.97  
     ตน้ทุนทางการเงิน 2,235,062.54     6.20     1,125,736.48     3.54       1,331,846.65         15.94    
          รวมค่าใชจ่้าย 49,709,006.44   137.85 42,473,252.24   133.41   60,855,240.38       728.30  
ขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (13,649,352.12) (37.85) (10,636,466.73) (33.41) (52,499,428.76) (628.30)
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (88,984.45)        (0.25) (58,120.18)        (0.18)      11,672,872.51       139.70  
ขาดทุนส าหรับงวด (13,738,336.57) (38.10) (10,694,586.91) (33.59) (40,826,556.25) (488.60)
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -      -                    -         -                        -        
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด (13,738,336.57) (38.10) (10,694,586.91) (33.59)    (40,826,556.25)     (488.60) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (1.96) (1.53) (5.83)
จ านวนหุ้นสามญั  (หน่วย : หุ้น) 7,000,000          7,000,000          7,000,000              

30 กนัยายน 256231 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
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งบกระแสเงินสด
(หน่วย : บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
                                       ขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได้ (13,649,352.12) (10,636,466.73) (52,499,428.76)     
         ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน
                 ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั) 405,190.01        (124,340.89)      365,570.08            
                 ค่าเส่ือมราคา 1,725,237.41     990,264.46        677,968.44            

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ (1,292,366.55)   (2,784,577.44)   (11,680.24)            
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน 1,107,955.82     -                      33,432,530.00       

                 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 218,874.00        634,323.75        882,168.75            
                  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (80,858.48)        (58,286.20)        (59,295.60)            

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีขอคืนไม่ได้ -                      27,070.55          -                          
ดอกเบ้ียรับ (164.00)             (415.26)             (15,940.60)            

                                    ดอกเบ้ียจ่าย  2,235,062.54     1,125,736.48     1,331,846.65         
ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน(9,330,421.37)   (10,826,691.28) (15,896,261.28)     

         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (126,945.28)      3,146,179.95     3,822,214.66         
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ (1,468,606.72)   2,405,309.82     (4,939,693.46)       

(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,553,950.05)   
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน2,385,150.71     (6,409,439.17)   3,876,682.88         
         (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      (106,606.22)      (238,252.09)          
         เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน (10,094,772.71) (11,791,246.90) (13,375,309.29)     

เงินสดรับดอกเบ้ีย 164.00               415.26               15,940.60              
         เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (2,383,277.99)   (1,120,071.43)   (1,344,529.31)       

เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (3,093,664.62)   (146,254.13)      (480,334.13)          
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนกังำน -                      -                      (8,704,000.00)       

                   เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (15,571,551.32) (13,057,157.20) (23,888,232.13)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 112,656,536.55 1,229,906.54     11,682.24              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                      36,937,470.00       

                                เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (6,850.00)          (40,000.00)        (8,900.00)              
                    เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุน 112,649,686.55 1,189,906.54     36,940,252.24       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
         เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน(98,191,789.68) 11,172,683.34   (11,090,963.19)     
เพ่ิมข้ึนในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                      -                      -                          
เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 1,500,000.00     500,000.00        800,000.00            
เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ -                      -                      (2,800,000.00)       

                    เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (96,691,789.68) 11,672,683.34   (13,090,963.19)     
-                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 386,345.55        (194,567.32)      (38,943.08)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 138,245.62        378,904.70        141,518.08            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 524,591.17        184,337.38        102,575.00            

30 กนัยายน 2562

ยงัไม่ไดต้รวจสอบ
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561

ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้
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สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่  14/2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 3 

ธันวาคม 2562 ไดม้ีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 140,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 

210,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 140,000,000 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 14,000,000 

หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท รวมทัง้สิน้ 140,000,000 บาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 140,000,000  

หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ใน

อตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 10.00 บาท โดยบริษัทฯ จะ

น าเสนอต่อท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 22 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิต่อไปนัน้   

 

ทัง้นี ้ในการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนยัส าคญั บริษัทฯ จึงไดจ้ดัเตรียม สารสนเทศที่เป็น

สาระส าคญัต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนงัสือ

นดัประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทจดทะเบียนเพื่อขออนมุตัิการออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

 
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่  

บริษัทฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights 

Offering) โดยจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 14,000,000 หุน้ ในมูลค่าที่ตราไวหุ้น้ ละ 10.00 บาท เพื่อเสนอขาย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอตัราส่วนการจดัสรรหุน้ 

1 หุน้สามญัเดิม ต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุน้ละ 10.00 บาท  

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่แต่ละราย

ถืออยู่ (Rights Offering) ขา้งตน้ ในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วน

จ านวนหุน้ที่แต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ขา้งตน้ เนื่องจากปัจจุบนั หุน้สามญัของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการถูกหา้มซือ้

ขาย ดังนั้นจึงไม่สามารถค านวณราคาตลาดที่มาจากราคาซือ้ขายถัวเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาด

หลกัทรพัย ์ยอ้นหลงัไม่นอ้ยกว่า 7 วนัท าการติดต่อกนัแต่ไม่เกิน 15 วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ มีมติ

ใหเ้สนอวาระต่อที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ได ้ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงพิจารณาก าหนดราคาหุน้เพิ่มทนุตามราคาพาร ์

ผูถื้อหุน้อาจจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราที่ก าหนดไวข้า้งตน้ได ้(Oversubscription) 

โดยที่ผูถื้อหุน้เดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะไดร้บัการจัดสรรหุน้ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้เดิมของบรษิัทฯ ที่ไดจ้องซือ้ตามสิทธิครบถว้นทัง้หมดแลว้เท่านัน้  

ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหก้บัผู้ถือหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้นี ้

ในกรณีที่มีหุน้สามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ในรอบแรกแลว้ บรษิัท

ฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมใน

ราคาเดียวกนักบัหุน้ท่ีไดร้บัการจดัสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผูถื้อหุน้เดิมที่ประสงคจ์ะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้

ที่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
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(ก) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทฯ จะ

จดัสรรหุน้ที่เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุกรายตาม

จ านวนที่แสดงความจ านงจองซือ้เกินกว่าสิทธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

ในรอบแรกนอ้ยกว่าหุน้ที่ผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุน้ที่

เหลือดงักล่าวใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้ 

(1) จดัสรรตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสดัส่วนการถือหุน้เดิม

ของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ที่เหลือ จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกิน

กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ ทัง้นี ้จ านวน

หุน้ท่ีจะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้  

(2) ในกรณีที่ยงัมีหุน้คงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ (ข) (1) ใหท้ าการจดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่า

สิทธิแต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่

ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถือหุน้เดิมของผูท้ี่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้คณูดว้ยจ านวนหุน้ท่ี

เหลือจะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ที่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะไดร้บัจดัสรร ในกรณีที่มีเศษ

ของหุน้ใหปั้ดเศษของ หุน้นัน้ทิง้ โดยจ านวนหุน้ที่จะไดร้บัการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่

ละ รายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ใหด้  าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตาม

วิธีการในขอ้นี ้จนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการจดัสรร  

 

ทัง้นี ้การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้น

รายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีมี่
การแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี ้ 

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจุดที่ตอ้งท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์(Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และ วิธีการในการเขา้ถือ

หลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เวน้แต่ผูถื้อหุน้

รายดงักล่าวไดร้บัยกเวน้การท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของกิจการตามที่ก าหนดไวใ้นประกาศที่ ทจ. 

12/2554) หรือ  

(ข) ในลกัษณะที่เป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามที่ระบุไวใ้นขอ้บงัคบัของ บรษิัทฯ และใน

กรณีที่มีหุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จะด าเนินการขออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยตดั

หุน้ท่ีไม่ไดจ้ดัสรรดงักล่าวต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้ต่อไป  

ในการด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ ใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งไดร้บัการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือประธานเจา้หนา้ที่บริหารมี

อ านาจในการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ 
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(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ บรษิัทฯ ตาม

สัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการออก และเสนอขาย

หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุน้เพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัทฯ รายใด หากการด าเนินการดงักล่าวจะท าใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิผิด กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัของ

ต่างประเทศ   

(ข) ก าหนดหรือแกไ้ขเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจ านวนหรือ

หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการช าระราคา หรือ

รายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปล่ียนแปลงวนัก าหนดสิทธิรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิ

ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ  

(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง กับการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทน ของหน่วยงานใด 

ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และด าเนินการใดๆ ที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนไดท้กุประการ 

เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วน การถือหุน้ภายใตเ้งื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

(ง) จดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนช าระแลว้กับกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ  าเป็นเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 

เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์ 

 
2. วัตถุประสงคข์องการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงนิ   

 ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บรษิัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ที่แต่ละราย

ถืออยู่ (Rights Offering) ในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 140 ลา้นบาท 

โดยบรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดร้บัจากการเพิ่มทนุในครัง้นีไ้ปใชด้งัต่อไปนี ้  

- บรษิัทฯ จะมีเงินทนุเพิ่มขึน้ส าหรบัการสั่งซือ้วัตถุดิบเพื่อผลิตสินคา้จ าหน่ายใหแ้กล่กูคา้เดมิที่ซือ้สินคา้ของบรษิทั 

ฯ อย่างต่อเนื่อง และลกูคา้ใหม่ที่ก าลงัอยู่ระหว่างการเจรจาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ โดยเมื่อบริษัท ฯ สั่งวตัถดุิบมากขึน้

จะท าใหม้ีตน้ทนุในการผลิตสินคา้ต่อหน่วยต ่าลง ช่วยใหบ้ริษัทมีก าไรมากขึน้กว่าเดิม รวมถึงบรษิัท ฯ จะมีเงินทนุ

ส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ โดยปัจจุบันไดม้ีการศึกษาความเป็นไปไดข้องการแตกกลุ่มผลิตภัณฑ์

เก่ียวกบัสินคา้ที่ใชใ้นอตุสาหกรรมพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มเติม 

- บรษิัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึน้จากเงินทนุหมนุเวียนที่ไดร้บัจากเงินเพิ่มทนุ  

- บรษิัทฯ จะมีเงินทนุพอเพียงส าหรบัลงทนุในธุรกิจใหม ่โดยบรษิัท ฯ ก าลงัศกึษาความเป็นไปไดใ้นธุรกิจดา้นตา่งๆ 

ที่มีโอกาสเติบโตสงูในอนาคต และ/หรือ ธุรกิจที่มีความเก่ียวขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท ฯ ในปัจจุบนั เพื่อ

ช่วยเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่บรษิัท ฯ 
3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุน้จากการขายหุ้นเพิ่มทุน   

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution)  
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ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุน้ของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซือ้หุน้เพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมแต่ละราย 

หากผูถื้อหุน้เดิมทกุรายไม่ใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพิ่มทนุเลย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในหมวดของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกห้ามการซือ้ขายหลักทรพัยอ์ยู่ ดังนั้น 

บรษิัทฯ จึงไม่มีราคาซือ้ขาย การเพิ่มทนุในครัง้นี ้จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุน้ของบรษิัทฯ  

 

3.2 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution)  

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวน จะไม่เกิดผลกระทบ

ต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายไม่ใชสิ้ทธิซื ้อหุน้เพิ่มทุนเลย 

บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอ ขายทิง้ ท าให้

จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ไม่เปล่ียนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บรษิัทฯ (Control Dilution)  

แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เลือกที่จะไม่ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผูถื้อหุน้อื่นใชสิ้ทธิจอง

ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซือ้

หุน้สามญัเพิ่มทุนครบทัง้จ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้บริษัทฯ (Control Dilution) โดยผูถื้อหุน้

เดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ลดลงประมาณรอ้ยละ 66.67 โดยสามารถค านวณไดด้งันี ้ 

   

=                 จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย  

    จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย  

 

=               14,000,000   

     7,000,000 + 14,000,000 

 

=  66.67 

 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution)   

 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุน้ 

(Rights Offering) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เดิมทุกรายใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้เพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทัง้จ านวนจะเกิดผลกระทบต่อ

ส่วนแบ่งก าไรของผูถื้อหุน้ (Earnings per share dilution) โดยผูถื้อหุน้เดิมจะมีส่วนแบ่งขาดทุนของผูถื้อหุน้ลดลงประมาณ

รอ้ยละ 66.67 โดยสามารถค านวณไดด้งันี ้ 

  

 

   =  EPS ก่อนเสนอขาย  - EPS หลงัเสนอขาย 
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   EPS ก่อนเสนอขาย 

     

EPS  ก่อนเสนอขาย 

 

                          =   ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิของบรษิัทฯ รวม 4 ไตรมาสยอ้นหลงั  

              จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ 

   

  =     (44,972,520.41) 

             7,000,000 

=   (6.42) บาทต่อหุน้ 

 

EPS  หลงัเสนอขาย 

 

                          =   ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิของบรษิัทฯ รวม 4 ไตรมาสยอ้นหลงั  

              จ านวนหุน้ท่ีช าระแลว้ + จ านวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

   

  =          (44,972,520.41) 

         7,000,000 + 14,000,000 

=   (2.14) บาทต่อหุน้ 

  

     EPS Dilution 

 

=    (6.42) – (2.14) 

             (6.42) 

=  รอ้ยละ 66.67  

 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

4.1 เหตผุลและความจ าเป็นของการเพิ่มทนุ  

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งด าเนินการเพิ่มทนุจดทะเบียนและออกหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อ 

 

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในครัง้นี ้เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินลงทนุท่ีได้

จากการเพิ่มทุนในครั้งนี ้ ไปใช้ในการลงทุนด าเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และก าไรให้แก่บริษัท ฯ รวมถึงการพัฒนากลุ่ม

ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ และมองหาการลงทนุในธุรกิจอื่นท่ีมีโอกาสเติบโตสงู  
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4.2 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้  

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) 

รวมทัง้ไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดือนกมุภาพนัธ ์2563 โดยบรษิัทฯ จะน าเงินท่ีไดร้บั

การจากการเพิ่มทนุดงักล่าว ไปใชเ้พื่อวตัถปุระสงค ์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาขา้งตน้ 

4.3 ความสมเหตสุมผลของการเพิ่มทนุ แผนการใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ และโครงการท่ีจะด าเนินการรวมทัง้

ความเพียงพอของแหล่งเงินทนุในกรณีที่เงินไดจ้ากการเสนอขาย  

คณะกรรมการบรษิัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทั้งหมด 

เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุนไปใชใ้นการลงทุนด าเนินงานเพื่อเพิ่มรายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิัทฯ 

รวมถึงการพฒันากลุ่มผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ และมองหาการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีโอกาสเติบโตสงู  ซึ่งจะช่วยสรา้งกระแสเงินสด

และก าไรใหก้บับรษิัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต  

ทัง้นี ้ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายในครัง้นีม้ีผูจ้องซือ้เต็มจ านวน บริษัทฯ จะ

สามารถระดมทนุไดเ้ป็นจ านวนประมาณ 140 ลา้นบาท ซึ่งบรษิัทฯ มีแผนท่ีจะใชเ้งินทนุในส่วนนีใ้นการด าเนินการตามแผนที่

วางไวต้ัง้แต่เดือนกมุภาพนัธ ์2563   

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ

บรษิัทฯ อนัเนื่องจากการเพิ่มทนุและการด าเนินการตามแผนการใชเ้งิน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน 

(Rights Offering) เป็นการด าเนินการตามแผนการจดัหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะท าใหบ้ริษัทฯ สามารถน าเงินที่ได้

จากการเพิ่มทุนไปใชเ้พื่อวัตถุประสงคต์ามรายละเอียดที่กล่าวมาในขา้งตน้ได ้ซึ่งการด าเนินการตามที่กล่าวมานีจ้ะเป็น

ประโยชนต์่อบริษัทฯ ในการสรา้งกระแสเงินสดและก าไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการ

ประกอบ ธุรกิจของบรษิัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ  

 

 
1. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน  

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบตัิหนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของ บริษัทฯ

ตลอดจนมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิม่

ทุน โดยกระท าการ หรือละเวน้การกระท าการใดอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิ หนา้ที่ดงักล่าวและก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บรษิัทฯ 

ซึ่งบริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนัน้ได ้แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกรอ้งค่าสินไหมทดแทนดงักล่าว ผู้

ถือหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจะแจง้ใหบ้ริษัทฯ ด าเนินการเรียกรอ้งไดแ้ละ

หาก บริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ ผูถื้อหุน้นัน้ ๆ สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทน

บริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แกไ้ขเพิ่มเติม) นอกจากนี ้

หากการกระท าการหรือละเวน้กระท าการใดของกรรมการอนัเป็นการไม่ปฏิบตัิ หนา้ที่ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

และขอ้บังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย ความซื่อสัตย ์สุจริต และระมัดระวังรกัษาผลประโยชน์ของ

บรษิัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกบัการเพิ่มทนุนัน้เป็นเหตใุหก้รรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมชิอบ 
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บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกใหก้รรมการรบัผิดชอบในการส่งคืนประโยชนด์งักล่าวแก่บริษัทฯ ไดห้รือผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้และมีสิทธิ

ออกเสียงรวมกนัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทฯ จะแจง้ใหบ้รษิัทฯ ด าเนินการดงักล่าวได ้

ซึ่งหากบรษิัทฯ ไม่ด  าเนินการตามที่ผูถื้อหุน้แจง้ภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ผูถื้อหุน้ดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรยีก

คืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทฯ ไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)  

 

บรษิัทฯ ขอรบัรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบบันีถ้กูตอ้งและครบถว้นทกุประการ   

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  

  

 

        ขอแสดงความนบัถือ  

 

 

        นางสาวบงัอร ภมูิชยั    

          กรรมการผูจ้ดัการ 

 



เอกสารแนบ 3                            ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั ยงไทย จ ากดั (มหาชน)               Page 1 of 2 

Subscription Form for New Ordinary Shares of Yong  Thai Public Company Limited 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัท ยงไทย จำกัด(มหาชน) จำนวน 14,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท เสนอขายต่อผู้ถอืหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
วันที่จองซ้ือ 19 กุมภาพันธ์ 2563  20 กุมภาพันธ ์2563  21 กุมภาพันธ์ 2563  24 กุมภาพันธ ์2563  25 กุมภาพันธ ์2563 

ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นเปิดกล่องข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง/Subscriber’s Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 
เรียน คณะกรรมการบริษัทยงไทย จำกดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้านาย นาง นางสาว นิติบุคคล............................................................................................................................................................................................ 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่......................................................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้............................................................................... 
บัตรประจำตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่……………………………………………….………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของบริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน) ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้  ณวันที่ 30 มกราคม 2563 
จำนวน…………………………………………………………..หุ้นและมีสิทธิ์ในการจองซ้ือหุ้น จำนวน..........................................................หุ้น 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยงไทยจำกัดมหาชนดังนี้ จำนวนที่จองซ้ือ(หุ้น) 
No. of shares subscribed for (Share(s)) 

จำนวนเงินที่ชำระ(บาท) 

Total Payment Amount (Baht) 
จองซ้ือตามสิทธิ์ทั้งจำนวน   
จองซ้ือน้อยกว่า สิทธ ิ   
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ์(ระบุเฉพาะจำนวนที่จองเกินสิทธิ์)   

รวมจองซ้ือทั้งสิ้น   
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชำระเป็น 
เงินโอนเข้าบัญชีโดยสั่งจ่าย “บริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” 
 บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย ์จำกดั (มหาชน) .สาขา สาธุประดิษฐ ์เลขทีบ่ัญชี.068-298950-7  หรือ 
 บัญชีธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) .สาขา สาแฟชั่นไอส์แลนด์.เลขที่บัญชี 200-208903-6 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง/if we are allotted the said 
Shares, we agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only): 
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และดำเนินการให้ บริษัท.....………………
สมาชิกผู้ฝากเลขที่..........................................................นำหุ้นเข้าฝากไว้กบั บรษิัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพือ่เข้าบัญชีซ้ือขายหลกัทรัพย์เลขที่.......
ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยูก่ับบริษัทนั้น 
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบัฝาก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซ้ือหุ้นจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที ่บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกดั กำหนด) 
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชือ่ที่อยู่ที่ระบุไวใ้นทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดย
ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายใหบ้ริษัทดำเนินการใดๆ เพื่อทำให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัทำการ นบัจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น 
ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญทีจ่องซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจำนวนที่จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ ไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริษัทดำเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือโดยผู้จองซ้ือ โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร
ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน (ผู้จองซ้ือเกินสิทธิ์จะต้องแนบสำเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทยหรือ
ธนาคารกรุงไทย พร้อมกับเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย สาขา…………………………………………เลขที่บัญชี………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แตห่ากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ได้
กรอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ให้ถือว่าขา้พเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์จองซ้ือ และข้าพเจา้
ยินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสอืแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัทยงไทย จำกัด (มหาชน) และยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหนา้ 
We hereby undertake to buy the said Shares in the number allotted by the Company and shall not revoke this subscription. If we do not return this duly completed 
subscription from with payment has not been honored with the subscription period. We may be deemed to have not exercised our subscription rights and receive the 
payment back We agree to bine on conditions and any notifications specified in the notification of subscription rights for newly issued ordinary shares of Yong Thai Public 
Company Limited including the amendment of those in the future. 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเส่ียง ก่อนการตัดสินใจจะซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอยา่งรอบคอบ 
Please be aware of the risk involved in stock investment. Please read the relevant information carefully before subscription. 
การประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซ้ือหุ้น/ Suitability Test for share subscription 
1 ข้าพเจ้าได้ผ่านการทำแบบประเมินมาแล้วและรับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของขา้พเจ้าแลว้/ We already conducted Suitability Test and we acknowledge our risk tolerence 
level. 
2 ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดระดับความเส่ียงของคุณสามารถที่จะจองซ้ือครั้งนี้ 
ทั้งนี้หากผลการประเมินของข้าพเจ้าออกมาวา่ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซ้ือหุ้นในครั้งนี้ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซ้ือหุ้นสามัญในครั้งนี้และได้ลงลายมือ
ชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซ้ือด้านล่างดว้ยข้าพเจ้ารับทราบวา่การลงทุนในหุ้นสามัญคร้ังนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 
If the result of Suitability Test indicates that this share investment does not match our risk tolerance level. We still wish to subscribe for this share. We will put my signature 
below to confirm my intention for this share subscription We acknowledge that this share investment does not match my risk tolerance level in accordance with the result 
of suitability test. 

ลงชื่อ.................................................................ผู้จองซ้ือ/Subscriber 



         (.....................................................................) 
หลักฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทยงไทย จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)                               Page 2 of 2 

 
Evidence of receipt of Subscription Form for New Ordinary Shares of Young Thai Public Company Limited.(the “Company”) (Subscriber shall also fill in this section.) 
วันที่จองซ้ือ/ Subscription Date…………………………………………………เลขที่ใบจองซ้ือ Subscription Form No……………………………………………………………… 
ผู้จัดจำหน่ายได้รับเงินจาก/Underwriter received payment from…………………………………………………เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน/for subscription of 
.........................................................หุ้น/new ordinary shares in the Company,ในราคาหุ้นละ 10 บาท/at Baht 10 per share. รวมเป็นเงิน/totaling of………………………………………………..
บาท/Baht 
โดยชำระเป็น/made payable by เงินโอน/Pay-in ลงวันที่/Date..................................ธนาคาร/Bank…………………………………….สาขา/Branch………………………………………………………………….. 
โดยหากผู้จองซ้ือได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.......................บัญชีซื้อขายหลักทรพัย์เลขที่................................. 
Issue a share certificate in The name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number…………........................................... 
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนำเข้าบัญชีของผู้ออกหลกัทรัพย ์สมาชกิเลขที่ 600 เพื่อจองซ้ือ/ Issue a share certificate in 
The name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd.” And deposit those shares under issuer account for my name, account number 600 
ออกใบหุ้นในนามผูจ้องซ้ือ ภายใน 15 วันทำการนับแต่ปิดการจองซ้ือหุ้น/ Issue a share certificate in The name of subscriber within 15 business days from the 
subscription closing date. 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ/Authorized Officer……………………………………………….…………………………………… 
หมายเหตุ: หากผูจ้องซ้ือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไวโ้ปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏบิัติการหลกัทรัพย ์บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 009-9000 
Remark: If subscriber wishes to amend his/her address given previously please directly notify the change to the registar at Securities Operation Service,Thailand Securities 
Depository Co.,Ltd. No. 93 Ratchadaphisek Road.Dindaeng Bangkok Thailand 10400 Tel.02-009-9000 



 

BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
002 บริษทัหลกัทรัพยทิ์สโก ้จาํกดั  032 บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
003 บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั  (มหาชน) 034 บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
004 บริษทัหลกัทรัพย ์ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกดั  038 บริษทัหลกัทรัพย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
005 บริษทัหลกัทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 048 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006 บริษทัหลกัทรัพย ์ภทัร จาํกดั  (มหาชน) 050 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเอสแอล จาํกดั 

PHATRA  SECURITIES PUBLIC COMPANY  LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
007 บริษทัหลกัทรัพย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บี (ประเทศไทย) จาํกดั 051 บริษทัหลกัทรัพย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
008 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเซีย พลสั จาํกดั 052 บริษทัหลกัทรัพย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั 

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED 
010 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จาํกดั  200 บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอง็(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

 MERRILLl LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED  MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
011 บริษทัหลกัทรัพย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 211 บริษทัหลกัทรัพย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD.
013 บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 213 บริษทัหลกัทรัพย ์เอเชีย เวลท ์จาํกดั

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
014 บริษทัหลกัทรัพย ์โนมูระ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน) 221 บริษทัหลกัทรัพย ์เมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์  จาํกดั (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
015 บริษทัหลกัทรัพย ์คิงส์ฟอร์ด จาํกดั (มหาชน) 224 บริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน)

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED
016 บริษทัหลกัทรัพยธ์นชาต จาํกดั  (มหาชน) 225 บริษทัหลกัทรัพยซี์ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED             CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
019 บริษทัหลกัทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จาํกดั     229 บริษทัหลกัทรัพย ์เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จาํกดั

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED   
022 บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนิต้ี จาํกดั 230 บริษทัหลกัทรัพย ์โกลเบลก็ จาํกดั

 TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
023 บริษทัหลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์จาํกดั 244 บริษทัหลกัทรัพย ์แมคควอรี (ประเทศไทย) จาํกดั

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
026 บริษทัหลกัทรัพยย์โูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั  (มหาชน)     247 บริษทัหลกัทรัพย ์เครดิต สวสิ  (ประเทศไทย) จาํกดั

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.  CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD.
027 บริษทัหลกัทรัพย ์อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 248 บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จาํกดั

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
029 บริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรี จาํกดั (มหาชน) 924 บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จาํกดั (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
030 บริษทัหลกัทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จาํกดั (มหาชน)   

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

SUB-BROKER
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
236 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) 243 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน)

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242 บริษทัหลกัทรัพย ์ซิต้ีคอร์ป (ประเทศไทย) จาํกดั 245 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
257 บริษทัหลกัทรัพย ์ไทยพาณิชย ์จูเลียส แบร์ จาํกดั  

 SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.  

CUSTODIAN
ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั ผูฝ้ากเลขท่ี ช่ือบริษทั

Participant No. Company Name Participant No. Company Name
301 ธนาคารซิต้ีแบงก์ เอน็.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
302 ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 330 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (เพ่ือตราสารหน้ี)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
303 ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) - ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น 334 บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเด้ียน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
304 ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮ ้แบงก้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 336 ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 337 ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 
308 ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 339 ธนาคาร ทิสโก ้จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
312 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด  (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพ่ือคา้ตราสารหน้ี)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
316 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 343 ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จาํกดั (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
320 ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพ่ือรับฝากทรัพยสิ์น 345 ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES  THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
328 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 425 ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (เพ่ือลูกคา้)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ข้อมูล ณ วนัที่ 17 มกราคม 2563
สําหรับการจองซ้ือหุ้น

รายช่ือสมาชิกผู้ฝากหลกัทรัพย์ 



 

 

                                                                         
แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)  

เฉพาะผูป้ระสงคน์ าหลกัทรพัยฝ์ากเขา้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์( Issuer Account ) 

 
                                                                                                              วนัที.่................………….…….….. 

 

ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................................................ 
บตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสอืเดนิทาง/ทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่................................................................................................. 
 
ส ำหรบับุคคลธรรมดำ 

1. เกดิในสหรฐัอเมรกิา           ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นพลเมอืงอเมรกินัหรอืมสีญัชาตทิี ่2 เป็นอเมรกินั       ใช่*  ไมใ่ช่ 
3. มถีิน่ทีอ่ยูถ่าวรในประเทศสหรฐัอเมรกิา        ใช่*  ไมใ่ช่ 

 

 
ส ำหรบันิติบุคคล 

1. เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา       ใช่*  ไมใ่ช่ 
2. เป็นสถาบนัการเงนิ ภายใตข้อ้ก าหนดของ FATCA        ใช่*  ไมใ่ช่ 

หาก“ใช”่โปรดกรอกหมายเลข GIIN ... และระบุประเภท  PFFI,  RDCFFI 
3. เป็นนิตบิุคคลทีม่รีายไดจ้ากการลงทุน/รายไดท้างออ้มตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของรายไดร้วม   ใช่*  ไมใ่ช่ 

หรอืมทีรพัยส์นิทีก่่อใหเ้กดิรายไดด้งักล่าวตัง้แต่รอ้ยละ 50 ขึน้ไปของสนิทรพัยร์วม ในรอบบญัชปีีล่าสุด  
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความตามทีร่ะบุไวข้า้งตน้เป็นความจรงิ หากการฝากหลกัทรพัยเ์ขา้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยก์อ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายใด ๆ ขึน้แก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์มว่่าดว้ยประการใด ๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผดิและชดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์นครบถว้น 
นอกจากนี้ ขา้พเจา้รบัทราบว่าศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยอ์าจเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารนี้ใหแ้ก่กรมสรรพากรหรอืหน่วยงานอื่นทีม่อี านาจตาม
กฎหมายหรอืมขีอ้ตกลงกบัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยใ์นการขอเรยีกดขูอ้มลูดงักล่าวได ้  

  
ลงชือ่ ..............................................................................  ผูถ้อืหลกัทรพัย ์  
        (.............................................................................)  โทรศพัท ์….............................................. 
 

 

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ใดขอ้หนึง่ แสดงว่าท่านมีข้อบง่ช้ีว่าอาจเป็นบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA TSD ขอ

สงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดยวิธีอืน่แทน  

* หากท่านตอบวา่ “ใช่” ในขอ้ 1 และ/หรอืขอ้ 3 แสดงว่าท่านมีข้อบ่งช้ีว่าอาจเป็นนิติบคุคลสญัชาติอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA 
TSD ขอสงวนสิทธิไ์ม่รบัฝากหลกัทรพัยข์องท่านเข้าบญัชีบริษทัผู้ออกหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ขอให้ท่านโปรดเลือกวิธีรบัหลกัทรพัยโ์ดย
วิธีอืน่แทน  



 

 

U.S. Indicia Checklist (Individual & Juristic Person) 
Only for shareholder wishing to deposit securities into the Issuer Account 

 

Date……………………………. 
I / We………………………………………………………………………………………………………………… 
ID Card / Passport / Juristic Person Registration No………………………………………………………… 
 
For Individual 
 
1. I was born in the United States of America (U.S.A.)     Yes*  No 
2. I am a U.S. citizen or I have the second nationality as the U.S.    Yes*  No   
3. I have permanent residence in U.S.A.      Yes*  No 

 

For Juristic person 

1.   Registered in U.S.A.          Yes *  No 

2.   Is a financial institution under FATCA         Yes *   No 

      If "Yes", please enter GIIN No. ... and specify type  PFFI RDCFFI 

3 Is an entity with investment income / indirect income of 50% or more of total income,       Yes *  No 
or having income-generating properties gaining 50% or more of total assets 
in the latest accounting period.                  
     

 

 
I hereby certify that the above statement is true. If depositing securities into the Issuer Account causes any damage to Thailand 
Securities Depository Co., Ltd. (TSD) in any way whatsoever. I accept the responsibility and indemnity to Thailand Securities 
Depository Co., Ltd. 
In addition, I acknowledge that TSD may disclose the information contained in this document to the Revenue Department, or 
other agencies having legal authorities, or having an agreement with TSD to obtain such information. 
 
 
 
Sign……………………………………………………….   shareholder 
      (………………………………………………………) Tel. ………………………………………………… 
 

 

 

 If your answer(s) is/are “Yes” in any of the above answers, you are defined as “the U.S. Indicia” 
under FATCA. TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer 
Account. Please select other methods of securities holding. 

If your answer(s) is/are “Yes” in #1 and/or #3, you are defined as “the U.S. Indicia” under FATCA.                                        
TSD therefore reserves the rights not to deposit your securities into the Issuer Account.                                                         
Please select other methods of securities holding. 



 

แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล 

ส่วนที$หนึ$ง: สถานที$จดทะเบยีนจัดตั *ง 

 
คํารับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 

[  ] 

1.1  ข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคล ซึ�งจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

1.2  ข้าพเจ้าเป็นสาขาของนิตบิคุคล โดยสาํนกังานใหญ่ของสาขาจดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของประเทศ: _____________________ 

ในกรณีที�จดัตั �งขึ �นตามกฏหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้าได้แนบ W-9 ไว้แล้ว 

(หากเป็นนิตบิคุคล หรือสาขาของนิติบคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตอบแบบสอบถามในสว่นที�สอง 
นอกเหนือจากนั �นการให้คาํรับรองถือว่าเสร็จสิ �น) 

U.S. Person / Non-U.S. 
Entity 

ส่วนที$สอง: สถานะของนิติบุคคลตาม FATCA 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.1  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงิน ประเภท PFFI หรือ Registered Deemed-Compliant FFI โดยมีเลข GIIN ดงัต่อไปนี � 
_________________________ 

PFFI, RDCFFI 

[  ] 2.2  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินที�ไมเ่ข้าร่วม FATCA NPFFI 

[  ] 2.3  ข้าพเจ้ามีสถานะเป็นสถาบนัการเงินประเภท Certified Deemed-Compliant FFI และได้แนบ W-8BEN-E ซึ�งแสดงสถานะ
ดงักลา่วไว้แล้ว 

CDCFFI 

[  ] 2.4  ข้าพเจ้ามิใช่สถาบนัการเงิน และเป็นบริษัทที�จดทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ หรือ เป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์นั �น 

และข้าพเจ้าได้แสดงหลกัฐานการมีสถานะเป็นบริษัทซึ�งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ หรือเป็นบริษัทในเครือของบริษัทที�จด
ทะเบียนซื �อขายในตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งปรากฏอยู่ในสาํเนางบการเงินที�ได้แนบมากบัเอกสารคาํขอชดุนี � 

Excepted NFFE 

[  ] 2.5  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผลประโยชน์ของการจ่ายเงินใดๆ ที�เกี�ยวข้องกบัหลกัทรัพย์ที�จะซื �อขาย หรือ โอนย้ายนี � 
และไม่ได้ประกอบกิจการทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบับริษัทประกนั สถาบนัรับฝากหลกัทรัพย์ หรือ ธนาคารพาณิชย์ 

Exempt Beneficial 
Owner (EBO) 

[  ] 2.6  ข้าพเจ้าเป็นองค์กรที�ไม่แสวงหาผลกําไร  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิคุคลภายใต้ประมวลรัษฎากรไทย 

Non-Profit Organization 
(NPO) 
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แบบสอบถามสาํหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบุิคคล (ต่อ) 

 
คาํรับรองสถานะ 

สถานะของนิตบิคุคลตาม 

FATCA 

[  ] 2.7  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมิได้มีรายได้หลกัมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และ ไม่เป็นสถาบนัการเงิน และ มีเงินได้ไม่เกินกึ$ง

หนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ต่อไปนี � และ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดไม่เกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มต่อไปนี � 

กลุม่ที� 1 เงินปันผลและดอกเบี �ย 

กลุม่ที� 2 เงินค่าเช่าและค่าสทิธิp 

กลุม่ที� 3 สว่นรายได้จากธุรกรรมบางประเภท 

• รายได้จากการขายสนิทรัพย์ที�ก่อให้เกดิเงินได้ในกลุม่ที� 1 และ กลุม่ที� 2 

• รายได้จากสญัญาซื �อขายตราสารอนพุนัธ์สนิค้าโภคภณัฑ์ 

• รายได้จากอตัราแลกเปลี�ยน 

• รายได้จากสญัญาประเภท SWAP 

กลุม่ที� 4 รายได้จากสญัญาประกนัและสญัญาบํานาญ 

• รายได้ที�ได้จากเงินสํารองหากเป็นบริษัทประกนั 

• เงินได้จากสญัญาบํานาญ 

• เงินได้จากสญัญาประกนั 

Active NFFE 

[  ] 2.8  ข้าพเจ้าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที�มใิช่สถาบนัการเงินซึ�งมีรายได้หลักมาจากการลงทนุ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นนิตบิคุคลที�มิได้จดัตั �งขึ �นในสหรัฐอเมริกา และไม่เป็นสถาบนัการเงิน หรือ นิตบิคุคลใดๆ 
ดงักลา่วข้างต้น และม ีเงนิได้เกินกึ$งหนึ$งในงบการเงินปีลา่สดุที�มาจากแหลง่ใดๆ ในสี�กลุม่ข้างต้น หรือ  

มีมูลค่าทรัพย์สินในงบการเงนิล่าสุดเกินกึ$งหนึ$งที�สามารถก่อให้เกิดเงินได้ในสี�กลุ่มข้างต้นดงัที�ได้กลา่วไปแล้ว  

พร้อมกนันี � ข้าพเจ้าได้ระบขุ้อมลูของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของตามรายละเอียดด้านลา่ง ดงัต่อไปนี � 

[  ]  ข้าพเจ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ หรือ 

[  ]  ข้าพเจ้ามีผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ โดยมี ชื�อ ที�อยู่ และ เลขประจําตวัผู้เสยีภาษีของสหรัฐอเมริกา (U.S. Tax 
Identification Number: TIN) ของผู้ ถือหุ้น/เจ้าของ ที�เป็นบคุคลสหรัฐฯ แต่ละราย ดงัต่อไปนี � 

ชื$อ ที$อยู่ เลข U.S. TIN 

   

   

   
 

Passive NFFE 

[  ] 2.9  ข้าพเจ้าไม่เข้าข่ายเป็นนิตบิคุคลสถานะใดๆ ตามที�ระบขุ้างต้น  Others 

หน้า 2 ของ 2 



สิ่งที่สง่มาด้วย 4 
อากรแสตมป์  

30 บาท 
แบบฟอร์มหนงัสือมอบอํานาจให้ดําเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

บริษัท ยงไทย จํากดั (มหาชน) 

เขียนท่ี ............................................................. วนัท่ี .................................................................. 

 โดยหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้า/ บริษัท ............................................................................................................เลขบตัรประจําตวั ประชาชน/ หนงัสือเดินทาง/ เลข

ทะเบียนนิติบคุคล เลขท่ี............................................................................อาย.ุ.............................................ปี สญัชาติ..............................  

ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์) .............................................................. ถนน...................................................... ตําบล/แขวง

............................................................ อําเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณีย์ 

......................................... หมายเลขโทรศพัท์ .................................................. (“ผู้มอบอาํนาจ”) ข้าพเจ้า/ บริษัท มีหุ้นสามญัของบริษัทฯ ตามทะเบียนผู้ ถือ

หุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี30 มกราคม 2563 จํานวน...................................หุ้น มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีจํ้านวน.......................................หุ้น 

รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั  

ขอมอบอํานาจให้ .....................................................เลขบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง เลขท่ี............................................ อาย ุ............. ปี 

สญัชาติ ........................ ท่ีอยู่ (ท่ีติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์) ................. ถนน........................................................ ตําบล/แขวง ........................................

อําเภอ/เขต......................................จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย์ ................ หมายเลขโทรศพัท์ ........................................................................  

ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน O เหมือนท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์ O ตา่งจากท่ีอยู่ท่ีติดตอ่ได้ทางไปรษณีย์(โปรดระบ)ุ  

ท่ีอยู่ (ตามทะเบียนบ้าน) ...................................................... ถนน..............................................ตําบล/แขวง………........................................ อําเภอ/เขต

.................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศพัท์ ........................................  

(“ผู้ รับมอบอาํนาจ”) เป็นผู้ มีอํานาจกระทําการแทนข้าพเจ้า/ บริษัท ในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จํานวน………….......…………………….หุ้น 

แทนหรือในนามของข้าพเจ้า/ บริษัท รวมไปถึงการย่ืนเอกสาร ย่ืนเอกสารเพิ่มเติม ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

นีแ้ทนข้าพเจ้า/ บริษัท จนเสร็จสิน้ กิจการใดท่ีผู้ รับมอบอํานาจได้กระทําภายใต้การมอบอํานาจตามหนงัสือมอบอํานาจฉบบันี ้ให้มีผลผกูพนัผู้มอบอํานาจเสมือน

หนึ่ง ผู้มอบอํานาจได้กระทําด้วยตนเองทกุประการ เพื่อเป็นหลกัฐานในการนีผู้้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจได้ลงลายมือช่ือและประทบัตรา (ถ้ามี)  

ลงชื่อ .......................................................... ผู้มอบอํานาจ                 

(.............................................................................)  

ลงชื่อ ........................................................ผู้ รับมอบอํานาจ 

(.............................................................................)  

ลงชื่อ ...............................................................พยาน 

(.............................................................................)  

ลงชื่อ ................................................................พยาน 

(.............................................................................)  

หมายเหต:ุ  1) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท  

2) ผู้มอบอํานาจโปรดแนบเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรือ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มอบอํานาจซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง ในกรณีผู้มอบ

อํานาจเป็นนิติบคุคล ให้แนบสําเนาหนงัสือรับรอง พร้อมลงนาม และประทบัตรา (ถ้ามี) โดยผู้ มีอํานาจกระทําการแทนของนิติบคุคลนัน้ 

3) ผู้ รับมอบอํานาจโปรดแนบเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรือ สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุองผู้ รับมอบอํานาจซึง่ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง 
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