YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
No.1 Empire Tower 27thFloor Unit no.2701-3,2712-14, South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn Bangkok 10120 Thailand Tel. (662) 0986290
ที่ YCI-01-072564
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เรื่อง
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
เรียน
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
2.ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด
3.ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
4.หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5.แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับหลักฐานการโอนชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น
ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564
("ที่ประชุมผู้ถือหุ้น") ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 182,036,710.00 บาท เป็น 327,666,078.00 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 145,629,368 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเสนอ
ขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่
ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท โดยผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อ หุ้นสามัญ ใหม่ จานวนเกิน กว่ าสิท ธิข องตนได้ (Oversubscription)
ตลอดจน มอบหมายให้รองประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรองประธานกรรมการ และ /
หรือประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น
ในการนี้บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 145,629,368 หุ้น เพื่อเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย และผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของ
ตนได้ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
และบริษัทฯ จะเปิด ให้มีการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวในระหว่างวันที่ 27, 29-30 กรกฎาคม 2564 และ 2-3 สิงหาคม 2564
รวม 5 วันทาการ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ณ บริษัทยงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27
ห้องเลขที่ 2701-3, 2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-0986290, 062-6316465
ทั้งนีร้ ายละเอียดต่าง ๆ ของการจัดสรร การจองซื้อตลอดจนวิธีการจองซื้อ และการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ปรากฏในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
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บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งมีจานวนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์
กรรมการผู้จัดการ
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YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED
No.1 Empire Tower 27thFloor Unit no.2701-3,2712-14, South Sathorn Road, Yannawa,
Sathorn Bangkok 10120 Thailand Tel. (662) 0986290
ที่ YCI-02-072564
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
เรื่อง

แนวทางปฏิบัติสาหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
มีความห่วงใยต่อสถานการณ์และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ เพื่อเป็นการลดความแออัดของผู้ถือหุ้นที่เดินทางมา
จองซื้อ ทางบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อ โดยนาส่งเอกสารการ
จองซื้ อ ผ่ า นทาง บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผู้ ถื อ หุ้ น มี บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ แ ละมี หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฝากไว้ (Broker) เพื่ อ ให้
บริษัทหลักทรัพย์ดาเนินการรวบรวมเอกสารและยื่นเอกสารให้แก่ตัวแทนการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ (“ตัวแทนการ
รับจองซื้อ”)
อย่างไรก็ตามสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ยังคงสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่รับจองซื้อโดย
ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ทั้งนี้บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื้อจะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มี อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือ
มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่นไอ เจ็บคอ มีน้ามูก เข้ามายื่นเอกสาร ณ สถานที่รับจองซื้อ โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบอานาจให้
ผู้อื่นดาเนินการแทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์
กรรมการผู้จัดการ
3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1.วัน เดือน ปี และครั้งที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
2.รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน
:หุ้นสามัญ
จานวนหุ้นที่จัดสรร
:145,629,368 หุ้น
ราคาเสนอขายต่อหุ้น
:0.72 บาท
อัตราส่วนการจัดสรร
:5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วเดิม :182,036,710 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่จะชาระเพิ่มสาหรับ :145,629,368 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว : 327,666,078 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ภายหลังการเพิ่มทุน
(กรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจานวน)
วิธีการจัดสรร
:บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน 145,629,368 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้น
แต่ละราย (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญ เดิมต่อ 4 หุ้นสามัญใหม่ ที่ ราคาเสนอขายหุ้นละ
0.72 บาท ("ราคาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน") กรณีที่มีเศษหุ้นจากการคานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นใน
การจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้น ในจานวนเกินกว่าสิทธิ
ของตนได้ (“การจองซื้อหุ้น เกินกว่าสิทธิ”)
:หุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิภายหลังจากที่ ได้มีการ
จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่จองซื้อตามสิทธิในรอบแรกแล้วเท่านั้น
หลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิเป็นดังนี้
(ก) ในกรณี ที่ มี หุ้ น เหลื อ จากการจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น (Rights
Offering) ในรอบแรก มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
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บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมด
ทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
(ข) ในกรณี ที่ มี หุ้ น เหลื อ จากการจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ของบริ ษั ท ฯ ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ( Rights
Offering) ในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(ข.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรรในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่า
จองซื้อแล้ว
(ข.2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข.1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกิน
กว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้น โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วย
จานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทา
ให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดัง กล่าว) ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1.) ในลั ก ษณะที่ เพิ่ม ขึ้น จนถึ งหรือ ข้า มจุดที่ ต้อ งท าคาเสนอซื้ อ หลักทรัพ ย์ (Tender Offer) ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ.
12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ
กิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
(2.) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
และในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ในการดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการ
ผู้จัดการ มีอานาจในการดาเนินการดังต่อไปนี้
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(ก) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดาเนินการดังกล่าวจะทาให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดกฎหมายหรือ
ระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
(ข) กาหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้ง
จานวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชาระ
ราคา หรือ รายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกาหนดสิทธิรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ค) ลงนามในแบบค าขออนุ ญ าต การขอผ่ อ นผั น หนั งสื อ บอกกล่ า ว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือ
ตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง)
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วกับกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคาสั่ง
ของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม
ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3.กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ได้กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้น
สามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้(Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564
4.กาหนดการจองซื้อ และการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1 ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นและรับชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ระหว่างวันที่ 27, 29-30 กรกฎาคม 2564 และ2-3 สิงหาคม 2564 (รวม 5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น.ถึง เวลา
16.00 น.
4.2 สถานที่รับจองซื้อ
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อและยื่นเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่ที่ทาการ บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1อาคาร
เอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ห้องเลขที่ 2701-3, 2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 02-0986290,
062-6316465
4.3 เอกสารทีใ่ ช้ประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ("ผู้จองซื้อหุ้น") จะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ
ดังต่อไปนี้ ณ สถานที่รับจองซื้อ
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(ก) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
เอกสารนี้ ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ("ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์") ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือฉบับนี้ โดยได้ระบุจานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้
(ข) ใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิงที่ส่งมาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ ชัดเจน
ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องระบุจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิ ตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้ อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และต้องระบุจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อหุ้นต้องการจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนอย่าง
ชัดเจนในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ จองซื้อหุ้น และในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเป็นนิติบุคคล
จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 1 ใบ ต่อใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านั้น
(ค) เอกสารประกอบการแสดงตัวตน
(1) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน
ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อหุ้นเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา
/ มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) สาหรับลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องนั้น ต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทุกฉบับ
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ / ชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ / ชื่อสกุล ไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท ฯ (Record Data) หรือในใบรับรองสิทธิการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แนบสาเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญหย่า ใบแจ้ง
เปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ มีอานาจลงนาม ของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
ส าเนาหนั ง สื อ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท และหนั ง สื อ รั บ รองของบริ ษั ท ที่ อ อกไม่ เ กิ น 6 เดื อ นก่ อ นวั น จองซื้ อพร้ อ ม
รั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และประทั บ ตราส าคั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ า มี ) พร้ อ มแนบ
ส าเนาใบต่ า งด้ า ว หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง (แล้ ว แต่ ก รณี ) ที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ ของผู้ มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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สาเนาเอกสารประกอบข้างต้ นทั้งหมด ที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลงลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ โนตารีพับลิค (Notary Public) และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ
(ง) หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อ
กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสาเนา Statement บัญชีกระรายวัน อย่างใด
อย่างหนึ่ง พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยบัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะให้บริษัทฯ ชาระคืนเงินค่าหุ้นใน
ส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรร (ถ้ามี) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
ทั้งนี้ชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินสิทธิ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และบัญชี ดั ง กล่ า วต้ อ ง
เป็นบัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคารดังต่อไปนี้
1) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกสิกรไทย จากด (มหาชน)
4) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
(ฉ) เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลั กทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
(Issuer Account)
กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) ดังรายละเอียดตามข้อ
4.7 (ข) ผู้จองซื้อหุ้นโปรดแนบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) ที่กรอกรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อหุ้น
(ช) เอกสารเพิ่มเติมกรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบอานาจมากระทาการแทน ณ ที่ทาการของตัวแทนรับจองซื้อ
กรุณาแนบหนังสือมอบอานาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอานาจ ซึ่งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4 วิธีการชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ก) ผู้จองซื้อหุ้นต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ณ วันที่ จองซื้อ โดยการโอนเงินเท่านั้น
โดยเข้าบัญชี “บริษัท ยงไทย จากัด(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” เลขที่บัญชี 068-298950-7 ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) สาขาสาธุประดิษฐ์
ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่รับชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ และเงินสด
ผู้จองซื้อโปรดระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในใบรับจองสิทธิการ
จองซื้อหุ้นสามัญ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเลขหนังสือเดินทางไว้ด้วย
(ข) ผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมของธนาคารเอง (ถ้ามี)
(ค) กรุณานาหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นมาส่ง ทีทาการตัวแทนรับจองซื้อ พร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อ
อื่น ๆ ตามข้อ 4.3
4.5 การสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิการจองซื้อ หรือมิได้ใช้สิทธิการจองซื้อภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือไม่ได้ยื่นเอกสารประกอบการจอง
ซื้อที่ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือจองซื้อด้วยวิธีอื่นที่มิได้กาหนดไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
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บริษัทฯ ฉบับนี้ หรือมิได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหุน้
และดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกาหนดระยะเวลาจองซื้อ หรือ
บริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ (ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ด้วยเหตุผลที่มิใช่ความผิดของบริษัท ฯ) บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นได้
สละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้ น
เดิมรายดังกล่าว
4.6 การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นแสดงความจานงจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน และได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็ม
จานวน เพื่อชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน แต่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า
สิทธิ ตามที่ได้แสดงความจานงไว้ หรือในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ตามสิทธิที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรฉบับนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากจานวนหุ้นเหลือน้อยกว่า
จานวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เนื่องจากจานวน
หุ้นเหลือน้อยกว่าจานวนหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยบริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร
โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ โดยชาระเป็นเงินโอนเข้ าบัญ ชีข องผู้จ องซื้อ หุ้น ตามรายละเอียดที่ระบุ ไ ว้ ใ น
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุ น ของบริ ษั ทฯ ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าว ต้องเป็นบัญชีออมทรัพ ย์หรื อบัญ ชีกระแสรายวั น ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ ตามข้อ 4.3 (จ) เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม
กรณีจองซื้อเกินสิทธิ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้ให้เอกสารตามข้อ 4.3 (จ) บริษัทฯ จะคืนเป็ นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะผู้จองซื้อหุ้ น ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อหุ้นตามที่อยู่ในปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บต่างสานัก หรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวภายในเวลา 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น
หากได้มีการชาระคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร เป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้อหุ้นตามรายละเอี ยดตามข้อ
4.3 (จ) หรือมีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นโดยถูกต้องแล้วให้
ถือว่า ผู้จองซื้อหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบและผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย
และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ อีกต่อไป
(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
บริษัทฯจะคืนค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
เป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จองซื้ อหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้บัญชี
ดังกล่าวต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่ผู้ถือหุ้นได้ให้ไว้เพื่อใช้เป็นเอกสาร
ในการจองซื้อตามข้อ4.3 (จ) เกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติมกรณีจองซื้ อเกินสิทธิหรือคืนเป็นเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะทางผู้
จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อหุ้นตามที่อยู่ที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ตามสมุดทะเบียน
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ผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยผู้จองซื้อหุ้นจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี)
หากได้มีการชาระคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผู้จองซื้ อหุ้นตามรายละเอียดตามข้อ
4.3 (จ) หรือมีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นโดยถูกต้องแล้วให้
ถือว่า ผู้จองซื้อหุ้นได้รับเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยชอบและผู้จองซื้อหุ้นไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ ย
และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯอีกต่อไป
4.7 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) กรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และผู้ จองซื้อหุ้นมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ว
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อหุ้นมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณี
นีน้ ายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้จองซื้อหุ้น
ได้รับการจัดสรรในชื่อของ"บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จากัดเพื่อผู้ฝาก" และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอด บัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้ นฝากหุ้นสามัญอยู่ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้ นจะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้ อหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรร ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้นในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")ได้ทันทีทตี่ ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ
ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผู้จองซื้ อหุ้นประสงค์จะให้บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้อ (ก) ชื่อผู้จองซื้ อหุ้นในใบจองซื้ อหุ้นจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้นมิฉะนั้น
แล้วบริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซื้อ
หุ้นตามข้อ (ข) แทน
(ข) กรณีที่ผจู้ องซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ แต่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มี
บัญชีซอื้ ขายหลักทรัพย์กล่าวคือผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก เลขที่
600
บริษัทฯจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับจัดสรรไปฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นตามจานวนที่ผู้จองซื้อหุ้นได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้ อหุ้นภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้ อหุ้น เมื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวโดยต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์
ทั่วไป ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ นั้น กาหนด
ดั งนั้ น ในกรณี นี้ ผู้ ที่ ไ ด้รั บการจัด สรรหุ้ นจะสามารถขายหุ้ นที่ ไ ด้รั บ การจัด สรรในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ได้ ทั น ที ที่ ต ลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นของ บริษัทฯ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจัดสรรหุ้นได้ดาเนินการถอนหุน้
ออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ว
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(ค) กรณีที่ผจู้ องซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อหุ้น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะดาเนินการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้ อหุ้นและได้รับการจัดสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่ อและที่อยู่ที่ปรากฏตามสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ภายใน 15 วันทาการนับ
จากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้จนกว่าจะ
ได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะ ได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว
4.8 ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นจะได้รับหลักฐานการรับฝากการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจากเจ้าหน้าที่ผู้รับ จองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยการจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับ
เอกสารประกอบการจองซื้อที่ครบถ้วนและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กาหนดและสามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ข) ผู้ถือหุ้นที่ยื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและได้ชาระเงินค่าจองซื้อจะขอยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้
(ค) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชาระค่าจองซื้อ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในระยะเวลา และ/หรือ วิธีการที่
บริษัทฯได้กาหนดไว้ หรือผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลในใบจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือนาส่งเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซื้อหุน้
ไม่ครบถ้วนบริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ง) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สัมพันธ์กัน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ ในการใช้ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้ อตามที่เห็นสมควรในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอย่างไรก็ตามในกรณี
ดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
จัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายดังกล่าว
(จ) บริษัทฯไม่รับเอกสารการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทางไปรษณีย์
(ฉ) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะต้อง
เตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้ อ 1 ชุดต่อ1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้ น หากผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้ อด้วยเลข
ทะเบียน ผู้ถือหุ้นหมายเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเข้า
ด้วยกันเป็นรายการเดียวกัน หรือ ระบุข้อมูลดังกล่าวในเอกสารประกอบการจองซื้ อชุดเดียวกัน ผู้จองซื้อหุ้นอาจได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนไม่ครบตามสิทธิทั้งหมดที่มีตามเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นทุกหมายเลขรวมกันและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ
ในการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้ อหุ้นตามที่เห็นสมควรหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นราย
ดังกล่าว
(ช) บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน และ/หรือ ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่ เกิดปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการจองซื้ อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ
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5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจานวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจานวนประมาณ 104,853,144.96 บาท โดย
บริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ ดังต่อไปนี้
5.1 ใช้สาหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จานวนเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10
5.2 ชาระหนี้ จานวนเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10
5.3 ใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด สาหรับรองรับนิสิตที่จะลงทะเบียนในปีการศึกษา 2564 และสอดคล้อง
กับประมาณการในแผนธุรกิจที่วางไว้ จานวนเงินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 80
6.ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
6.1.บริษัท ฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน
6.2.บริษัท ฯ จะมีเงินทุนพอเพียงสาหรับลงทุนในบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด สาหรับรองรับนิสิตที่จะลงทะเบียนในปี
การศึกษา 2564 และสอดคล้องกับประมาณการในแผนธุรกิจที่วางไว้ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท ฯ
อย่างไรก็ตาม จานวนหุ้นที่มีการจองซื้อและชาระเงินจริงอาจมีจานวนน้อยกว่าจานวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์ จะเสนอขาย
(145,629,368 หุ้น) ซึ่งอาจทาให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 104,853,144.96 บาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ
อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น
7.ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1 ผู้ถอื หุ้นไม่มีสัดส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น จากแหล่งเงินทุนที่ได้มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
การเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ ทาให้บริษัทฯ ไม่ต้องเป็นหนี้จากการกู้ยืมเงิน เพื่อนามาใช้ในการลงทุนธุรกิจใหม่
สัดส่วน D/E ไม่สูงขึ้น
7.2 มีเงินลงทุนที่สามารถนาไปสร้างผลตอบแทนที่ดีในอนาคต
ปัจจุบันบริษัทฯ มีผลกาไรสาหรับงวด ในไตรมาส 3 (1 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564) 3.408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 9.472 ล้านบาท ดังนั้น การระดมทุนจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยทาให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนเพื่อนาไปใช้พัฒนา
ธุรกิจให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งหากบริษัทฯ มีกาไรในอนาคต ก็จะทาให้สามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้
7.3 อื่นๆ
-ไม่มี8. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรร หุ้นเพิ่มทุน
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของบริษทั
1.ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ

: บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
: YCI
: 0107536000439 (ทะเบียนเดิม บมจ.117)
: ผลิตและจาหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ
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ที่ตั้งสานักงานใหญ่

: เลขที่ 1อาคารเอ็ ม ไพร์ ท าวเวอร์ ชั้ น ที่ 27 ห้ อ งเลขที่ 2701-3, 2712-14 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ / โทรสาร
: 02-0986290, 062-6316465
อีเมล์
: yongthai@yci.co.th
เว็บไซต์
: yci.co.th
ทุนจดทะเบียน
: 182,036,710 บาท
2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการหลัก
ปัจจุบัน บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) มีการประกอบการใน 2 ธุรกิจหลักคือลงทุนในกิจการแปรรูปและจาหน่ายเคมี
อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ภายใต้บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) และ การลงทุนในธุรกิจบริการเงินกู้เพื่อการศึกษา โดยการดาเนินการ
ของบริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด ภายใต้ บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จากัด (บริษัทย่อย)
2.2 บริษัทย่อย
ข้อมูลบริษัทย่อย
ชื่อบริษัท : บริษัท วายซีไอ ซินดิเคท จากัด
เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ 0105563056146
ประเภทธรุกิจ : ลงทุนในธุรกิจอื่น
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : 87/42 หมู่ที่ 5 ตาบลบึงคาพร้อย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000.00 บาท
ทุนเรียกชาระแล้ว : 1,000,000.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
ชื่อบริษัท : บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จากัด
เลขทะเบียนบริษัท : ทะเบียนเลขที่ 0135561000224
ประเภทธรุกิจ : ให้บริการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ที่ตั้งสานักงานใหญ่ : 4/105 หมู่ที่ 11 ตาบลลาดสวาย อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทุนจดทะเบียน : 80,000,000.00 บาท
ทุนเรียกชาระแล้ว : 80,000,000.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 100 บาท
3.ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก
3.1 คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิภาส ทองสุทธิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายโชติจุฑา อาจสอน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาววิภากร ธนโชคเดชขจร กรรมการ
5. นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์ กรรมการ
13

3.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกสุด
ลาดับ
ผู้ถือหุ้น
1 น.ส. เปมิกา อริยะคีรีวรคุปต์
2 บริษัท แมททีเรียล โพร จากัด
3 น.ส. วิภากร ธนโชคเดชขจร
4 บริษัท ดับเบิ้ลยูไอ แคปปิตอล จากัด
5 น.ส. ชัชชณา หิรัญสุนทร
6 น.ส. ศิริวรรณ โภชนา
7 น.ส.ฐิติภัสร์ นรากรนรเศรษฐ์
8 นาย จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
9 นาย อิศเรส เฉลิมรัฐ
10 น.ส. ปัทมาภรณ์ เปียซื่อ

จานวนหุ้น (หุ้น)
38,550,000
25,738,000
24,813,920
11,781,960
11,500,000
7,637,100
7,320,000
7,198,970
6,387,000
4,000,000

%หุ้น
21.18
14.14
13.63
6.47
6.32
4.20
4.02
3.95
3.51
2.20

ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี
งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับปี 2562 สอบทานแล้ว , 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบแล้ว
และ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 ตรวจสอบแล้ว
งบแสดงฐานะทางการเงิน หน่วย : พันบาท
ตรวจสอบแล้ว
สอบทานแล้ว
สอบทานแล้ว
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 1 ม.ค. – 31 มี.ค.
งบแสดงฐานะทางการเงิน
2562
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ
ลูกหนี้หมุนเวียนอืน่ -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2563

18,317.06
2,083.96
10,698.95
1,149.00
6,937.47

2564

39,186.44

32,806.00
1,553.00
416.00
1,130.00
35,905.00

4,989.00
2,232.00
2,928.00
5,346.00
15,495.00

-

53,502.00

78,086.00
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เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี,เงินกู้ยมื ระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอืน่
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื่
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 21,000,000 หุ้นในงวด 2563 และ
7,000,000 หุ้น
ในปี 2563 มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว

67,200.00
193,409.00
197,945.26
7,102.06
465,656.32
504,842.76

- 16,000.00
34,937.00
51,102.00
79.00
1,106.00
156,726.00
192,631.00

16,000.00
34,937.00
50,924.00
5.00
179,952.00
195,447.00

20,011.00

19,595.00

18,070.99
794.57
2,800.00
203.82
113,877.62

5,200.00
22.00
3,014.00
129.00
600.00
28,976.00

5,200.00
22.00
3,307.00
185.00
11.00
28,320.00

41,154.10
61,110.82
102,264.92
216,142.54

1,604.00
14,060.00
15,664.00
44,640.00

1,668.00
14,060.00
15,728.00
44,048.00

280,000.00

346,642.00

182,037.00

92,008.24
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หุ้นสามัญ 11,554,732 หุ้น ในงวด 2563 และ
7,000,000 หุ้น
ในปี 2562 ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

280,000.00
460,000.00

157,035.00
106,703.00

182,037.00
101,702.00

-

20,002.00

-

28,000.00

7,000.00

7,000.00

(594,296.21)

(177,698.00)

(171,629.00)

114,996.48

34,979.00

32,289.00

288,700.27
504,842.81

147,991.00
192,631.00

151,399.00
195,447.00

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : พันบาท
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ตรวจสอบแล้ว
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2562

สอบทานแล้ว
1 ม.ค. – 31 ธ.ค.
2563

สอบทานแล้ว
1 ม.ค. – 31 มี.ค.
2564

รายได้
19,492.11

2,550.00

7,450.00

-

(2,303.00)

3,344.00

235.68

4,183.00

-

19,751.33

4,430.00

10,794.00

16,981.80

2,909.00

4,066.00

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

529.77

-

-

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

677.84

223.00

211.00-

38,749.34

1,662.00

1,529.00-

-

-

-

66,865.06

-

-

รายได้จากการขาย

กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
กาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์)
รายได้อื่น
รวมรายได้

23.54

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
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-

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

3,169.18

406.00

377.00

รวมค่าใช้จ่าย

126,972.99

5,200.00

6,183.00

ขาดทุนสาหรับงวดจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

(107,221.66)

-

-

ขาดทุนสาหรับงวดจากการดาเนินงานที่ยกเลิก

-

-

-

(107,221.66)

(770.00)

-

23,324.21

(597.00)

1,203.00

(83,897.45)

(1,367.00)

1,203.00

-

-

-

(83,897.45)

(1,367.00)

3,408.00

ขาดทุนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสาหรับปี
งบกระแสเงินสด หน่วย : พันบาท
สรุปงบกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)

ตรวจสอบแล้ว

สอบทานแล้ว

สอบทานแล้ว

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.

1 ม.ค. – 31 ธ.ค.

1 ม.ค. – 31 มี.ค.

2562

2563

2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

(35,143.53)

(2,419.00)

(51,804.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

111,755.35

997.00

995.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน

(31,830.79)

51,251.00

51,021.00

17,751.01

28,029.00

212.00

566.05

4,777.00

4,777.00

18,317.06

32,806.00

4,989.00

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
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เอกสารแนบ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท โดยบริษัทฯ จะนาเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 มิถุนายน
2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปนั้น
ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยสาคัญ บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียม สารสนเทศที่เป็นสาระสาคัญ
ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 145,629,368 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจัดสรรหุน้ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย
มีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท
ในการกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนจานวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ข้างต้น เนื่องจากปัจจุบัน หุ้นสามัญของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการถูกห้ามซื้อขาย ดังนั้นจึงไม่สามารถคานวณราคาตลาด
ที่มาจากราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทาการติดต่อกันแต่ไม่เกิน
15 วันทาการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ได้ อย่างไรก็ตาม
จากการที่หุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อขายในขณะนี้ ราคาเสนอขายดังกล่าวที่ราคา 0.72 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่ต่ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ (Par)
ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กาหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้น
เดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มี
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ไ ด้รับการ
จัดสรรตามสิทธิ ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นบุค คลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
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(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
มากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่แสดงความจานงจองซื้อเกิน
กว่าสิทธิ
(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรก
น้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิ
ที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนา
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของ หุ้นนั้นทิ้ง
ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทาให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึง
บุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้น
รายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้
(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุด ที่ต้อ งท าคาเสนอซื้อหลัก ทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้น
การทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กาหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ
(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ บริษัทฯ และในกรณีที่มีหุ้น
เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดาเนินการขออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรร
ดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
ในการดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/
หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการ
ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) พิจารณากาหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจสงวนสิทธิไม่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุ นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายใด หากการดาเนินการดังกล่าว
จะทาให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิด กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
(ข) มีอานาจในการพิจารณากาหนดและแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงข้อ กาหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกั บ
การออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อานาจในการกาหนด และ/หรือ
เปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้งจนกว่าจะจาหน่ายหุ้นหมด กาหนด และ/หรือ
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เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเสนอขาย กาหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือ เวลา และ/หรือ สถานที่จองซื้อ
กาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการรับชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน กาหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงวันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือ การกาหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย
และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ และ/หรือ การดาเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการออกและเสนอขายหุ้น
เพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้
นาเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(ค) ลงนามในแบบคาขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้นภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) จดทะเบี ย นแก้ ไขหนั งสือ บริคณห์สนธิ รวมทั้ งจดทะเบี ยนเปลี่ย นแปลงทุ น ชาระแล้ว กั บ กรมพั ฒ นาธุ ร กิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ และมี อ านาจดาเนิ น การต่า งๆ ที่ จ าเป็ น เพื่อ ให้เ ป็น ไปตามค าสั่งของนายทะเบี ยน เพื่ อ ให้การ
ดาเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
2. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน
ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจานวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจานวนประมาณ 104,853,144.96บาท โดย
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ดังต่อไปนี้
- บริษัทฯ จะมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน
- บริษัทฯ จะมีเงินทุนพอเพียงสาหรับลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยบริษัท ฯ กาลังศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจด้านต่างๆ ที่มีโอกาส
เติบโตสูงในอนาคต และ/หรือ ธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท ฯ ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท ฯ
3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการขายหุ้นเพิ่มทุน
3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือหุ้นเดิมทุก
รายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย
อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในหมวดของบริษัทจดทะเบียนที่ถูกห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่มี
ราคาซื้อขาย การเพิ่มทุนในครั้งนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ
3.2 ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจานวน จะไม่เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียง
ของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย บริษัทฯ จะดาเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอ ขายทิ้ง ทาให้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วไม่เปลี่ยนแปลง และไม่
เกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution)
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แต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิตนมีอยู่เลย และผู้ถือหุ้นอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ และ/หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่า สิทธิ (Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้ง
จานวน จะเกิดผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ (Control Dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือ
หุ้นของบริษัทฯ ลดลงประมาณร้อยละ 44.44 โดยสามารถคานวณได้ดังนี้
=

จานวนหุ้นที่เสนอขาย
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย

=

145,629,368
182,036,710 + 145,629,368

=

44.44%

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไร (Earnings per share dilution)
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ( Rights
Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจานวนจะเกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาไรของผู้ถือ
หุ้น (Earnings per share dilution) โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะมีส่วนแบ่งขาดทุนของผู้ถือหุ้นลดลงประมาณร้อยละ 44.83 โดยสามารถคานวณได้ดงั นี้
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย
EPS ก่อนเสนอขาย

EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ รวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว
=

(10,488,909)
182,036,710

= (0.058) บาทต่อหุ้น
EPS หลังเสนอขาย
= กาไร(ขาดทุน) สุทธิของบริษัทฯ รวม 4 ไตรมาสย้อนหลัง
จานวนหุ้นที่ชาระแล้ว + จานวนหุ้นที่เสนอขาย
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=

(10,488,909)
182,036,710 + 145,629,368

= (0.032) บาทต่อหุ้น
EPS Dilution
= (0.058) – (0.032)
(0.058)
=

44.83%

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หรือการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering)
1. เหตุผลและความจาเป็นของการเพิ่มทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะนาเงินลงทุนที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไป
ใช้ในการลงทุนดาเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และกาไรให้แก่บริษัท ฯ รวมถึงการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และมองหาการลงทุนในธุรกิจ
อื่นที่มีโอกาสเติบโตสูง
2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น
บริษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมทั้ง
ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยบริษัทฯ จะนาเงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุน
ดังกล่าว ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น
3.

ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดาเนินการ รวมทั้งความ
เพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) มีความเหมาะสม สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะ
นาเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุ นดาเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และกาไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยสร้างกระแสเงินสดและกาไร
ให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต
ทั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจานวน บริษัทฯ จะสามารถ
ระดมทุนได้เป็นจานวน 104,853,144.96 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะใช้เงินทุนในส่วนนี้ในการดาเนินการตามแผนที่วางไว้
4.

ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดาเนินการตามแผนการใช้เงิน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน (Rights Offering)
เป็นการดาเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ สามารถนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้างต้นได้ ซึ่งการดาเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในการสร้างกระแส
22

เงินสดและกาไรอย่างต่อเนื่องในอนาคต และไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบ ธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
5. คารับรองของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเพิ่มทุน
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ บริษัทฯตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทาการ
หรือละเว้นการกระทาการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ สามารถเรียกค่า
สินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทฯ ไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
5 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทฯ ดาเนินการเรียกร้องได้และหาก บริษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้ง ผู้ถือหุ้ น
นั้น ๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการ แก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทาการหรือละเว้นกระทาการใดของกรรมการอันเป็นการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้
ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทฯ อาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทฯ ได้หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัทฯ ดาเนินการดังกล่าวได้
ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ดาเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในรายงานฉบับนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเจิมสิริ เลิศชัยทัศน์)
กรรมการผู้จัดการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทยงไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ห้องเลขที่ 2701-3, 2712-14 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทร 02-0986290, 062-6316465
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อากรแสตมป์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
แบบฟอร์มหนังสือมอบอานาจให้ดาเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

30 บาท

บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)
เขียนที่ ............................................................. วันที่ .............................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า/ บริษัท ..........................................................................................................เลขบัตรประจาตัว ประชาชน/ หนังสือเดินทาง/ เลข
ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่...................................................อายุ.............ปี สัญชาติ.............................. ที่อยู่ เลขที่................ถนน.................................. .ตาบล/
แขวง..................................... อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด ..................... ............รหัสไปรษณีย์ ..........................หมายเลขโทรศัพท์
.......................................... (“ผู้มอบอานาจ”) ข้าพเจ้า/ บริษัท มีหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามทะเบียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จานวน
...................................หุ้น มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้จานวน.......................................หุ้น รายละเอียดปรากฏตามใบรับรองสิทธิการจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ขอมอบอานาจให้ .....................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่............................................ อายุ ............. ปี สัญชาติ
........................ ที่อ ยู่ (ที่ติดต่อ ได้ท างไปรษณีย์) ................. ถนน........................................................ ตาบล/แขวง ........................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ................ หมายเลขโทรศัพท์ .....................................................................
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน O เหมือนที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์ O ต่างจากที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์(โปรดระบุ)
ที่อ ยู่ (ตามทะเบี ย นบ้ า น) ...................................................... ถนน.............................. ................ตาบล/แขวง………........................................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์ ........................................
(“ผู้รับมอบอานาจ”) เป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนข้าพเจ้า/ บริษัท ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน………….......…………………….หุ้น แทน
หรือในนามของข้าพเจ้า/ บริษัท รวมไปถึงการยื่นเอกสาร ยื่นเอกสารเพิ่มเติม ลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน ที่เกี่ยวข้องกับการนี้
แทนข้าพเจ้า/ บริษัท จนเสร็จสิ้น กิจการใดที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาภายใต้การมอบอานาจตามหนังสือมอบอานาจฉบับนี้ ให้มีผลผูกพันผู้ม อบอานาจเสมือน
หนึ่ง ผู้มอบอานาจได้กระทาด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)

ลงชื่อ ............................................................................. ผู้มอบอานาจ
(...............................................................................)

ลงชื่อ .......................................................................ผู้รับมอบอานาจ
(.......................................................................)

ลงชื่อ .............................................................................พยาน
(...............................................................................)

ลงชื่อ .......................................................................พยาน
(.......................................................................)

หมายเหตุ: 1) ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2) ผู้มอบอานาจโปรดแนบเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบอานาจซึ่งลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผู้มอบอานาจเป็นนิติบุคคล ให้แนบสาเนาหนังสือรับรอง พร้อมลงนาม และประทับตรา (ถ้ามี) โดยผู้ มีอานาจกระทา
การแทนของนิติบุคคลนั้น
3) ผู้รับมอบอานาจโปรดแนบเอกสารประกอบการแสดงตน และ/หรือ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอานาจซึ่ง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

25

26

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน)

เลขที่ใบจองซื้อ..............

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ยงไทย จากัด(มหาชน) จานวน 141,198,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.72 บาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่จองซื้อ  27 กรกฎาคม 2564  29 กรกฎาคม 2564  30 กรกฎาคม 2564  2 สิงหาคม 2564  3 สิงหาคม 2564
เรียน คณะกรรมการบริษัทยงไทย จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นความจานง.....................................
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นเปิดกล่องข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง/Please fill all the blanks in clear and legible manner.
ข้าพเจ้านาย นาง นางสาว นิติบุคคล...........................................................................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่...........................................โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..........................
บัตรประจาตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่…………......……………ที่อยู่…………………............………………………………………………….ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทยงไทย จากัด (มหาชน) ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จานวน………………………………………..หุ้น และมีสิทธิ์ในการ
จองซื้อหุ้น จานวน..........................................................หุ้น
ความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยงไทยจากัดมหาชนดังนี้
จานวนที่จองซื้อ(หุ้น) Total (Shares)
จานวนเงินที่ชาระ (บาท/Baht)
จองซื้อตามสิทธิ์ทั้งจานวน
จองซื้อน้อยกว่า สิทธิ
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ์(ระบุเฉพาะจานวนที่จองเกินสิทธิ์)
รวมจองซื้อทั้งสิ้น
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยชาระเป็น
เงินโอนเข้าบัญชี “บริษัท ยงไทย จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) .สาขา สาธุประดิษฐ์ เลขที่บัญชี. 068-298950-7 เมื่อข้าพเจ้าได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทดาเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”และดาเนินการให้บริษัท...............………………...............
สมาชิกผู้ฝากเลขที่.......................นาหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัดเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่............................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กาหนด)
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้
บริษัทดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น และในกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจานวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริษัทดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรือเงินส่วน
ต่างค่าจองซื้อโดยผู้จองซื้อ โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคาร...................................................สาขา…………………...………………เลขที่
บัญชี………………………………….(ผู้จองซื้อเกินสิทธิ์จะต้องแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมกับเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน)ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริษัทภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์จองซื้อ และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัทยงไทย จากัด (มหาชน) และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้า
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจจะซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ
การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น/ Suitability Test for share subscription
1 ข้าพเจ้าได้ผ่านการทาแบบประเมินมาแล้วและรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว/ We already conducted Suitability Test and we acknowledge our risk tolerance level.
2 ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดระดับความเสี่ยงของคุณสามารถที่จะจองซื้อครั้งนี้
ทั้งนี้หากผลการประเมินของข้าพเจ้าออกมาว่าข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อ หุ้นสามัญในครั้งนี้และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จอง
ซื้อด้านล่างด้วยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน
ลงชื่อ.................................................................ผู้จองซื้อ/Subscriber
(..........................................................................)
หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยงไทย จากัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย)
วันที่จองซื้อ ……………………………..เลขที่ใบจองซื้อ …………………..ผู้จัดจาหน่ายได้รับเงินจาก ……………………………………................……………เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวน
.........................................................หุน้ ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นเงิน………………………………………………..บาท โดยชาระเป็น
เงินโอน ลงวันที่...................................ธนาคาร ………….....……..………….สาขา ………………………........…โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก..................บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.......................................
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด โดยนาเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อจองซื้อ
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันทาการนับแต่ปิดการจองซื้อหุ้น
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอานาจ/Authorized Officer……………………………………………….……………………………………
หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหลั กทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 009-9000
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