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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 


