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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3                                        ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน)                                         เลขท่ีใบจองซื้อ.............. 
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ยงไทย จ ากัด(มหาชน) จ านวน 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 จ ากัด (มหาชน)                                                                                                                              วันที่ยื่นความจ านง..................................... 
ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้นเปิดกล่องข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง/Please fill all the blanks in clear and legible manner. 

ข้าพเจ้านาย นาง นางสาว นิติบุคคล.................................................. .........................เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่................................. ..........โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.......................... 
บัตรประจ าตัวประชาชน/ใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่…………......……………ที่อยู่…………………............………………………………………………….ข้าพเจ้ามีหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทยงไทย จ ากัด (มหาชน) ในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในการเพิ่มทุนครั้งนี้ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จ านวน………………………………………..หุ้น และมีสิทธิ์ในการ
จองซื้อหุ้น จ านวน..........................................................หุ้น 

ความประสงค์ขอจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยงไทยจ ากัดมหาชนดังนี้ จ านวนที่จองซื้อ(หุ้น) Total (Shares) จ านวนเงินที่ช าระ (บาท/Baht) 
จองซื้อตามสิทธิ์ทั้งจ านวน   
จองซื้อน้อยกว่า สิทธิ   
จองซื้อเกินกว่าสิทธิ์(ระบุเฉพาะจ านวนที่จองเกินสิทธิ์)   

รวมจองซื้อทั้งสิ้น   
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดยช าระเป็น 
เงินโอนเข้าบัญชี “บริษัท ยงไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น” ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) .สาขา สาธุประดิษฐ์  เลขท่ีบัญชี. 068-298950-7 เมื่อข้าพเจ้าได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในการส่งมอบหุ้นข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทด าเนินการดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง 
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก”และด าเนินการให้บริษัท...............………………............... 
สมาชิกผู้ฝากเลขที่.......................น าหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดเพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่............................................ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น 
ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุ้นเข้าฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลังผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ก าหนด) 
ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจ านวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้
บริษัทด าเนินการใดๆ เพื่อท าให้การจัดท าใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าภายใน 15 วันท าการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น และในกรณีจองซื้อเกินกว่าสิทธิและข้าพเจ้าไม่ได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ หรือ ได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจ านวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ข้าพเจ้าตกลงรับเงินคืน โดยให้บริษัทด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหรือเงินส่วน
ต่างค่าจองซื้อโดยผู้จองซื้อ โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์/กระแสรายวัน ธนาคาร...................................................สาขา…………………...………………เลขที่
บัญชี………………………………….(ผู้จองซื้อเกินสิทธิ์จะต้องแนบส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมกับเอกสารทั้งหมดให้ครบถ้วน )ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ แต่หากข้าพเจ้าไม่ส่งใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเงินโอนเข้าบัญชี มาถึงบริษัทภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ ให้ถือว่าข้าพเจ้าแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์จองซื้อ และข้าพเจ้ายินยอมรับเงินคืน ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนบริษัทยงไทย จ ากัด (มหาชน) และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ดังกล่าว และที่จะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายภาคหน้า 
การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจจะซื้อหลักทรัพย์ ควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ 

การประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) เพื่อจองซื้อหุ้น/ Suitability Test for share subscription 
1 ข้าพเจ้าได้ผ่านการท าแบบประเมินมาแล้วและรับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของข้าพเจ้าแล้ว/ We already conducted Suitability Test and we acknowledge our risk tolerance level. 
2 ข้าพเจ้ารับทราบรายละเอียดระดับความเสี่ยงของคุณสามารถที่จะจองซื้อครั้งนี้ 
ทั้งนี้หากผลการประเมินของข้าพเจ้าออกมาว่าข้าพเจ้าไม่เหมาะสมกับการจองซื้อหุ้นในครั้งนี้ข้าพเจ้ายังยืนยันและประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จอง
ซื้อด้านล่างด้วยข้าพเจ้ารับทราบว่าการลงทุนในหุ้นสามัญครั้งนี้ไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน 
 

ลงชื่อ.................................................................ผู้จองซื้อ/Subscriber 
             (..........................................................................) 

 หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยงไทย จ ากัด (มหาชน) (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) 

วันที่จองซื้อ ……………………………..เลขที่ใบจองซื้อ …………………..ผู้จัดจ าหน่ายได้รับเงินจาก ……………………………………................……………เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน
.........................................................หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท รวมเป็นเงิน………………………………………………..บาท โดยช าระเป็น 
เงินโอน ลงวันที่...................................ธนาคาร ………….....……..………….สาขา ………………………........…โดยหากผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” เลขที่สมาชิกผู้ฝาก..................บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.......................................  
ออกใบหุ้นในนาม “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด โดยน าเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อจองซื้อ 
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ภายใน 15 วันท าการนับแต่ปิดการจองซื้อหุ้น 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอ านาจ/Authorized Officer……………………………………………….…………………………………… 
 

หมายเหตุ: หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งไปที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร 02 009-9000 


