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เอกสารแนบ 3                            ใบจองซื!อหุ้นสามัญเพิ"มทุนของบริษทั ยงไทย จาํกดั (มหาชน 

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

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอผูถือหุนเดิมของบริษัท ยงไทย จํากัด(มหาชน) จํานวน 231,094,640 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

ในราคาเสนอขายหุนละ 0.80 บาท เสนอขายตอผูถือหุนเดิมในอัตราสวนการจัดสรรหุน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 2 หุนสามัญเพ่ิมทุน 

วันท่ีจองซ้ือ £ 30 มิถุนายน 2563 £ 1 กรกฎาคม 2563 £ 2 กรกฎาคม 2563 £ 3 กรกฎาคม 2563 £ 7 กรกฎาคม 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) ในวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิ์จองซ้ือหุนสามัญใหมในการเพิ่มทุนคร้ังน้ี  ณวันท่ี 15 มิถุนายน 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(ระบุเฉพาะจาํนวนท่ีจองเกินสิทธิ์)   

รวมจองซ้ือท้ังส้ิน   

พรอมกันน้ีขาพเจาขอสงเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวโดยชําระเปน 

£เงินโอนเขาบัญชี “บริษัทยงไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซ้ือหุน”  

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

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 ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และดําเนินการให บริษัท.....………..……… 

...................................................................สมาชิกผูฝากเลขท่ี............................................................นําหุนเขาฝากไวกับ บรษิัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 
เพื่อเขาบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยเลขท่ี.................................................................................ซ่ึงขาพเจามีอยูกับบริษัทน้ัน 

£ใหฝากใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรน้ันไวในช่ือ “บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และนําหุนเขาฝากไวกับ บริษัท ศูนยรบัฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยนําเขาบัญชีของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย 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. 
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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 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 
 

 

หลกัฐานการรับฝากการจองซื!อหุ้นสามัญเพิ"มทุนของบริษทัยงไทย จํากดั (มหาชน) (ผู้จองซื!อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี!ด้วย) 
 

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 



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 ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า 
 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     12/06/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    16/06/2020 

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

  1:2 (กรณีทีม่ีเศษของหุน้ให้ปัดทิ้ง) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    0.80   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     30/06/2020 - 07/07/2020 

 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) 
 
          30/06/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



 
 

1 
 

    
 
                                 

YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED 
     633/14  Sathupradit Road, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand  Tel. (662) 2943364-5, Fax : (662)2943373 
 

ที่ ยท. 06-04/2563 

 

        วันที่  15 มิถุนายน 2563 

 

เร่ือง  แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 2.ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์     

 (ประเทศไทย) จ ากัด 

 3.ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 4.หนังสือมอบอ านาจส าหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 5.แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับหลักฐานการโอนช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น 

 

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันพุธที่ 27 
พฤษภาคม 2563 ("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 115,547,320 บาท 
เป็น 346,641,960 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 231,094,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอ ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย 
ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 
และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และก าหนดวันจองซื้อ หุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2563 (5 วันท าการ) 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นเหลือ ให้ขยายระยะเวลาในการเสนอขายครั้งเดียว และ/หรือ หลายครั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน  
6 เดือน ซึ่งอาจน้อยกว่าในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิเพิ่มเติม นับจากวันแรกของก าหนดวันจอง
ซื้อหุ้น คือไม่เกินวันที่ 23 ธันวาคม 2563  และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการด าเนินการต่างๆ มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อ านาจในการก าหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว 
และ/หรือหลายครั้งจนกว่าจะจ าหน่ายหุ้นหมด  ก าหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเสนอขาย  ก าหนดและ/
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หรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือเวลา และ/หรือสถานที่จองซื้อ  ก าหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับช าระเงินค่าหุ้น
เพิ่มทุน  ก าหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ/
หรือ  การก าหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย ไม่ต่ ากว่า 0.50 บาทต่อหุ้น  และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือ
รายละเอียดต่างๆ และ/หรือ การด าเนินการอย่างอ่ืนอย่างใดในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่
เห็นสมควรต่อไป  โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง  

ในการนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 
2563 ได้มีมติอนุมัติ เปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record 
Date) เป็นวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และวันที่เปิดให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่  30 
มิถุนายน 2563 วันที่ 1-3 และ 7 กรกฎาคม 2563 รวม 5 วันท าการ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ บริษัท
ยงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (662) 2943364-5 
Fax: (662)2943373 และก าหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท (มาตรา52 บริษัทซึ่งด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี ถ้าปรากฎว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้อง (1) ได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (2) ก าหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน และระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย และ  (3) ปฏิบัติตามมาตรา 
137 โดยอนุโลม) 

ทั้งนี้รายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดสรร การจองซื้อตลอดจนวิธีการจองซื้อ และการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 1)  

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบใุน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด    

  

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

         

ขอแสดงความนับถือ 
 

นายครรชิต สงิห์สุวรรณ์ 
ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน 

บริษัท ยงไทย จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

1.วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีมติให้จัดสรร

หุ้นสามัญ เพิ่มทุน  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563  

 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 

2.รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน :หุ้นสามัญ 

จ านวนหุ้นที่จัดสรร  :231,094,640 หุ้น 

ราคาเสนอขายต่อหุ้น :0.80 บาท 

อัตราส่วนการจัดสรร :1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้วเดิม:115,547,320 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนที่จะช าระเพิ่มส าหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

:231,094,640 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว ภายหลังการเพิ่มทุน (กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจ านวน) 

   :346,641,960 บาท  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วิธีการจัดสรร  :บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 231,094,640 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 2 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 

0.80 บาท ("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") กรณีที่มีเศษหุ้นจากการค านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจองซื้อหุ้น

สามัญใหม่ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นในจ านวนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (“การจองซื้อหุ้น เกิน

กว่าสิทธิ”) 

:หุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ  

ภายหลังจากที่ได้มีการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านัน้ หลักเกณฑ์การ

จัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นดังนี้ 

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในรอบแรก มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

ตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
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และช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่า

สิทธิ  

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Rights Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้  

(ข.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยน าสัดส่วน

การถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็น

จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรในกรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

แต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว  

(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่

จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ 

ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า

สิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวน

หุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่า 

จองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ 

จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร  

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่

ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้  

(1) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) 

ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

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

ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ  

(2) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ

ของบริษัทฯ และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินการ 

ขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  
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ในการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอ่ืนใดซึ่ง

ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

 (ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้  บริษัทฯ อาจ

สงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการด าเนินการ

ดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ   

 (ข) ก าหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย จัดสรรในคราวเดียว

ทั้งจ านวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย 

วิธีการช าระราคา หรือ รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอ่ืน ๆ เช่น เปลี่ยนแปลง

วันก าหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

 (ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ

เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อ

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมาย

ที่เก่ียวข้อง  

 (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้

เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (โปรด

พิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศ

เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

3.ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ

หุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนคร้ังนี้(Record Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 

4.ก าหนดการจองซื้อ และการช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1 ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและรับช าระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563, 1-3 กรกฎาคม 2563 และ 7 กรกฎาคม 2563 (รวม 5 วันท าการ)  

ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น. 
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4.2 สถานที่รับจองซื้อ  

 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อและยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ที่ท าการ บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน)  

เลขที่ 633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 (662)2943364-5 Fax: (662)2943373  

4.3 เอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ("ผู้จองซื้อหุ้น") จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของ บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ ณ สถานที่รับจองซื้อ 

(ก) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

เอกสารนี้ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ("ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") ในฐานะ 

นายทะเบียน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยได้ระบุ

จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ 

(ข) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิงที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ

ชัดเจน 

ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องระบุจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และต้องระบุจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นต้องการจองซื้อ 

เกินกว่าสิทธิของตนอย่างชัดเจนในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้น และในกรณีที่

ผู้จองซื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 

(ถ้ามี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน 1 ฉบับเท่านั้น 

(ค) เอกสารประกอบการแสดงตัวตน 

(1) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจ าตัว

ประชาชนให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางการอ่ืนที่มีเลข

ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อหุ้นเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง) ส าหรับลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องนั้น ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ทุกฉบับ 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ ชื่อ / ชื่อสกุล ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท ฯ (Record Data) หรือในใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบส าคัญการสมรส 

ใบส าคัญหย่า ใบแจ้เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย 

ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
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ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรอง

ส าเนา ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนาม 

ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(4) ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท และหนังสือรับรองของบริษัท ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบ 

ต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมด ที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดย

เจ้าหน้าที่ โนตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศ 

ที่เอกสารดังกล่าว ได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ 

(ง) หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อ 

กรุณาแนบส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือส าเนา Statement บัญชีกระรายวัน อย่าง

ใดอย่างหนึ่ง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทฯ ช าระคืนเงินค่า

หุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ  ทั้งนี้ชื่อบัญชีต้องเป็น 

ชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือ

กระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้ 

1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

2) ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

3) ธนาคารกสิกรไทย จ ากด (มหาชน) 

4) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

(จ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์ (Issuer Account) 

 กรณีที่ ผู้ จ อ งซื้ อ หุ้ นประสงค์ ที่ จ ะฝ าก หุ้น ไ ว้ ใ นบัญชี บ ริ ษั ทผู้ ออกหลั กทรั พย์  (Issuer Account)  

ดังรายละเอียดตามข้อ 4.7 (ข) ผู้จองซื้อหุ้นโปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมปะกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์ 

น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลง

ลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้น 

 (ฉ) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอ านาจมากระท าการแทน ณ ที่ท าการของตัวแทน  

รับจองซื้อ 

 กรุณาแนบหนังสือมอบอ านาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ) ให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอ านาจ ซึ่งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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4.4 วิธีการช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 (ก) ผู้จองซื้อหุ้นต้องช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนคร้ังเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยการ

โอนเงินเท่านั้นโดยเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “บริษัท ยงไทย จ ากัด(มหาชน) เพื่อการจอง

ซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 068-298950-7 ประเภทออมทรัพย์ สาขาสาธุประดิษฐ์  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่รับช าระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ และเงินสด  

 ผู้จองซื้อโปรดระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในใบ

รับจองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเลขบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางไว้ด้วย 

 (ข) ผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี) 

 (ค) กรุณาน าหลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น มาส่ง  ทีท าการตัวแทนรับจองซื้อ พร้อมเอกสารที่ใช้

ประกอบการจองซื้ออ่ืน ๆ ตามข้อ 4.3 

4.5 การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิการจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิการจองซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้ยื่นเอกสาร

ประกอบการจองซื้อที่ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีอ่ืนที่มิได้ก าหนดไว้ในหนั งสือ

แจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ฉบับนี้ หรือมิได้ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่

ก าหนด หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นแลด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้

สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามก าหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่

ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุผลที่มิใช่ความผิดของบริษัท ฯ) บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว 

4.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุนเต็มจ านวน เพื่อช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน แต่ไม่ได้รับ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ตามที่ได้แสดงความจ านงไว้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อตามสิทธิที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรฉบับนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการ

ดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากจ านวนหุ้น

เหลือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เนื่องจากจ านวนหุ้นเหลือน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่

ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จองซื้อหุ้นตามรายละเอียด

ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าว ต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน 

ซึ่งมีรายละเอียดตาเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ ตามข้อ 4.3 (ง) เกี่ยวกับเอกสาร

เพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิ 
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้ให้เอกสารตามข้อ 4.3 (ง) บริษัทฯ จะคืนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้จองซื้อหุ้น 

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อหุ้นตามที่อยู่ในปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 

ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้ รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านัก หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)  

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวภายในเวลา 10 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น 

หากได้มีการช าระคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร เป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้ อหุ้นตาม

รายละเอียดตามข้อ 4.3 (ง) หรือมีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้

ข้างต้นโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่า ผู้จองซื้อหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบและผู้จองซื้อหุ้น

ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อีกต่อไป 

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ 

บริษัทฯจะคืนค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไข

การจองซือ้เป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จองซื้อหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้

บัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้เพื่อใช้เป็น

เอกสารในการจองซื้อตามข้อ4.3 (ง) เก่ียวกับเอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้อเกินสิทธิหรือคืนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ

ทางผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อหุ้นตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ตามสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็น

ผู้รับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

หากได้มีการช าระคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้ อหุ้นตาม

รายละเอียดตามข้อ4.3 (ง) หรือมีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้

ข้างต้นโดยถูกต้องแล้วให้ถือว่า ผู้จองซื้อหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบและผู้จองซื้อหุ้น

ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯอีกต่อไป 

4.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(ก) กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้

จองซื้อหุ้นมบีัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้ อหุ้นมีบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะด าเนินการออกใบหุ้นสามัญตาม

จ านวนที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรในชื่อของ"บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัดเพื่อผู้ฝาก" และศูนย์

รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด บัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัท

หลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝาก

ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 7 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น

จะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")ได้ทันทีที่ตลาด

หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ฯ 
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ (ก) ชื่อผู้จองซื้อหุ้นในใบจองซื้อหุ้นจะต้องตรง

กับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น

มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะด าเนนิการฝากหุ้นไว้ในบัญชขีองบริษัทผูอ้อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่  600  ให้แก่

ผู้ จองซื้อหุ้นตามข้อ (ข) แทน 

(ข) กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้

จองซื้อหุ้นไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กล่าวคือผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์สมาชิก เลขที่ 600 

บริษัทฯจะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจัดสรรไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ

บันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นตามจ านวนที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 

600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นภายใน 7 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการ

จัดสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600ดังกล่าวโดยต้องติดต่อผ่านบริษัท

หลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์นั้น 

ก าหนด ดังนั้นในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาด

หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของ บริษัทฯ ท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ด าเนินการถอน

หุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว 

(ค).กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะด าเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับ

การจัดสรรให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อและที่อยู่ที่ปรากฏ

ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ภายใน 15 วัน

ท าการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้

จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะ ได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับอนุญาตให้เข้าท าการซื้อขายในตลาด

หลักทรัพย์ฯ แล้ว 

4.8 ข้อมลูส าคัญอื่น ๆ 

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจากเจ้าหน้าที่

ผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

บริษัทฯ ได้รับเอกสารประกอบการจองซื้อที่ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดและสามารถเรียกเก็บเงินค่า

จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ข) ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจ านงในการจองซื้อหุ้นและได้ช าระเงินค่าจองซื้อจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับ

เงินคืนไม่ได้ 

(ค) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถช าระค่าจองซื้อ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่า

จองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลา และ/

หรือ วิธีการที่บริษัทฯได้ก าหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือน าส่งเอกสารที่ใช้

ประกอบการจองซื้อหุ้นไม่ครบถ้วนบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
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(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อย่างไรก็ตามในกรณีดังกล่าว บริษัทฯมีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว 

(จ) บริษัทฯไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์ 

(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือ

หุ้นเดิมจะต้อง เตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุดต่อ1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากผู้ถือหุ้นเดิม

จองซื้อด้วยเลขทะเบียน ผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลข

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือ ระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้อชุดเดียวกัน ผู้

จองซื้อหุ้นอาจได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกัน

และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นรายดังกล่าว 

(ช) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิธีการช าระ

เงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม

ความเหมาะสม ในกรณีที่ เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม   

ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละ

รายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 185 

ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ ดังต่อไปนี้  

5.1 ใช้ส าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าเดิมที่ซื้อสินค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และลูกค้า

ใหม่ที่ก าลังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการแตกกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม ภายในไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวนเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ถึง 60  

5.2 ช าระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ ภายในไตรมาส 4 ปี 2563 จ านวนเงินคิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 10 ถึง 20  

5.3 ลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ ก าลังศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และ/

หรือ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ภายในไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวนเงินคิดเป็น

สัดส่วนประมาณร้อยละ 20 ถึง 50  

6.ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน   

6.1 บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นส าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าเดิมที่ซื้อสินค้าของบริษัท ฯ 

อย่างต่อเนื่อง และลูกค้าใหม่ที่ก าลังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์ โดยเมื่อบริษัทฯ สั่งวัตถุดิบมากข้ึนจะท าให้มี
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ต้นทุนในการผลิตสินค้าต่อหน่วยต่ าลง ช่วยให้บริษัทฯ มีก าไรมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงบริษัทฯ จะมีเงินทุนส าหรับพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยปัจจุบันได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการแตกกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ใน

อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

6.2 บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากข้ึนจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน  

6.3 บริษัทฯ จะมีเงินทุนพอเพียงส าหรับลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัทฯ ก าลังศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจด้านต่างๆ ที่

มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และ/หรือ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเพิ่ม

รายได้ให้แก่บริษัท ฯ 

อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่มีการจองซื้อและช าระเงินจริงอาจมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนหุ้นที่บริษัทประสงค์

จะเสนอขาย (231,094,640 หุ้น) ซึ่งอาจท าให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 185 ล้านบาท ในกรณีดังกล่าว แผนการ

ใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น 

7.ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

7.1 ผู้ถือหุ้นไม่มีสัดส่วนของหนี้สินเพิ่มข้ึน จากแหล่งเงินทุนที่ได้มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ 

การเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงิน เพื่อน ามาใช้ในการ

ลงทุนธุรกิจใหม่ สัดส่วน D/E ไม่สูงขึ้น  

7.2 มีเงินลงทุนที่สามารถน าไปสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานติดลบอยู่จ านวน 40.83 ล้านบาท มีขาดทุนสะสมอยู่ 150.23 

ล้านบาท ดังนั้น การระดมทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยท าให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อน าไปใช้พัฒนาธุรกิจให้

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งหากบริษัทฯ มีก าไรในอนาคต ก็จะท าให้สามารถจ่ายปันผล 

ให้ผู้ถือหุ้นได้ 

7.3 อ่ืนๆ  

 -ไม่มี-  

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร  

หุ้นเพิ่มทุน  

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน) 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษัท  

 

1.ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ชื่อบริษัท   : บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อ     : YCI 

เลขทะเบียนบริษัท     : 0107536000439  (ทะเบยีนเดิม บมจ.117)  

ประเภทธุรกิจ       : ผลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ    

ที่ตั้งส านักงานใหญ่     : 633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
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โทรศัพท์ / โทรสาร     : 0-2294-3364-5  /  0-2294-3373   

อีเมล์        : yongthaisale@csloxinfo.com 

เว็บไซต์     : www.yci.co.th 

ทุนจดทะเบียน      : 115,547,320.00 บาท  

 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจขงบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก 

ปัจจุบัน บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน)  เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเซอร์โคเนียมซิลิเกต (Zirconium Silicate) 

จ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมเซรามิคเป็นหลัก เนื่องจากบริษัทได้หยุดด าเนินการทั้งหมดของโรงงานในจังหวัด สมุทรสาคร

ที่เคยด าเนินการผลิตน้ ากรดกก ามะถันและสารเร่งการตกตะกอนรวมทั้งก ามะถันในรูปแบบต่าง ๆ และย้าย เครื่องจักร

การผลิตเซอร์โคเนียมซิลิเกต (Zirconium Silicate)   มารวมด าเนินการผลิตที่โรงงานในจังหวัดปราจีนบุรี เพียงแห่ง

เดียว โดยบริษัทได้เริ่มด าเนินการผลิตที่โรงงานในจังหวัดปราจีนบุรีในเดือนมกราคม 2560 นอกจากนี้ยังมี เคมีภัณฑ์ที่

ซื้อมาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบและแบ่งจ าหน่าย ได้แก่        

1. เซอร์คอนแซนด์ (Zircon Sand) จ าหน่ายให้กับอุตสาหกรรมเซรามิคและโรงหล่อโลหะ        

2. อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ (Aluminium Hydroxide) จ าหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตสารส้มและ

เคมีภัณฑ์อ่ืน ๆ  

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562  มีดังนี้ 

อาคารและที่ดิน     

ส านักงานใหญ่  ตั้งอยู่เลขที่  633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 เป็น

อาคาร 1 หลังบนเนื้อที่ 35 ตารางวา       

โรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 148 หมู่ที่ 7 ถนนสุวรรณศร ต าบลค าโตนด อ าเภอประจันตคาม จังหวัด

ปราจีนบุรี บนเนื้อที่ 42 ไร่ ประกอบด้วยอาคารที่ส าคัญ 6 หลัง ที่ดินจดจ านองเพื่อเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันสินเชื่อกับ

ธนาคารพาณิชย์ 

2.2 บริษัทย่อย 

ข้อมูลบริษัทย่อย 

ชื่อบริษัท      : บริษัท ทีแอนด์ที ลีดเดอร์ จ ากัด  

เลขทะเบียนบริษัท    : ทะเบียนเลขที่ 0105532064210 (ทะเบียนเดิม 6421/2532)  

ประเภทธรุกิจ     : ผลิตและจ าหน่ายเคมีภัณฑ์   

ที่ตั้งส านักงานใหญ่   : 633/14 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

 โทรศัพท์      : 0-2294-3364-5  

ทุนจดทะเบียน     : 100,000,000.00 บาท    

ทุนเรียกช าระแล้ว    : 65,000,000.00 บาท    

มูลค่าที่ตราไว้     : หุ้นละ 100 บาท  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

3.ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก 

3.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ 

1. นางสาวบังอร ภูมิชัย   กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

2. นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร กรรมการ 

3. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิภาส ทองสุทธิ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายโชติจุฑา อาจสอน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นางสาวเจิมศิริ เลิศชัยทัศน์ กรรมการ 

3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกสุด (ข้อมูล ณ 7 พฤษภาคม 2563) 

ล าดับ ผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น 

1 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร 2,356,392 20.39 
2 บริษัท แมททีเรียล โพร จ ากัด 2,352,000 20.36 

3 บริษัท ดับเบิลยูไอ แคปืตอล จ ากัด 1,178,196 10.20 

4 นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ 638,700 5.53 
5 นาง เอกจิตรา สุนทรพรเลิศ 525,873 4.55 

6 MR. LA STEPHANE 522,000 4.52 
7 นาย วีระศักดิ์ เชื้อธนะภิญโญ 355,000 3.07 

8 นาย ชาญวิทย์ วิทยอ านวยคุณ 340,000 2.94 
9 นาง ลักษณ์ ธนาทวีผล 340,000 2.94 

10 นาย เกรียงไกร ศิระวณิชการ 290,000 2.51 
 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

งบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับปี 2560 -2562  

งบแสดงฐานะทางการเงิน ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ 

(หน่วย : บาท) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

                    สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน       

          เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด         378,904.70  0.20 141,518.08  0.08         178,869.69  0.17 

          ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน      8,200,993.96  4.41 3,310,038.87  1.87        762,329.38  0.74 

 ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั                     -    0.00 1,063,500.00  0.60                         -    0.00 

 สินคา้คงเหลือ      4,949,347.70  2.66 911,168.93  0.51     3,985,221.63  3.87 

          สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย                     -    0.00                        -    0.00    6,937,477.40  6.73 

                                    รวมสินทรัพยห์มุนเวียน        13,529,246.36  7.27        5,426,225.88  3.06 11,863,898.10  11.51 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน       

          เงินลงทุนในบริษทัร่วม                     -            -                           -            -                            -     

          เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                     -            -                           -            -                            -     

          เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     16,800,000.00  9.03 16,800,000.00  9.47   16,800,000.00  16.31 

          อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน     99,030,000.00  53.20    101,129,750.00  57.02   30,759,750.00  29.85 

          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     53,746,658.03  28.87    52,524,118.27  29.61   41,729,833.45  40.50 

          ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไม่ไดใ้ชด้  าเนินงาน                     -    0.00                        -    0.00                         -    0.00 

                                   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน      3,037,982.41  1.63 1,482,241.75  0.84    1,879,274.96  1.82 

                                     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน   172,614,640.44  92.73 171,936,110.02  96.94  91,168,858.41  88.49 

                                                     รวมสินทรัพย ์    186,143,886.80  100.00 177,362,335.90  100.00  103,032,756.51  100.00 

          

                    หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น       

หน้ีสินหมุนเวียน       

      เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     17,205,754.42  9.24 29,659,766.14  16.72 24,789,729.98  24.06 

      เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน      9,776,584.19  5.25 3,309,986.50  1.87   1,657,472.56  1.61 

      เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-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       50,769.44  0.05 

 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   26,497,971.98  25.72 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน       

                                ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน       12,086,375.00       6.49  12,932,140.00  7.29   8,543,004.00  7.95 

 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี     23,821,927.64  12.80  24,241,877.64  13.67    11,892,980.00  11.07 

             รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน     35,908,302.64  19.29  37,174,017.64  20.96  20,435,984.00  19.02 

                    รวมหน้ีสิน      66,363,553.12  35.65  72,422,553.29  40.83   46,933,955.98  45.55 

          

ส่วนของผูถื้อหุ้น       

ทุนเรือนหุ้น       

        ทุนจดทะเบียน       

                      หุน้สามญั 7,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท      70,000,000.00  37.61  70,000,000.00  39.47  70,000,000.00  67.94  

        ทุนท่ีออกและช าระแลว้       

                     หุน้สามญั 7,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท       70,000,000.00  37.61      70,000,000.00  39.47  70,000,000.00  67.94 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั   115,000,000.00  61.78  115,000,000.00  64.84 115,000,000.00  111.61 
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ก าไร(ขาดทุน)สะสม      0.00 

                                       จดัสรรแลว้       0.00 

                                      ส ารองตามกฎหมาย       7,000,000.00       3.76  7,000,000.00  3.95    7,000,000.00  6.79 

 ยงัไมไดจ้ดัสรร      0.00 

                                        ขาดทุนสะสม (101,563,786.32) -  54.56  (116,404,337.39) (65.63) (162,865,319.47) (158.07) 

 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น     29,344,120.00  15.76  29,344,120.00  16.54   26,964,120.00       26.17  

                    รวมส่วนของผูถื้อหุ้น   119,780,333.68  64.35  104,939,782.61  59.17    56,098,800.53       54.45  

                                      รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้   186,143,886.80  100.00 177,362,335.90  100.00 103,032,756.51  100.00 

 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 
ตรวจสอบแลว้ 

 
ตรวจสอบแลว้ 

 
ตรวจสอบแลว้ 

(หน่วย : บาท) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

      รายไดจ้ากการขาย     31,835,967.42  88.29  34,125,986.52  87.10    11,217,557.60       98.54  

 ก าไรจากการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน   2,099,750.00                            -     -  

 ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์      1,292,366.55       3.58  2,784,577.44  7.11       11,680.24         0.10  

      รายไดอ่ื้น      2,931,320.35       8.13  168,916.02   0.43  154,620.01         1.36  

           รวมรายได ้     36,059,654.32  100.00 39,179,229.98  100.00 11,383,857.85  100.00 

ค่าใชจ่้าย       

      ตน้ทุนขาย     28,980,411.24  80.37  27,996,716.93  71.46  9,705,545.98       85.26  

      ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย        821,534.36       2.28  971,690.44      2.48  677,841.47         5.95  

 ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์                     -              -    33,432,530.00     293.68  

      ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    17,671,998.30  49.01  22,924,660.55  58.51  20,452,850.47     179.67  

      ตน้ทุนทางการเงิน      2,235,062.54       6.20  1,619,718.58       4.13  1,837,341.99       16.14  

           รวมค่าใชจ่้าย     49,709,006.44  137.85  53,512,786.50  136.58  66,106,109.91     580.70  

ขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้ (13,649,352.12) (37.85) (14,333,556.52) (36.58) (54,722,252.06) (480.70) 

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้        (88,984.45) (0.25)         (506,994.55)  (1.29)     11,651,357.98  102.35 

ขาดทุนส าหรับงวด (13,738,336.57) (38.10) (14,840,551.07) (37.88) (43,070,894.08) (378.35) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน       

รายการท่ีไม่ตอ้งจดัประเภทเขา้ก าไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั       

 ขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน     (2,380,000.00)  (20.91) 

 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั                     -            -                           -            -    (3,390,088.00)     (29.78) 

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี                          -     (5,770,088.00)  (50.69) 
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ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี   (13,738,336.57) (38.10) 14,840,551.07  37.88   (48,840,982.08)  (429.04) 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  (1.96)  (2.12)  (6.98)  

จ านวนหุ้นสามญั  (หน่วย : หุ้น)           7,000,000               7,000,000   7,000,000   
 

 

 

         

งบกระแสเงินสด ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ ตรวจสอบแลว้ 

(หน่วย : บาท) 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

                                        ขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินได ้   (13,649,352.12)  14,333,556.52    (54,722,252.06)  

          ปรับรายการท่ีกระทบขาดทุนก่อนรายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการด าเนินงาน    

                  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินคา้ (โอนกลบั)         405,190.01    (124,340.89)   206,653.71   

                  ค่าเส่ือมราคา      1,725,237.41   1,262,537.76   890,266.42   

  ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์     (1,292,366.55)   (2,784,577.44)   (11,241.24)  

  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือ
การลงทุน      1,107,955.82                           -    

           
33,432,530.00   

                  ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน         218,874.00    845,765.00   924,776.00   

                   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน          (80,858.48)                          -     (59,295.60)  

  

ก าไรจากการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุน    (2,090,750.00)  -    

  

ตดัจ าหน่ายภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ีขอคืน
ไม่ได ้                      -                27,070.55   131.77   

  ดอกเบ้ียรับ             (164.00)                 (500.09)   (16,571.67)  

                                     ดอกเบ้ียจ่าย        2,235,062.54   1,619,718.58   1,837,341.99   

 

ขาดทุนจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน     (9,330,421.37)  

     
(15,587,633.05)  

          
(17,517,660.68)  

          
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน       (126,945.28)  

        
4,821,380.32   

             
3,611,209.49   

          (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินคา้คงเหลือ     (1,468,606.72)  4,162,519.66    (3,280,706.41)  

  (เพ่ิมข้ึน)ลดลงในสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน     (1,553,950.05)                          -    -    

          
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืน-กิจการอ่ืน      2,385,150.71   

      
(6,476,469.54)  

              
(238,252.09)  

          
(เพ่ิมข้ึน)ลดลงในเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน-กิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั                      -    

         
(106,248.32)  

           
(1,580,535.68)  

          เงินสดจ่ายจากการด าเนินงาน   (10,094,772.71)   (13,186,450.93)   (19,005,945.37)  

  เงินสดรับดอกเบ้ีย               164.00                    500.09   16,571.67   

          เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย     (2,383,277.99)   (1,609,846.73)   (1,850,024.65)  

  เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้     (3,093,664.62)   (146,254.98)   (489,466.12)  
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  เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน                      -                            -     (8,704,000.00)  

                    
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรม
ด าเนินงาน   (15,571,551.32)    (14,942,052.55)   (30,032,864.47)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

 เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์   112,656,536.55   1,790,654.21   11,682.24   

 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการ
ลงทุน                           -    

           
36,937,470.00   

                                 เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์           (6,850.00)   (40,000.00)   (8,900.00)  

                     
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม
ลงทุน   112,649,686.55   

        
1,750,654.21   

           
36,940,252.24   

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน       

          
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากสถาบนัการเงิน   (98,191,789.68)  

      
12,454,011.72   

           
(4,870,036.16)  

 เพ่ิมข้ึนในเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย                       -                            -    
                             

-    

 เงินสดรับในเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ      1,500,000.00   500,000.00   800,000.00   

 เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ                      -                            -     (2,800,000.00)  

                     
เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ป
ใน)กิจกรรมจดัหาเงิน   (96,691,789.68)  

      
12,954,011.72   

           
(6,870,036.16)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ         386,345.55    (237,386.62)  37,351.61   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด         138,245.62   378,904.70   141,518.08   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด         524,591.17   141,518.08    178,869.69   
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สารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  10/2563  ซึ่งประชุมเมื่อ

วันที่ 22 เมษายน 2563  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ในวันที่ 27 พฤษภาคม2563  และมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่  11/2563  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563  
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 231,094,640 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 115,547,320 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 346,641,960 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 231,094,640 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 231,094,640 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 231,094,640  
หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)  
ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขาย หุ้นละ 0.80 บาท นั้น   

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียม สารสนเทศที่
เป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เร่ือง รายการใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 231,094,640 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1.00 บาท เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการ
จัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท  

ในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่แต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ข้างต้น เนื่องจากปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อขาย ดังนั้นจึงไม่
สามารถค านวณราคาตลาดที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่
น้อยกว่า 7 วันท าการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ได้ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ประสบปัญหาการขาดทุนต่อเนื่อง และหุ้น
ของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในขณะนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวที่ราคา 0.80 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ (Par) 

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) 
โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น  

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในคร้ัง
นี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 
บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
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(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรร
หุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจ านวนที่
แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ  
(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง  

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
นั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็น
จ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้น
นั้นทิ้ง  

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือ
หุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้  
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าวได้รับยกเว้นการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 
12/2554) หรือ  
(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ และใน
กรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้น
ที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  
 
ในการด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่
บริหารมีอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้  

(ก) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขาย
หลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ รายใด หากการด าเนินการดังกล่าวจะท าให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิด กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ   
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(ข) มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อก าหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อ านาจใน
การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้งจนกว่าจะ
จ าหน่ายหุ้นหมด ก าหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเสนอขาย ก าหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงวนั 
และ/หรือ เวลา และ/หรือ สถานที่จองซื้อ ก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการรับช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
และ/หรือ การก าหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ 
และ/หรือ การด าเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ให้น าเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(ค) ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวข้อง กับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  
 

2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน   
ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละ

รายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 185 
ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังต่อไปนี้   

- บริษัทฯ จะมีเงินทุนเพิ่มขึ้นส าหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าเดิมที่ซื้อสินค้าของ
บริษัท ฯ อย่างต่อเนื่อง และลูกค้าใหม่ที่ก าลังอยู่ระหว่างการเจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์ โดยเมื่อบริษัท ฯ สั่งวัตถุดิบมากข้ึน
จะท าให้มีต้นทุนในการผลิตสินค้าต่อหน่วยต่ าลง ช่วยให้บริษัทมีก าไรมากขึ้นกว่าเดิม รวมถึงบริษัท ฯ จะมีเงินทุนส าหรบั
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ โดยปัจจุบันได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของการแตกกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม 

- บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากข้ึนจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน  
- บริษัทฯ จะมีเงินทุนพอเพียงส าหรับลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัท ฯ ก าลังศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจด้าน

ต่างๆ ที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต และ/หรือ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท ฯ ในปัจจุบัน เพื่อ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท ฯ 
 

 

 



 
 

22 
 

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพ่ิมทุน   
3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)  
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่

ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในหมวดของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงไม่มีราคาซื้อขาย การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ  

3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ านวน จะไม่เกิด

ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อ

หุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการ

เสนอ ขายทิ้ง ท าให้จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 

(Control Dilution)  

แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอ่ืนใช้สิทธิ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) จนมีการ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) 

โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณร้อยละ 66.67 โดยสามารถค านวณได้ดังนี้    

=                 จ านวนหุ้นที่เสนอขาย  

    จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย  

=               231,094,640   

     115,547,320 + 231,094,640 

=    66.67% 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution)   
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ

หุ้น (Rights Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ านวนจะเกิด

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรของผู้ถือหุ้น (Earnings per share dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ถือ

หุ้นลดลงประมาณร้อยละ 67.56 โดยสามารถค านวณได้ดังนี้   
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   =  EPS ก่อนเสนอขาย  - EPS หลังเสนอขาย 

   EPS ก่อนเสนอขาย     

EPS  ก่อนเสนอขาย 

                        =   ก าไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ รวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง  

              จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว   

  =     (43,070,894.08) 

             115,547,320 

=   (0.37) บาทต่อหุ้น 

EPS  หลังเสนอขาย 

                        =   ก าไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ รวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง  

              จ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นที่เสนอขาย   

  =          (43,070,894.08) 

         115,547,320 + 231,094,640 

=   (0.12) บาทต่อหุ้น       

EPS Dilution 

=    (0.37) – (0.12) 

             (0.37) 

=    67.56 % 

 
4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

1. เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน  
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ 

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินลงทุน
ที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไปใช้ในการลงทุนด าเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และก าไรให้แก่บริษัท ฯ รวมถึงการพัฒนากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมองหาการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีโอกาสเติบโตสูง  
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2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น  
บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่
ได้รับการจากการเพิ่มทุนดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น  

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะด าเนินการ 
รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด 
เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะน าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนด าเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และก าไรให้แก่
บริษัทฯ รวมถึงการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมองหาการลงทุนในธุรกิจอ่ืนที่มีโอกาสเติบโตสูง  ซึ่ งจะช่วยสร้าง
กระแสเงินสดและก าไรให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต  

ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจ านวน บริษัทฯ จะ
สามารถระดมทุนได้เป็นจ านวนประมาณ 185 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนนี้ในการด าเนินการตาม
แผนที่วางไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563   

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน 
(Rights Offering) เป็นการด าเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ สามารถน าเงิน  
ที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้างต้นได้ ซึ่งการด าเนินการตามที่กล่าวมานี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการสร้างกระแสเงินสดและก าไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบ
ต่อการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

 
5. ค ารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน  

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ บริษัทฯ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มทุน โดยกระท าการ หรือละเว้นการกระท าการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ 
ด าเนินการเรียกร้องได้และหาก บริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้นนั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย
จากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่
มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระท าการหรือละเว้นกระท าการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติ หน้าที่
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ความซื่อสัตย์ สุจริต 
และระมัดระวังรักษาผลประโยชนข์องบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคล
ที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกลา่ว
แก่บริษัทฯ ได้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ด าเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน 
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นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 
89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

 
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ   
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
          

ขอแสดงความนับถือ 
 

นายครรชิต สงิห์สุวรรณ์ 
ประธานกรรมการ 
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เอกสารแนบ 3                            ใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั ยงไทย จ ากดั (มหาชน 

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

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัท ยงไทย จ ากัด(มหาชน) จ านวน 231,094,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท เสนอขายตอ่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุน 

วันที่จองซ้ือ  30 มิถุนายน 2563  1 กรกฎาคม 2563  2 กรกฎาคม 2563  3 กรกฎาคม 2563  7 กรกฎาคม 2563 ................................................... 
ข้อมูลผู้จองซ้ือหุ้นเปิดกล่องข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง/Subscriber’s Information. Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

เรียน คณะกรรมการบริษัทยงไทย จ ากดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้านาย นาง นางสาว นิติบุคคล............................................................................................................................................................................................ 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่......................................................................................................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้............................................................................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่……………………………………………….………………………………………………………………………….. 
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของบริษัทยงไทย จ ากัด (มหาชน) ในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จองซ้ือหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้  ณวันที่ 15 มิถุนายน 2563 
จ านวน…………………………………………………………..หุ้นและมีสิทธิ์ในการจองซ้ือหุ้น จ านวน..........................................................หุ้น 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยงไทยจ ากัดมหาชนดังนี้ จ านวนที่จองซ้ือ(หุ้น) 
No. of shares subscribed for (Share(s)) 

จ านวนเงินที่ช าระ(บาท) 

Total Payment Amount (Baht) 
จองซ้ือตามสิทธิ์ทั้งจ านวน   

จองซ้ือน้อยกว่า สิทธ ิ   

จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ์(ระบุเฉพาะจ านวนที่จองเกินสิทธิ์)   

รวมจองซ้ือทั้งสิ้น   

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญดังกล่าวโดยช าระเป็น 
เงินโอนเข้าบัญชี “บริษัทยงไทย จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซื้อหุ้น”  
 บัญชีธนำคำร ไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) .สาขา สาธุประดิษฐ ์เลขทีบ่ัญชี.068-298950-7  หรือ 
เมื่อข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นขา้พเจา้ตกลงให้บริษัทด าเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง/if we are allotted the said 

Shares, we agree to have either of the following processed by the Company (Choose one only): 
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” และด าเนินการให้ บริษัท.....………..……… 
...................................................................สมาชิกผู้ฝากเลขที่............................................................น าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อเข้าบัญชีซ้ือขายหลักทรัพย์เลขที่.................................................................................ซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น 
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รบัฝาก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรพัย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซ้ือหุ้นจะต้อง
เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที ่บริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด) 
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชือ่ที่อยู่ที่ระบุไวใ้นทะเบียนผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดย
ข้าพเจ้ายินดีมอบหมายใหบ้ริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ขา้พเจ้าภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวันปิดการจองซ้ือหุ้น 
ในกรณีจองซ้ือเกินกว่าสิทธิและขา้พเจ้าไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญทีจ่องซ้ือเกินกว่าสิทธิ หรือ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่จองซ้ือเกินกวา่สิทธิ ไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริษัทด าเนินการคืนเงินค่าจองซ้ือหรือเงินส่วนต่างค่าจองซ้ือโดยผู้จองซ้ือ โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชธีนาคาร
ประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน (ผู้จองซ้ือเกินสิทธิ์จะต้องแนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารของธนาคารไทยพาณิชย์/ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารกสิกรไทยหรือ
ธนาคารกรุงไทย พร้อมกับเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย สาขา…………………………………………เลขที่บัญชี………………………………………………. 
ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงวา่จะจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แตห่ากขา้พเจ้าไม่ส่งใบจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนที่ได้
กรอกรายละเอียดครบถว้นเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริษัทภายในระยะเวลาการจองซ้ือ ให้ถือว่าขา้พเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์จองซ้ือ และข้าพเจา้
ยินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสอืแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัทยงไทย จ ากัด (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. 
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การประเมินความเส่ียงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซ้ือหุ้น/ Suitability Test for share subscription 
1 ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมินมาแล้วและรับความเส่ียงที่ยอมรับได้ของขา้พเจ้าแลว้/ We already conducted Suitability Test and we acknowledge our risk tolerence 

level. 

2 ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดระดับความเส่ียงของคุณสามารถที่จะจองซ้ือครั้งนี ้
ทั้งนี้หากผลการประเมินของข้าพเจ้าออกมาวา่ข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซ้ือหุ้นในครั้งนี้ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซ้ือหุ้นสามัญในครั้งนี้และได้ลงลายมือ
ชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซ้ือด้านล่างดว้ยขา้พเจ้ารับทราบวา่การลงทุนในหุ้นสามัญคร้ังนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเส่ียงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 
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 
         (.....................................................................) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- 
 
 

หลกัฐานการรับฝากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทัยงไทย จ ากดั (มหาชน) (ผู้จองซ้ือ โปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้้วย) 
 
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……………………………………………………………… 
ผู้จัดจ าหน่ายได้รับเงินจาก/Underwriter received payment from…………………………………………………เพื่อจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน/for subscription of 

.........................................................หุ้น/new ordinary shares in the Company,ในราคาหุ้นละ 10 บาท/at Baht 10 per share. รวมเป็นเงิน/totaling of………………………………………………..
บาท/Baht 
โดยช าระเป็น/made payable by เงินโอน/Pay-in ลงวันที่/Date..................................ธนาคาร/Bank…………………………………….สาขา/Branch………………………………………………………………….. 

โดยหากผู้จองซ้ือได้รับการจัดสรรให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก.......................บัญชีซื้อขายหลักทรพัย์เลขที่................................. 
Issue a share certificate in The name of “Thailand Securities Depository Co., Ltd. For Depositor” Participant number…………........................................... 
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของผู้ออกหลกัทรัพย ์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 วันท าการนับแต่ปิดการจองซ้ือหุ้น/ Issue a share certificate in The name of subscriber within 15 business days from the 

subscription closing date. 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ/Authorized Officer……………………………………………….…………………………………… 
หมายเหตุ: หากผูจ้องซ้ือประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไวโ้ปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบยีนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏบิัติการหลกัทรัพย ์บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 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 
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แบบหนังสือมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรจองซ้ือหุ้นสำมัญเพ่ิมทนุ 

 
เขียนที ่Written at        
วันท่ี Date เดือน Month  พ.ศ. Year   

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า I/We..............................................................................สัญชาติ Nationality..................................อยู่บ้านเลขที่ 
Reside at.......................ถนน Road.......................ต าบล/แขวง Sub-district............................................อ าเภอ/เขต District...........................................

จังหวัด Province...........................................รหัสไปรษณีย์ Postal Code...........................................โทรศัพท์มือถือ........................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี                  (“ผู้มอบอ านาจ/ Appointer”) 
 ข้าพเจ้า/บริษัท มีหุ้นสามัญ ตามทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 15 มิถุนายน 2563 จ านวน...............................................หุน้  
มีสิทธ์ิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จ านวน...................................................หุ้นรายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธ์ิการจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จ ากัด ขอมอบอ านาจให้....................................................................... 
อยู่บ้านเลขที่ Reside at. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ถนน Road. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ต าบล/แขวง Sub-district. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
อ าเภอ/เขต District...................................จังหวัด Province...................................รหัสไปรษณีย์ Postal Code...................................
โทรศัพท์มือถือ...................................เลขบัตรประจ าตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ............................................................... 
(“ผู้รับมอบอ านาจ/ Proxy”) เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้า/บริษัทในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน......................... 
...........................................หุ้น แทนหรือในนามของข้าพเจ้า/บริษัท รวมไปการถึงการยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ลงนามแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกี่ยวข้องกับการนี้แทนข้าพเจ้า/บริษัท จนเสร็จสิ้น กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าภายใต้การ
มอบอ านาจตามหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ให้มีผลผูกพันผู้มอบอ านาจเสมือนหนึ่งผู้มอบอ านาจได้กระท าด้วยตนเองทุกประการเพื่อเป็น
หลักฐานในการนี้ผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจได้ลงลายมือช่ือและประทับตราถ้ามี กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไป ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any action taken by the proxy shall be regarded as what I/we did entirely by myself / ourselves. 

      
ลงช่ือ/Signed ................................................................... ผู้มอบอ านาจ/Appointer 

 (.................................................................)  
ลงช่ือ/Signed ................................................................... ผู้ รับมอบอ ำนำจ/Proxy 

 (.................................................................)  
ลงช่ือ/Signed ................................................................... พยาน/witness 

 (.................................................................)  
ลงช่ือ/Signed ................................................................... พยาน/witness 

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp Baht 20) 



แผนที ่MAP 
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