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รายละเอียดการจดัจ าหน่าย และวิธีปฏิบติัในการรบัจองซือ้ 
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ บริษทั บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“BRI” or the “Company”) 

ส าหรบัผู้ถือหุ้นของ บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (มหาชน) (“ORI”)                                                    
เฉพาะกลุม่ท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

- ส ำหรบักำรจองซื้อโดยวธิกีำรกรอกรำยละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)  : ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. 
ของวนัที ่7 ธนัวำคม 2564 ถงึวนัที ่9 ธนัวำคม 2564 

- ส ำหรบักำรจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”)  บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th : ตัง้แต่
เวลำ 9.00 น. ของวนัที ่7 ธนัวำคม 2564 ถงึเวลำ 16.00 น. ของวนัที ่9 ธนัวำคม 2564 

- ส ำหรบักำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศพัทบ์นัทกึเทป : ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที ่7 ธนัวำคม 2564 ถงึ
วนัที ่9 ธนัวำคม 2564 

2. สถานท่ีรบัจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อ และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

BRI ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั เป็นตวัแทนในกำรรบัจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ 
BRI (“บล.หยวนตำ้” หรอื “ตวัแทนรบัจองซื้อ”) ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ทุกรำย ที่
มชีื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้ือหุ้นของ ORI ณ วนัที ่23 พฤศจกิำยน 2564 (“วนัก ำหนดรำยชื่อผู้ถอืหุน้ ORI”) 
โดยผู้ถือหุ้นของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธไิด้รบัจดัสรรหุ้นแต่ละรำยสำมำรถจองซื้อหุ้นโดยยื่นใบจองซื้อ เอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อ และหลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้ไดท้ีส่ ำนักงำนใหญ่ของ บล.หยวนตำ้ ตำมทีอ่ยู่ดำ้นล่ำง  

ช่ือ บรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
ท่ีอยู่ ชัน้ 15 อำคำรเลขที่ 127 อำคำรเกษรทำวเวอร์ ถนนรำชด ำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 

10330   
ติดต่อ คุณธนภร สุกจิจำคำมนิ / คุณวรำรตัน์ อนุแสวง / คุณทรรศนีย ์จนัทรแ์ดง / คุณจงจติร นำมค ำ   

ฝ่ำยปฏบิตักิำรหลกัทรพัย์ 
โทรศพัท์ 0 2009 8261 / 0 2009 8263  / 0 2009 8251 / 0 2009 8255    

ทัง้นี้ งดรบัใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อทำงไปรษณีย์และโทรสำร หรอืผ่ำนสำขำของหลกัทรพัย์ทัว่
ประเทศ  

ส ำหรบัผูจ้องซื้อในต่ำงจงัหวดั ผูจ้องซื้อสำมำรถ (1) ตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัย์ทีท่่ำนมบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย ์โดยทำง
บรษิทัหลกัทรพัยข์องท่ำนจะใหค้ ำแนะน ำ และ/หรอื รวบรวมใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อใหก้บัตวัแทน
รบัจองซื้อต่อไป และ/หรอื (2) จองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต ์www.yuanta.co.th 

นอกจำกกำรจองหุน้ทีส่ ำนักงำนใหญ่ของตวัแทนรบัจองซื้อดงักล่ำวแล้ว ผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บั
จัด ส รรหุ้ น ทุ ก รำย สำม ำรถ จอ งซื้ อ หุ้ น ผ่ ำน  ระบ บ  Electronic Rights Offering (“E-RO”) บ น เว็บ ไซ ต ์
www.yuanta.co.th ตำมที่ระบุในหัวข้อ 4.2 “กำรจองซื้อผ่ำน ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บน
เวบ็ไซต ์www.yuanta.co.th ในเอกสำรฉบบันี้  

3. วิธีการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

ผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้จะไดร้บัสทิธจิองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในอตัรำส่วน 
กำรใช้สิทธิที่ก ำหนด (รำยละเอียดปรำกฎตำมใบรบัรองกำรจองซื้อหุ้น ซึ่งออกโดยบริษัทศูนย์ฝำกหลกัทรพัย์  
(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศูนยฝ์ากหลกัทรพัย์”) (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 1))  (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำก
กำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ ำนวน) โดยสำมำรถจองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ(Oversubscription) ได ้และไม่มกีำร
ก ำหนดอตัรำสงูสุดของกำรจองซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ(Oversubscription without cap of entitled right)  

http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
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ผู้ถือหุ้นของ ORI สามารถตรวจสอบราคาจองซื้อท่ีราคาเสนอขายสุดท้าย และอตัราการใช้สิทธิได้ท่ี เวบ็ไซต์
ของ ORI (www.origin.co.th) และเวบ็ไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(www.set.or.th) 

 

ทัง้นี้ ผู้ถือหุ้นของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มสีทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้นอำจแสดงควำมจ ำนงที่จะจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ
บรษิัทฯ ในครัง้นี้ตำมสทิธทิี่ได้รบั หรอืเกินกว่ำสิทธทิี่ได้รบั หรอืน้อยกว่ำสิทธทิี่ได้รบั หรอืสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้กไ็ด ้

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธจิะ
ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซื้อเกนิกว่ำสทิธกิต็่อเมื่อมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่หลอืจำกกำร
จดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้นที่ไดจ้องซื้อตำมสทิธคิรบถ้วนทัง้หมดแล้วเท่ำนัน้ 
โดยหลกัเกณฑส์ ำหรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธมิดีงันี้ 

กรณีทีม่หีุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยเหลอืมำกกว่ำ หรอืเท่ำกบัหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ

ผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เกนิกว่ำ
สทิธแิต่ละรำยจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมจ ำนวนทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซื้อทัง้จ ำนวน (ในกรณีทีม่เีศษ
ของหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ ำนวน) 

กรณีทีม่หีุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยเหลอืน้อยกว่ำหุน้ทีจ่องซื้อเกนิกว่ำสทิธ ิ

1) ผู้ถือหุ้นของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นที่แสดงควำมจ ำนงจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ             
บริษัทฯ เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยจะได้รบักำรจดัสรรตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นเดิมใน ORI ตำมสิทธิ ณ วัน
ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ ORI (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของ
หุน้นัน้ทิง้ทัง้จ ำนวน) 

2) ในกรณีที่ยงัมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ คงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรหุน้ตำมสทิธติำมขอ้ (1) ใหจ้ดัสรร
หุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ที่คงเหลอืดงักล่ำวตำมสดัส่วนที่ผูถ้ือหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มสีทิธไิดร้บั
จดัสรรหุน้ไดแ้สดงควำมจ ำนงจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เกนิกว่ำสทิธแิละยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่
ครบ แต่ละรำยตำมสัดส่วนของจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของ ORI แต่ละรำยจองซื้อเกินสิทธิต่อจ ำนวนหุ้น
ทัง้หมดที่ได้มกีำรแสดงควำมจ ำนงจองซื้อเกินสทิธ ิ(ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจำกกำร
ค ำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิ้งทัง้จ ำนวน) ทัง้นี้ ให้ด ำเนินกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนคงเหลอืดงักล่ำว 
ตำมวธิกีำรในขอ้ (2) นี้จนกระทัง่ไม่มหีุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ เหลอืจำกกำรจดัสรร หรอืไม่สำมำรถ
จดัสรรไดอ้กี เช่น เป็นเศษของหุน้ อย่ำงไรกต็ำม จ ำนวนหุน้ทีจ่ะจดัสรรจะต้องไม่เกินจ ำนวนหุน้ที่ผูถ้อืหุ้น
แต่ละรำยไดจ้องซื้อและช ำระรำคำค่ำจองซื้อครบถว้นแลว้  

 ในกรณีทีม่หีุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บั
จดัสรรหุน้ บรษิทัฯ จะน ำหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ส่วนทีเ่หลอือยู่ดงักล่ำวรวมถงึเศษหุน้ทีไ่ดจ้ำกกำรปัดเศษไป
ด ำเนินกำรจดัสรรเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปครัง้แรก (IPO)  ทัง้นี้ ใหเ้ป็นไปตำมดุลยพนิิจของบรษิทัฯ 
และ/หรอื ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยแ์ละรบัประกนักำรจ ำหน่ำย  

 อย่ำงไรก็ตำม BRI  มสีทิธใิช้ดุลยพนิิจพจิำรณำไม่เสนอขำยและไม่จดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ 
ORI เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น หำกกำรเสนอขำยหรอืจดัสรรหุ้นดงักล่ำวอำจท ำให้ หรืออำจเป็นผลให ้       
(ก) เป็นกำรกระท ำที่ขดัต่อกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่ำงประเทศ               

http://www.set.or.th/
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และ/หรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ หรอื (ข) บรษิทัฯ มหีน้ำทีต่อ้งปฏบิตัหิรอืตอ้งด ำเนินกำรใด ๆ เพิม่เตมินอกเหนือจำกที่
ตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรออกและเสนอขำยหลกัทรพัยภ์ำยใต้กฎหมำยไทย หรอื 
(ค) ไม่เป็นไปตำมวธิกีำร หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในกำรเสนอขำยหรอืจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

ตวัแทนรบัจองซื้อ ขอสงวนสทิธกิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีป่ฏบิตัิตำมวธิกีำรจองซื้อหุน้สำมญั
เพิม่ทุนนี้เท่ำนัน้ 

 ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรจดัสรรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของตัวแทนรบัจองซื้อ ซึ่งอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลง
วธิกีำรเสนอขำย หรอืจดัสรรหุน้ดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง
เพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

4.  วิธีการจองและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

4.1 การจองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy) 
- ผูจ้องซื้อจะตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ (แบบ ข ส ำหรบั

ผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้) ใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลำยมอื
ชื่อผูจ้องซื้อ หำกผูจ้องซื้อเป็นนิตบิุคคล ใบจองซื้อจะตอ้งลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้
พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำม)ี โดยขอ้มูลในใบจองซื้อหุน้ใชใ้นกำรด ำเนินกำรรูจ้กัลูกค้ำ 
และตรวจสอบเพื่ อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้ำ  (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD) 

- กรณีผู้จองซื้อช ำระเงินสดหรือโอนเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
(มหำชน) (“ธนาคารไทยพาณิชย์”) ชื่อบญัช ี“บริษัทหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั 
เพื่อจองซื้อหุ้น” โดยใช้แบบฟอร์มกำรช ำระเงนิผ่ำนระบบ Bill Payment ที่จดัส่งโดยบรษิัทศูนย์ฝำก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 4) กรอกรำยละเอยีดในครบถว้น พรอ้มทัง้ระบุพรอ้ม
ทัง้ระบุรหสัลูกคำ้ Ref.1 เป็นหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั หรอืเลขทีห่นังสอืเดนิทำง หรอื
เลขที่ใบต่ำงดำ้วหรอืเลขทะเบยีนนิตบิุคคลของผูจ้องซื้อ และระบุรหสัอ้ำงองิ Ref.2 เป็นเลขทะเบยีนผู้
ถอืหุน้ 10 หลกั ตำมทีร่ะบุไวใ้นใบรบัรองกำรจองซื้อหุน้ (หากไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถ
ท ารายการช าระเงินค่าจองซือ้ได้) โดยสามารถช าระเงินท่ีเคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 
(มหาชน) ทุกสาขา ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 15:30 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคารไทย
พาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2564 ถึงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 

- กรณีผู้จองซื้อช ำระเป็นเช็ค แคชเชยีร์เช็ค หรอืดร๊ำฟท์ผ่ำนระบบ Bill Payment  ต้องลงวนัท่ีไม่เกิน
วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 แต่ต้องหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือช้ีชวนมีผล
บงัคบัใช้แล้วเท่านัน้ และต้องสามารถเรียกเกบ็เงินได้จากส านักหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายใน
วนัท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซื้อเท่านัน้สามารถช าระเงินท่ี
เคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 15:30 น. (หรือ
ภายในเวลาท าการของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวนัท่ี 7 ธนัวาคม 
2564 ถึงวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 โดยขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่อจองซื้อหุ้น” เท่ำนัน้และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนักหักบัญชีในเขต
เดยีวกนัภำยในวนัท ำกำรถดัไป โดยชื่อเจำ้ของเชค็ตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่ำนัน้ 
 
ส ำหรบักำรช ำระเงนิดว้ยใบน ำฝำกเงนิค่ำจองซื้อหุน้ (Bill Payment) ทีพ่มิพ ์ (Print) ออกมำภำยหลงั
กำรจองซื้อผ่ำน ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเวบ็ไซต ์www.yuanta.co.th ผูจ้องซื้อ
สำมำรถช ำระเงนิทีเ่คำน์เตอรธ์นำคำรไทยพำณชิย์ จ ำกดั (มหำชน) ทุกสำขำ ในกรณีนี้ ผูช้ ำระเงนิผ่ำน
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เคำน์เตอรธ์นำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) จะตอ้งเป็นบคุคลเดยีวกบัผูจ้องซื้อ หำกผูช้ ำระเงนิเป็น
คนละคนกบัผูจ้องซื้อ บรษิทัหลกัทรพัย ์ หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั ขอสงวนสทิธไิม่รบัจองซื้อหุน้ 
หรอืใหเ้ป็นไปตำมดุลยพนิิจของบล.หยวนตำ้ และจะด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อตำมวธิทีีร่ะบุในกำร
จองซื้อหุน้ 

- กรณีผูจ้องซื้อช ำระเป็นกำรโอนเงนิผ่ำนกำร scan QR Code   

ส ำหรบับุคคลธรรมดำสญัชำติไทย สำมำรถช ำระเงนิผ่ำนแอปพลิเคชนั Mobile Banking ของแต่ละ
ธนำคำร โดยสำมำรถสแกน QR Code ทีป่รำกฏบนหน้ำจอภำยหลงัจำกทีก่ดยนืยนักำรท ำรำยกำรจอง
ซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อช ำระเงินผ่ำนระบบ Mobile 
Banking ของธนำคำรอื่นๆ ทัง้นี้ เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (ซึ่งรวมถงึจ ำนวนเงนิสูงสุดทีส่ำมำรถช ำระได้) 
ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของแต่ละธนำคำรผูใ้หบ้รกิำรระบบ Mobile Banking 

ก ำหนดเวลำรบัช ำระเงนิในกรณีช ำระผ่ำน Mobile Banking ของธนำคำรอื่น ๆ ตัง้แต่เวลา 09.00น. 
ของวนัท่ี 7ธนัวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2564 หรือเป็นไปตามเง่ือนไข
และข้อก าหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking 

QR Code ที่ปรำกฏบนหน้ำจอภำยหลงัจำกที่กดยืนยนักำรท ำรำยกำรจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic 
Rights Offering (“E-RO”) บนเวบ็ไซต ์www.yuanta.co.th จะมกี ำหนดอำยุ (เงือ่นไขตำมทีร่ะบุบนหน้ำ
เวบ็ไซต์) หำกไม่ช ำระเงนิภำยในเวลำที่ก ำหนดรำยกำรจองซื้อดงักล่ำวจะถูกยกเลกิโดยอตัโนมตัิซึ่ง
เป็นไปตามที่แต่ละธนาคารก าหนด 

- กรณีผูจ้องซื้อช ำระเป็นกำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื 
ATS) หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซื้อ  (เฉพาะผู้จองซื้อท่ีมีบญัชีซื้อขาย
หลกัทรพัย์กับบริษัทหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด) ที่ท ำกำรจองซื้อผ่ำนระบบ 
Electronic Rights Offering (“E-RO”)  บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th หรอืท ำกำรจองซื้อผ่ำนใบจอง
ซื้อ หรอืท ำกำรจองซื้อผ่ำนระบบโทรศพัท์บนัทกึเทป ทีแ่จง้ควำมประสงค์ช ำระเงนิดว้ย (1) วธิกีำรโอน
เงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Transfer system หรอื ATS) และระบบกำรโอนเงิน
อตัโนมตัดิงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซื้อ หรอื (2) กำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยข์อง
ผูจ้องซื้อ 

- กรณีช ำระเป็นเงนิโอนผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (เฉพำะผูจ้องซื้อประเภทนิตบิุคคลทีม่อบอ ำนำจ
ใหผู้ด้แูลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผูด้ ำเนินกำรจองซื้อแทนเท่ำนัน้) ก ำหนดเวลำรบัช ำระเงนิ
กรณีช ำระผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) ตัง้แต่เวลำ 09:00 น. – 15.30 น. (หรือภำยในเวลำกำร
ใหบ้รกิำรช ำระเงนิแบบ BAHTNET ของธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) แต่ละสำขำ) ของวนัที ่7 
ธนัวำคม 2564 ถงึวนัที ่9 ธนัวำคม 2564  กำรโอนเงนิผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซื้อต้อง
รบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ/หรอืค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่กดิจำกกำรท ำธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 

 
4.2 การจองซื้อผ่าน ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”)  บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th 

(หมายเหตุ: หน้าจอน้ีเพื่อประกอบคู่มือจองซือ้ และค าอธิบายเท่านัน้ หน้าจอส าหรบัการจองซื้อเมือ่
ท ารายการจริงอาจแตกต่างจากท่ีระบุในคู่มือจองซื้อฉบบัน้ี) 
1) ผู้จองซื้อสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ 

www.yuanta.co.th ซ่ึงผู้จองซื้อผ่านระบบ E-RO นัน้จะต้องผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ
สญัชาติไทยเท่านัน้  โดยการกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรบับุคคลธรรมดา

http://www.yuanta.co.th/
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http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/


ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

5 
 

สญัชาติไทย) ตัง้แต่ประมาณวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัและเวลาส้ินสุดการจองซื้อ  (ใน
กรณีท่ีไม่ได้รบัหนังสือรบัรองสิทธิ)   
1.1 ลูกค้ำบุคคลทัว่ไป กรอกหมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เลขรหัสหลงับัตรประชำชน ชื่อ 

นำมสกุล และวนัเดอืนปีเกดิ เพื่อกำรตรวจสอบและยนืยนัตวัตนเพื่อเขำ้ใชง้ำนระบบ 
1.2 ลูกค้ำ บรษิัทหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั กรอก username และ password เพื่อ

เขำ้ใชง้ำนระบบของบรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั   
2) ในการจองซื้อ หน้าจอจะแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และจ านวนหุ้น BRI ท่ีสามารถจองซื้อได้

ตามสิทธิ เพื่อตรวจสอบและเพื่อคลิกท ารายการจองซื้อ 
2.1)  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย สามารถจองซื้อผ่านระบบ  E-RO  บนเวบ็ไซด ์  
www.yuanta.co.th  โดยท าตามวิธีการ ดงัน้ี    
2.1.1)  ลูกคำ้ Login โดยกำรกรอก(เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน, เลขหลงับตัรประชำชน, ชื่อ, นำมสกุล 
และวนัเดอืนปีเกดิ เพื่อยนืยนัตวัตนกบักรมกำรปกครอง 

  
2.1.2)  ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูถ้อืหุน้เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้ง หลงัจำกนัน้กดยนืยนั  

 
2.1.3)  ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูถ้อืหุน้เพิม่ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง หลงัจำกนัน้กดยนืยนั 
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2.1.4)  ระบบจะแสดงขอ้มลูชชีแ้จงกำรจองซื้อหุน้เพิม่ทุน ใหก้ดยนืยนัเพื่อยอมรบัขอ้ตกลง 

 
2.1.5)  ระบบจะแสดงสทิธกิำรจองตำมเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ จำกนัน้เริม่ท ำกำรจองซื้อไดโ้ดยกดที่เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้  

 
2.1.6) ตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหค้รบทุกช่อง เมื่อเสรจ็สิน้แลว้กดยนืยนั     
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2.1.7) ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปกำรจองซื้อเพื่อให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบข้อมูลในกำรจองซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนเสรจ็ ใหก้ดยนืยนั    

 
2.1.8) กรณีเลอืกวธิกีำรช ำระเงนิด้วย QR ระบบจะแสดง QR Code ใหลู้กค้ำช ำระเงนิทนัที เมื่อช ำระค่ำ
จองซื้อส ำเรจ็จงึจะสำมำรถกดยดืยนัรำยกำร 

 
2.1.9) เมื่อลูกคำ้กดยนืยนัเรยีบรอ้ยจะขึน้หน้ำรบัทรำบรำยกำรเพื่อเป็นกำรจบกำรจองซื้อ สำมำรถกลบัไป
ทีห่น้ำหลกั โดยกด “หน้ำหลกั” ได ้
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2.1.10) ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองได้โดยกดที่ “ตรวจผลกำรจดัสรร” ตำมวนัและเวลำที่

ก ำหนดและ สำมำรถ Download ใบยนืยนัค ำสัง่กำรจองซื้อไดท้ี ่    ในหน้ำเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

 
2.2)  ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย และมีบญัชีซื้อขายหลกัทรพัยก์บั บล.หยวนต้า 
สามารถจองซื้อผ่านระบบ  E-RO  บนเวบ็ไซด ์ www.yuanta.co.th โดยท าตามวิธีการ ดงัน้ี  
2.2.1)  ลูกคำ้ Login โดยกำรกรอกเลขทีแ่ละรหสั บนเวบ็ไซด์ www.yuanta.co.th 

 
2.2.2)  เมื่อ Login แลว้ ระบบจะแสดงหน้ำ Yuanta Portal เลอืกเมนู “จองซื้อหุน้เพิม่ทุน”  

 
2.2.3) ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูถ้อืหุน้เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้ง หลงัจำกนัน้กดยนืยนั  

 
 

  

http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
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2.2.4)  ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูถ้อืหุน้เพิม่ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง หลงัจำกนัน้กดยนืยนั 

   
2.2.5)  ระบบจะแสดงขอ้มลูชึแ้จงกำรจองซื้อหุน้เพิม่ทุน ใหก้ดยนืยนัเพื่อยอมรบัขอ้ตกลง 

 
2.2.6)  ระบบจะแสดงสทิธกิำรจองตำมเลขทะเบยีนผูถ้ือหุน้ จำกนัน้เริม่ท ำกำรจองซื้อไดโ้ดยกดที่เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้  

 
2.2.7) ตอ้งกรอกขอ้มลูในแบบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหค้รบทุกช่อง เมื่อเสรจ็สิน้แลว้กดยนืยนั     
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2.2.8) ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปกำรจองซื้อเพื่อให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบข้อมูลในกำรจองซื้อหุ้น
สำมญัเพิม่ทุนเสรจ็ ใหก้ดยนืยนั     

 
2.2.8.1) กรณีเลอืกวธิกีำรช ำระเงนิดว้ย QR ระบบจะแสดง QR Code ใหลู้กคำ้ช ำระเงนิทนัท ีเมื่อ

ช ำระค่ำจองซื้อส ำเรจ็จงึจะสำมำรถกดยดืยนัรำยกำร 

 
2.2.9) เมื่อลูกค้ำกดยืนยนัเรยีบร้อยจะขึ้นหน้ำรบัทรำบรำยกำรเพื่อเป็นกำรจบกำรจองซื้อ สำมำรถ
กลบัไปทีห่น้ำหลกั โดยกด “หน้ำหลกั” ได ้

 
2.2.10) ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองไดโ้ดยกดที่ “ตรวจผลกำรจดัสรร” ตำมวนัและเวลำที่

ก ำหนดและ สำมำรถ Download ใบยนืยนัค ำสัง่กำรจองซื้อไดท้ี ่    ในหน้ำเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
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3) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนบนระบบ E-RO โดยผู้จองซื้อสามารถช าระเงินได้ตามวิธีต่าง ๆ  ดงัน้ี 
- กรณีผูจ้องซื้อช ำระเงนิสดหรอืโอนเงนิผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั 

(มหำชน) (“ธนำคำรไทยพำณิชย์”) ชื่อบญัช ี“บรษิัทหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เพื่อจองซื้อหุ้น” โดยใชแ้บบฟอร์มกำรช ำระเงนิผ่ำนระบบ Bill Payment ที่จดัส่งโดยบรษิัทศูนย์
ฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 4) กรอกรำยละเอยีดในครบถ้วน พรอ้มทัง้
ระบุพร้อมทัง้ระบุรหสัลูกค้ำ Ref.1 เป็นหมำยเลขบตัรประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั หรอืเลขที่
หนังสอืเดนิทำง หรอืเลขทีใ่บต่ำงดำ้วหรอืเลขทะเบยีนนิตบิุคคลของผูจ้องซื้อ และระบุรหสัอ้ำงองิ 
Ref.2 เป็นเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 10 หลกั ตำมที่ระบุไว้ในใบรบัรองกำรจองซื้อหุ้น (หำกไม่ระบุ 
Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สำมำรถท ำรำยกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อได้ ) โดยสำมำรถช ำระเงินที่
เคำน์เตอรธ์นำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ทุกสำขำ ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. – 15:30 น. (หรอื
ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) แต่ละสำขำ) ของวนัที่ 7 ธนัวำคม 
2564 ถงึวนัที ่9 ธนัวำคม 2564 

- กรณีผู้จองซื้อช ำระเป็นเช็ค แคชเชยีร์เช็ค หรอืดร๊ำฟท์ผ่ำนระบบ Bill Payment  ต้องลงวนัที่ไม่
เกินวนัที่ 8 ธนัวำคม 2564 แต่ต้องหลงัจำกวนัที่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและหนังสอืชี้ชวนมผีล
บงัคบัใชแ้ล้วเท่ำนัน้ และตอ้งสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภำยในวนั
ท ำกำรถดัไป โดยชื่อเจำ้ของเชค็ตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่ำนัน้สำมำรถช ำระเงนิทีเ่คำน์เตอร์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ ตัง้แต่เวลำ 09.00น. – 15:30 น. (หรอืภำยใน
เวลำท ำกำรของธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) แต่ละสำขำ) ของวนัที ่7 ธนัวำคม 2564 ถงึ
วนัที ่9 ธนัวำคม 2564 โดยขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) 
จ ากดั เพื่อจองซื้อหุ้น” เท่ำนัน้และตอ้งสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนั
ภำยในวนัท ำกำรถดัไป โดยชื่อเจำ้ของเชค็ตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซื้อเท่ำนัน้ 

- กรณีผูจ้องซื้อช ำระเป็นกำรโอนเงนิผ่ำนกำร scan QR Code   

ส ำหรบับุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย สำมำรถช ำระเงนิผ่ำนแอปพลเิคชนั Mobile Banking ของแต่
ละธนำคำร โดยสำมำรถสแกน QR Code ที่ปรำกฏบนหน้ำจอภำยหลงัจำกที่กดยนืยนักำรท ำ
รำยกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อช ำระเงนิผ่ำน
ระบบ Mobile Banking ของธนำคำรอื่น ๆ ทัง้นี้ เงือ่นไขกำรช ำระเงนิ (ซึง่รวมถงึจ ำนวนเงนิสงูสุด
ทีส่ำมำรถช ำระได)้ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของแต่ละธนำคำรผูใ้หบ้รกิำรระบบ Mobile Banking 

ก ำหนดเวลำรบัช ำระเงนิในกรณีช ำระผ่ำน Mobile Banking ของธนำคำรอื่นๆ ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. 
ของวนัที ่7 ธนัวำคม 2564 ถงึเวลำ 16.00 น. ของวนัที ่9 ธนัวำคม 2564 หรอืเป็นไปตำมเงือ่นไข
และขอ้ก ำหนดของแต่ละธนำคำรผูใ้หบ้รกิำรระบบ Mobile Banking 

QR Code ที่ปรำกฏบนหน้ำจอภำยหลังจำกที่กดยืนยันกำรท ำรำยกำรจองซื้อผ่ำนระบบ 
Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th จะมกี ำหนดอำยุ (เงื่อนไข
ตำมที่ระบุบนหน้ำเวบ็ไซต์) หำกไม่ช ำระเงนิภำยในเวลำที่ก ำหนดรำยกำรจองซื้อดงักล่ำวจะถูก
ยกเลกิโดยอตัโนมตัซิึง่เป็นไปตำมทีแ่ต่ละธนำคำรก ำหนด 

- กรณีผูจ้องซื้อช ำระเป็นกำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System 
หรอื ATS) หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซื้อ  (เฉพำะผูจ้องซื้อทีม่บีญัชี
ซื้อขำยหลกัทรพัย์กับบรษิัทหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกัด) ที่ท ำกำรจองซื้อผ่ำน
ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”)  บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th หรอืท ำกำรจองซื้อ
ผ่ำนระบบโทรศพัทบ์นัทกึเทป ทีแ่จง้ควำมประสงคช์ ำระเงนิดว้ย (1) วธิกีำรโอนเงนิผ่ำนระบบกำร

http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
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โอนเงินอัตโนมัติ  (Automatic Transfer system หรือ ATS) และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
ดงักล่ำวมผีลใชบ้งัคบัแล้วในวนัจองซื้อ หรอื (2) กำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ของผู้
จองซื้อ 

- กรณีช ำระเป็นเงนิโอนผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (เฉพำะผูจ้องซื้อประเภทนิตบิุคคลทีม่อบ
อ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์  (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรจองซื้ อแทนเท่ ำนั ้น ) 
ก ำหนดเวลำรบัช ำระเงนิกรณีช ำระผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) ตัง้แต่เวลำ 09.00 น. –15.30 
น. (หรอืภำยในภำยในเวลำกำรใหบ้รกิำรช ำระเงนิแบบ Bahtnet ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั 
(มหำชน) แต่ละสำขำ) ของวนัที่ 7 ธนัวำคม 2564 ถึงวนัที่ 9ธนัวำคม 2564  กำรโอนเงนิผ่ำน
ระบบบำทเนต (BAHTNET) ผูจ้องซื้อตอ้งรบัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ/หรอืค่ำธรรมเนียม
อื่นใดทีเ่กดิจำกกำรท ำธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด 

4) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยนัการท ารายการ พร้อมทัง้บนัทึก และ/หรือพิมพห์ลกัฐานการจองซื้อ
ซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ไว้เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ ต่อไป 

 
4.3 การจองซื้อผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป 

1) ผูจ้องซื้อทีม่บีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์กบับรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั สำมำรถจอง
ซื้อผ่ำนเจำ้หน้ำที่ผู้แนะน ำกำรลงทุน (Investment Consultant หรอื IC) ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 
น. (หรอืภำยในเวลำท ำกำรของบรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั) ของวนัที ่7 ธนัวำคม 
2564 ถึงวนัที่ 9 ธนัวำคม 2564 ตำมขัน้ตอนและวธิกีำรที่บรษิัทหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั ก ำหนด และผูจ้องซื้อจะต้องใหค้ ำยนืยนัทำงวำจำผ่ำนโทรศพัท์บนัทกึเทปว่ำผูจ้องซื้อไดศ้กึษำ 
(หรอืรบัทรำบ) ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในหนังสอืชี้ชวน และ/หรอื
ขอ้มลูสรุปของหนังสอืชีช้วน (Executive Summary) และยอมรบัค ำเตอืนต่ำง ๆ ทีผู่กพนัตำมหนังสอืชี้
ชวน และ/หรอืขอ้มลูสรุปของหนังสอืชีช้วน (Executive Summary) โดยผูจ้องซื้อไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและ
ลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถงึไม่ตอ้งแนบเอกสำรใด ๆ ประกอบกำรจองซื้อ 

2) ผูจ้องซื้อสำมำรถช ำระเงนิไดโ้ดยวธิ ี(1) กำรโอนเงนิ ATS  หรอื (2) หรอืกำรหกัเงนิฝำกในบญัชซีื้อขำย
หลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ  ตัง้แต่ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภำยในเวลำท ำกำรของบริษัท
หลกัทรพัย ์หยวนตำ้ (ประเทศไทย) จ ำกดั) ของวนัที ่7 ธนัวำคม 2564 ถงึวนัที ่9 ธนัวำคม 2564 

5. การตรวจสอบสถานะการจองซื้อ    

ผูจ้องซื้อที่จองซื้อผ่ำนระบบ E-ROสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองซื้อผ่ำนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th ผ่ำน
ระบบ E-RO ไดต้ัง้แต่ประมำณวนัที ่7 ธนัวำคม 2564 ถงึวนัและเวลำสิน้สุดกำรจองซื้อ 

1) ลูกคำ้บุคคลทัว่ไป กรอกหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน เลขรหสัหลงับตัรประชำชน ชื่อ นำมสกุล 
วนัเดอืนปีเกดิ  เพื่อกำรตรวจสอบและยนืยนัตวัตนเพื่อเขำ้ใชง้ำนระบบ 

2) ลูกค้ำ บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั กรอก username และ password เพื่อเขำ้ใช้
งำนระบบ   

6. การตรวจสอบผลการจดัสรร 

ผูจ้องซื้อทีจ่องซื้อผ่ำนระบบ E-RO สำมำรถตรวจสอบผลกำรจดัสรรผ่ำนเวบ็ไซต ์www.yuanta.co.th ผ่ำนระบบ 
E-RO ไดต้ัง้แต่ประมำณวนัที ่15 ธนัวำคม 2564 ดงันี้  

1) ลูกค้ำบุคคลทัว่ไป กรอกหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน เลขรหสัหลงับตัรประชำชน ชื่อ นำมสกุล 
วนัเดอืนปีเกดิ  เพื่อกำรตรวจสอบและยนืยนัตวัตนเพื่อเขำ้ใชง้ำนระบบ 

http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
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2) ลูกค้ำ บรษิัทหลกัทรพัย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จ ำกดั กรอก username และ password เพื่อเขำ้ใช้
งำนระบบ   

7. เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

7.1 การจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)  
 ผูจ้องซื้อจะต้องยื่นเอกสำรประกอบกำรซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ BRI ดงัต่อไปนี้ ณ สถำนทีร่บัจองซื้อตำมที่

ระบุในขอ้ 2 
1) ใบรบัรองกำรจองซื้อหุน้ (ออกโดยบรษิทัศูนยฝ์ำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั) 
2) ใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนบริษัท บริทำเนีย จ ำกัด (มหำชน) (แบบ ข. ส ำหรบัผู้ถือหุ้นของบรษิัท          

ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ำกดั (มหำชน) เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้) 
3) หลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อหุน้ 
4) ในกรณีทีม่กีำรเปลี่ยนชื่อ/นำมสกุล ซึ่งท ำใหช้ื่อ/นำมสกุลไม่ตรงกบัขอ้มลูผูถ้อืหุน้ตำมทีป่รำกฏในสมุด

ทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 ผู้จองซื้อต้องแนบเอกสำรที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/นำมสกุล ทะเบยีนสมรส ใบหย่ำ หนังสอืรบัรอง เป็นตน้ 

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง  หรอืในกรณีที่เป็น
บตัรประจ ำตวัประชำชนตลอดชีพให้แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนดงักล่ำวและส ำเนำทะเบยีน
บ้ำนที่มีเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลกั พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง หรือกรณีที่ไม่มีบัตร
ประจ ำตวัประชำชน ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั ทีย่งัไม่
หมดอำยุและส ำเนำทะเบยีนบ้ำนหน้ำที่มเีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้งโดยลำยมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซื้อทุกฉบบั  

- กรณีผูจ้องซื้อเป็นผู้เยำว์ที่ยงัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำสูติบตัร พร้อมทัง้ส ำเนำ
บตัรประจ ำตัวประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุของผู้ใช้อ ำนำจปกครอง (บดิำ/มำรดำ หรอืผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) หรอืผู้ปกครองตำมกฎหมำย และส ำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศยัอยู่  พร้อมให้ผู้ใช้อ ำนำจ
ปกครองหรอืผูป้กครองตำมกฎหมำยลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง รวมถงึหลกัฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถ
จองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตำมกฎหมำย หรอื กรณีผูจ้องซื้อเป็นผู้เยำว์ที่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้อง
แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุของผูเ้ยำว์และแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน
ยงัไม่หมดอำยุของผู้ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรอืผู้แทนโดยชอบธรรม) หรอืผู้ปกครองตำม
กฎหมำย พร้อมให้ผู้ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรอืผู้แทนโดยชอบธรรม) หรอืผู้ปกครองตำม
กฎหมำย ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง รวมถึงหลกัฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นสำมญัได้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย 

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว 

- ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมอืชื่อ
นัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซื้อทุกฉบบั 

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์จะต้องแนบหลกัฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นสำมญัได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำย 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

- ส ำเนำหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนัยื่นใบจองซื้อ พรอ้ม  
ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล 
(ถ้ำม)ี พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงที่ยงัไม่
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หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้อง โดย
ลำยมอืชื่อนัน้จะตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซื้อทุกฉบบั 

- ส ำหรบักรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจใหผู้อ้ื่นกระท ำกำรแทน จะต้องแนบหนังสอืมอบอ ำนำจทีย่งัไม่หมดอำยุ
จำกนิติบุคคลดงักล่ำวมอบอ ำนำจให้ผู้รบัมอบอ ำนำจเป็นผู้ด ำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบส ำเนำ
บัตรประชำชน ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ  (แล้วแต่กรณี) ของ
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำวตำมที่ปรำกฏในหนังสือมอบอ ำนำจ  และผู้รบัมอบ
อ ำนำจ พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง อนึ่ง หำกหนังสอืมอบอ ำนำจเป็นฉบบัส ำเนำ ส ำเนำหนังสอื
มอบอ ำนำจดงักล่ำวจะต้องลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลทีเ่ป็นผูม้อบ
อ ำนำจดว้ย และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี หรอืลงนำมรบัรองโดยผูร้บัมอบอ ำนำจภำยใต้
ขอบเขตของกำรมอบอ ำนำจตำมทีป่รำกฏในหนังสอืมอบอ ำนำจ 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ   

- ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสือแสดงควำมเป็นนิติ
บุคคล (Affidavit) และหนังสอืแสดงรำยชื่อผู้มอี ำนำจลงนำมพรอ้มตวัอย่ำงลำยมอืชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 
เดือนนับจนถึงวนัยื่น ใบจองซื้อ หรอืภำยในระยะเวลำที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกันกำร
จ ำหน่ำย หรอืผูจ้ดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะก ำหนด พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำ
ถูกตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี  

- ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งต้นทัง้หมดทีล่งลำยมอืชื่อรบัรองส ำเนำถูกต้องแล้ว จะต้องไดร้บักำรรบัรอง
ลำยมอืชื่อโดยเจำ้หน้ำที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีม่อี ำนำจในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวได้
จดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกต้อง ท ำกำรรบัรองลำยมอืชื่อของผูจ้ดัท ำหรอืผูใ้หค้ ำรบัรองควำมถูกตอ้งของ
เอกสำร และใหเ้จำ้หน้ำทีข่องสถำนทตูไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสำรไดจ้ดัท ำหรอืรบัรอง
ควำมถูกต้อง ท ำกำรรบัรองลำยมอืชื่อและตรำประทบัของเจำ้หน้ำที่ Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่น
ใดทีไ่ดด้ ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืนนับจนถงึวนัยื่นใบจองซื้อ 

- พรอ้มแนบส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจ
ลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมอืชื่อนัน้จะต้องตรงกบัลำยมอืชื่อใน
เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซื้อทุกฉบบั 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรกัษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการ
จองซื้อแทน 

- ส ำเนำหนังสือมอบอ ำนำจที่ยังไม่หมดอำยุ  ซึ่งผู้จองซื้อมอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ 
(Custodian) ด ำเนินกำรจองซื้อแทน พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจ ทัง้นี้ เอกสำรดงักล่ำว
ให้เป็นไปตำมประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ขำ้งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดงักล่ำวต้องลงนำม
รบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมแทนผู้จองซื้อหรอืผู้ดูแลรกัษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) 
และประทบัตรำส ำคญันิตบิุคคล (ถ้ำม)ี และจะต้องมหีนังสอืของผูดู้แลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) 
ที่ระบุชื่อผู้มีอ ำนำจลงนำม พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรอืส ำเนำ
หนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนำมแทนผูด้แูลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian)  
พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

เอกสารเพ่ิมเติมกรณีผู้จองซื้อมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนจองซื้อแทน 

- ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงค์ท ำกำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนดว้ยตนเอง สำมำรถมอบอ ำนำจใหบุ้คคล
อื่นเป็นผู้ด ำเนินกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ แทนตน รวมถึงให้มีอ ำนำจในกำรลงนำม 
แกไ้ข เพิม่เตมิขอ้ควำมในใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ช ำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน และ
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ด ำเนินกำรใด ๆ ทัง้ปวงอนัจ ำเป็นและสมควรทีเ่กี่ยวกบักำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ หรอื
เพื่อด ำเนินกำรจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบรษิัทฯ แทนผู้มอบอ ำนำจได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบ
หนังสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิตำมแบบทีจ่ดัส่งโดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บั
มอบอ ำนำจ พรอ้มกบัเอกสำรประกอบกำรจองซื้อทีล่งนำมถูกต้องครบถ้วนโดยผูร้บัมอบอ ำนำจพรอ้ม
ปิดอำกรแสตมป์ 30 บำท   

- ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์ทีจ่ะฝำกหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์สมำชกิเลขที่ 600 ผูจ้องซื้อ
ต้องกรอกขอ้มูลเพิม่เติมใน แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชี้กำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล) 
เฉพำะผู้ประสงค์น ำหลกัทรพัย์ฝำกเข้ำบัญชีผู้ออกหลกัทรพัย์  (Issuer Account) และแบบสอบถำม
ส ำหรบักำรตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิุคคล (แลว้แต่กรณี) 

7.2 การจองซื้อผ่านระบบ E-RO  
7.2.1 กรอกขอ้มลูในระบบ E-RO ผ่ำนเวบ็ไซด ์www.yuanta.co.th ใหค้รบถว้น   

8. เง่ือนไขในการจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

- ผูจ้องซื้อต้องรบัผดิชอบค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียมกำรโอน และ/หรอืค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจำกกำรท ำธุรกรรม
โอนเงนิทัง้หมด (หำกม)ี  

- ผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มสีทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้นที่จองซื้อและช ำระเงนิค่ำจองซื้อแล้ว ไม่มสีทิธยิกเลกิกำร
จองซื้อทุกกรณี 

- ผูจ้องซื้อซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้จะตอ้งกรอกใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ
บรษิทัฯ (แบบ ข ส ำหรบัผูถ้ือหุน้ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุ้น) หรอืจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ 
(Online) บนเวบ็ไซต ์www.yuanta.co.th แยกต่ำงหำกจำกหุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในส่วนอื่น (ถำ้ม)ี  

- หำกผูจ้องซื้อไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมทีก่ล่ำวขำ้งต้นหรอืส่งมอบเอกสำรไม่ครบถว้นภำยในวนั
และเวลำทีก่ ำหนด ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่ำผูจ้องซื้อสละสทิธิ
ในกำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

- หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซื้อหรอื บล.หยวนต้ำ ไม่สำมำรถเรยีกเก็บเงนิค่ำจองซื้อได้ไม่ว่ำด้วย
กรณีใด ๆ กต็ำมทีม่ใิช่ควำมผดิของ บล.หยวนตำ้ ไม่ว่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนภำยในก ำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
และกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อ หรอืผู้จองซื้อกรอกขอ้มูลในใบจองซื้อไม่ครบถ้วนหรอืไม่ชดัเจน หรอืจองซื้อด้วย
วธิกีำรอื่นทีม่ไิดก้ ำหนดไว ้ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่ำผูจ้องซื้อ
สละสทิธใินกำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว และขอสงวนสทิธใินกำรไม่จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูจ้อง
ซื้อรำยดงักล่ำว หรอืใหเ้ป็นไปตำมดุลยพนิิจของ บล.หยวนตำ้ 

- หำกผู้จองซื้อระบุจ ำนวนหุ้นในใบจองซื้อ ไม่ตรงกับจ ำนวนเงนิที่  บล.หยวนต้ำ ได้รบัช ำระ ผู้จ ัดกำรกำรจัด
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ขอสงวนสทิธทิีจ่ะถือตำมจ ำนวนเงนิที่ได้รบัจำกกำรจองซื้อเป็นหลกั และ
สงวนสทิธทิี่จะใช้ดุลยพินิจในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้จองซื้อตำมที่ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและ
รบัประกนักำรจ ำหน่ำย เหน็สมควร 

- ใบรบัรองกำรจองซื้อหุน้ ทีอ่อกโดยศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ไดจ้ดัส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยผู้
จองซื้อจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้ือหุน้เท่ำนัน้ และจะต้องเตรยีม
เอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมจ ำนวนเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธจิองซื้อหุน้ 

- กรณียื่นเอกสำรกำรจองซื้อที่ส ำนักงำนใหญ่ของ บล.หยวนต้ำ (Hard Copy) ผูจ้องซื้อจะต้องช ำระเงนิค่ำจองซื้อ
เตม็จ ำนวนต่อ 1 ใบจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

- หำกผูจ้องซื้อช ำระค่ำจองซื้อก่อนท ำรำยกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต์ www.yuanta.co.th
ผู้จองซื้อต้องเลือกช่องทำงกำรช ำระเงินในระบบ (Online) ให้ตรงกับช่องทำงกำรช ำระเงินจรงิที่ผู้จองซื้อท ำ

http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
http://www.yuanta.co.th/
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รำยกำรเท่ำนัน้  หำกกำรช ำระเงนิไม่เป็นไปตำมช่องทำงที่ถูกเลอืกไว้ในระบบออนไลน์ ตวัแทนกำรจองซื้อขอ
สงวนสทิธใินกำรพจิำรณำควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของกำรจดัสรรดงักล่ำว 

- กรณียื่นเอกสำรกำรจองซื้อทีส่ ำนักงำนใหญ่ของบล.หยวนต้ำ (Hard Copy) หำกมกีำรเปลีย่นชื่อ/นำมสกุล ซึ่งท ำ
ให้ชื่อ/นำมสกุลไม่ตรงกับชื่อ/นำมสกุลผู้ถือหุ้นตำมที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ  ORI ณ วนัก ำหนด
รำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ ORI ผูจ้องซื้อต้องแนบเอกสำรทีอ่อกโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล 
ทะเบยีนสมรส ใบหย่ำ หนังสอืรบัรอง เป็นตน้ 

- ในกรณีทีข่อ้มูลของผูจ้องซื้อไม่ตรงตำมขอ้มูลทีป่รำกฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ ORI ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้
ถอืหุน้ของ ORI บรษิทัฯ และ บล.หยวนตำ้ ขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืตำมขอ้มลูทีป่รำกฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ เป็น
หลกัผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ขอสงวนสทิธใินกำรปรบัเปลีย่นรำยละเอยีดวธิกีำรช ำระ
เงนิค่ำจองซื้อ เงือ่นไขในกำรจองซื้อ หรอืขอ้มลูใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีำรจองซื้อหุน้ และ/หรอืกำรช ำระเงนิตำม
ควำมเหมำะสมในกรณีทีเ่กดิปัญหำ อุปสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรพจิำรณำจดักำร กำร
รบัช ำระเงนิค่ำจองซื้อ กรณีผูจ้องซื้อน ำเงนิเขำ้บญัชจีองซื้อเพื่อช ำระกำรจองซึ่งไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด  
ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อกำรจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ ในครัง้นี้ 

9. วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

กรณีผูจ้องซื้อไม่ไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญั หรอืได้รบักำรจดัสรรหุ้นไม่ครบตำมจ ำนวนหุน้ทีจ่องซื้อ หรอื เนื่องจำก

กำรปฏบิตัผิดิเงื่อนไขกำรจองซื้อ หรอื ช ำระเงนิค่ำจองซื้อเกนิกว่ำจ ำนวนหุน้ทีจ่องซื้อ หรอืมกีำรยกเลกิกำรเสนอขำย

หุน้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์จะด ำเนินกำรคืนเงนิค่ำจองซื้อหลกัทรพัย์ตำมแต่กรณีทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืชี้ชวนส่วนที ่3 

ขอ้ 6.9 โดยผู้จองซื้อจะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิหรอืค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็เชค็ต่ำงส ำนักหกั

บญัชหีรอืเชค็ต่ำงธนำคำร (ถำ้ม)ี ตำมช่องทำงกำรคนืเงนิหลกัดงันี้ 

 

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคืนเงิน ระยะเวลาคืนเงินนับ

แต่วนัส้ินสุดการจอง

ซื้อ 

ผูจ้องซื้อเป็นผูใ้ชบ้รกิำร

ของผูจ้ดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัย ์

• น ำเขำ้บญัชเีงนิฝำกธนำคำรของผูจ้องซื้อตำมทีป่รำกฏในวนั
ปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ ORI  ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ของ ORI 
เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้  หรอื 

• โอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิ
อตัโนมตั ิ(Automatic Transfer System หรอื ATS)  

ภำยใน 5 วนัท ำกำร 

ผูจ้องซื้อไม่ไดเ้ป็น

ผูใ้ชบ้รกิำรของผูจ้ดั

จ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์

• น ำเขำ้บญัชเีงนิฝำกธนำคำรของผูจ้องซื้อตำมทีป่รำกฏในวนั
ปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ ORI  ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ของ ORI 
เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บักำรจดัสรรหุน้  หรอื 

• โอนเงนิผ่ำนบญัชธีนำคำรตำมทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อ หรอื 

ภำยใน 7 วนัท ำกำร 

• จ่ำยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพำะสัง่จำ่ยผูจ้องซื้อตำมชื่อทีร่ะบุไว้
ในใบจองซื้อและส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุ
ไวใ้นใบจองซื้อ 

ภำยใน 10 วนัท ำกำร 

ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถคนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไวข้ำ้งตน้ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย

หลกัทรพัยท์ีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรส่งเงนิคนืดงักล่ำวจะต้องท ำกำรช ำระดอกเบี้ยใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุน้ในอตัรำรอ้ยละ 

7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซื้อหุน้ทีไ่ม่ได้รบักำรจดัสรรแต่พ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำว จนถงึวนัทีไ่ด้มี
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กำรช ำระคนืเงนิตำมวธิกีำรขำ้งต้น อย่ำงไรก็ด ีไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกได้มกีำรโอนเงนิค่ำจองซื้อเขำ้บญัชธีนำคำร

ของผูจ้องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่ำ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”)  หรอืส่งเชค็

คนืเงนิค่ำจองซื้อหุน้ทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อโดยถูกต้องแลว้ ใหถ้อืว่ำผูจ้องซื้อไดร้บัเงนิ

จองซื้อหุน้คนืแล้วโดยชอบ และผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบี้ย และ/หรอืค่ำเสยีหำยใด ๆ อกีต่อไป ทัง้นี้หำก

เกดิควำมผดิผลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อ หรอืเกดิกำรสญูหำยในกำรจดัส่งเชค็ซึง่ไม่ใช่ควำมผดิ

ของผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์เช่น ขอ้มลู ชื่อ ทีอ่ยู่ของผูจ้องซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่ครบถ้วนตำมทีไ่ดร้ะบุไวใ้นใบจองซื้อ 

ผูจ้ดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 

10. วิธีการส่งมอบหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

หำกศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยต์กลงรบัหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหุน้สำมญัใหก้บับรษิทัฯ และใหบ้รกิำรรบัฝำกใบหุน้ที่

จองซื้อในกำรเสนอขำยครัง้นี้ผูจ้องซื้อจะสำมำรถใช้บรกิำรของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ เพื่อขอใหน้ ำหุ้นสำมญัที่ตน

ไดร้บักำรจดัสรรเขำ้สู่ระบบซื้อขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ได้ทนัท ีทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้องซื้อสำมำรถขำยหุ้น

สำมญัในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทนัททีี่ตลำดหลกัทรพัย์ฯ อนุญำตให้หุ้นสำมญัของบรษิัทฯ เริม่ท ำกำรซื้อขำยไดใ้น

ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกบักรณีที่ผูจ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุ้น ซึ่งผูจ้องซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัได้

จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ 

ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ ผูจ้องซื้อสำมำรถเลอืกใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรระบบซื้อขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless 

System) ของศูนย์รบัฝำกหลักทรพัย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัท

หลกัทรพัย์ซึ่งผูจ้องซื้อมบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนี้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บั

จดัสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบัฝำก

หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ และออกหลกัฐำน

กำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซื้อภำยใน 7 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ 

ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย์นัน้จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีผู่จ้องซื้อฝำกไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำร

จดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ไดท้นัททีี่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ 

เริม่ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลอืกให้บรษิัทฯ ด ำเนินกำรตำมข้อ (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ

บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ที่ผูจ้องซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชขีองบรษิัทหลกัทรพัย์ดงักล่ำว มฉิะนัน้

แลว้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซื้อ ตำมขอ้ (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อแทน 

(2) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้รกิำรระบบซื้อขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless 

System) ของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัในบญัชขีองบรษิัทผู้ออก

หลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 กรณีนี้ บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บัศูนยร์บั

ฝำกหลกัทรพัย์ และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนที่ผู้จองซื้อ

ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐำนกำรฝำกใหแ้ก่



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2 

18 
 

ผู้จองซื้อภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รบักำรจดัสรรจะ

สำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้รบักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได้ และหำกผู้จองซื้อต้องกำรถอนหุ้น

สำมญัออกจำกบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย์ สมำชกิเลขที ่600 ผูจ้องซื้อสำมำรถตดิต่อได้ที ่ศูนย์รบั

ฝำกหลกัทรพัย ์ซึง่จะมคี่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้สำมญัตำมอตัรำทีศู่นยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด  

ในกรณีนี้  ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ ได้แก่ เอกสำรเพิ่มเติม

ประกอบกำรจองซื้อหลกัทรพัย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์น ำหลกัทรพัย์ฝำกเข้ำบญัชีบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย ์

(Issuer Account) เท่ำนัน้  

ส ำหรบัผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล “แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชี้กำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ 

(บุคคลและนิตบิุคคล)” และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) 

เฉพำะนิตบิุคคล” ส ำหรบัผูจ้องซื้อนิตบิุคคลเท่ำนัน้ พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลู เพื่อน ำส่ง

ให้แก่ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ ทัง้นี้ หำกผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือน ำส่งแบบสอบถำมส ำหรบั

ตรวจสอบสถำนะ FATCA หรอืกรอกขอ้มูลไม่ครบถ้วน บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรออกใบหุน้ในนำมผู้

จองซื้อตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (3)  

ทัง้นี้ กำรถอนหลกัทรพัยท์ีฝ่ำกไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 จะตอ้งใชเ้วลำใน

กำรด ำเนินกำร ดงันัน้ ผูจ้องซื้อทีน่ ำฝำกในบญัชดีงักล่ำวอำจไมส่ำมำรถถอนหลกัทรพัยไ์ดท้นัภำยในวนัที่

หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เริม่ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ในกรณีทีผู่จ้องซื้อประสงค์จะขอรบัใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซื้อ บรษิทัฯ โดยศูนย์รบัฝำก

หลกัทรพัย์จะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมชื่อ

และทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซื้อหุน้ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัทีส่ิน้สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้

จองซื้อทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได ้จนกว่ำ

จะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกทีหุ่น้สำมญัของบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์  

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรอืระบุไม่ชดัเจนบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใิน

กำรออกใบหุน้ ตำมขอ้ (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซื้อแทน 

11. ข้อมูลส าคญัอ่ืน ๆ 

- ชื่อผูจ้องซื้อและชื่อเจำ้ของบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์จะตอ้งเป็นชื่อเดยีวกนั หำกเป็นเลขทีบ่ญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์
ของบุคคลอื่น จะไม่สำมำรถฝำกหุน้เขำ้บญัชไีดแ้ละผูจ้องซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุน้ไดท้นัทใีนวนัแรกของกำรซื้อ
ขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ BRI ในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ทัง้นี้ BRI ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้
จองซื้อ  

- โปรดระบุหมำยเลขสมำชกิศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร์) ทีป่ระสงคน์ ำหุน้เขำ้บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์
ของตนเองใหถู้กตอ้ง หำกระบุหมำยเลขสมำชกิศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยผ์ดิ หุน้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะถูกส่งไปทีอ่ื่น 
ซึง่ BRI และ บล.หยวนตำ้ จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืควำมล่ำชำ้ในกำรตดิตำมหุน้ 

- ในกรณีทีผู่จ้องซื้อเลอืกรบัคนืเงนิค่ำจองซื้อโดยกำรโอนเงนิผ่ำนบญัชธีนำคำร  โปรดระบุเลขทีบ่ญัชรีบัเงนิคนืค่ำ
จองซื้อให้ถูกต้อง มฉิะนัน้ เงนิคนืค่ำจองซื้อจะถูกโอนไปยงับัญชดีงักล่ำวซึ่งทำง บล.หยวนต้ำ จะไม่รบัผดิชอบ
ต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 
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