สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
รายละเอียดการจัดจาหน่ าย และวิ ธีปฏิ บตั ิ ในการรับจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษทั บริทาเนี ย จากัด (มหาชน) (“BRI” or the “Company”)
สาหรับผู้ถือหุ้นของ บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) (“ORI”)
เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น
1. กาหนดระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
- สำหรับกำรจองซื้อโดยวิธกี ำรกรอกรำยละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy) : ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2564
- สำหรับ กำรจองซื้อผ่ ำนระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บ ไซต์ www.yuanta.co.th : ตัง้ แต่
เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวำคม 2564
- สำหรับกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป : ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ถึง
วันที่ 9 ธันวำคม 2564
2. สถานที่รบั จองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อ และหลักฐานการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
BRI ได้แต่งตัง้ บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นตัวแทนในกำรรับจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ
BRI (“บล.หยวนต้ำ” หรือ “ตัวแทนรับจองซื้อ”) สำหรับผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ทุกรำย ที่
มีช่อื ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ้นของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 (“วันกำหนดรำยชื่อผู้ถอื หุน้ ORI”)
โดยผู้ถือหุ้นของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุ้นแต่ละรำยสำมำรถจองซื้อหุ้นโดยยื่นใบจองซื้อ เอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อ และหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุน้ ได้ทส่ี ำนักงำนใหญ่ของ บล.หยวนต้ำ ตำมทีอ่ ยู่ดำ้ นล่ำง
ชื่อ
ที่อยู่
ติ ดต่อ
โทรศัพท์

บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 15 อำคำรเลขที่ 127 อำคำรเกษรทำวเวอร์ ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
10330
คุณธนภร สุกจิ จำคำมิน / คุณวรำรัตน์ อนุแสวง / คุณทรรศนีย์ จันทร์แดง / คุณจงจิตร นำมคำ
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์
0 2009 8261 / 0 2009 8263 / 0 2009 8251 / 0 2009 8255

ทัง้ นี้ งดรับใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อทำงไปรษณีย์ และโทรสำร หรือผ่ำนสำขำของหลักทรัพย์ทวั ่
ประเทศ
สำหรับผูจ้ องซื้อในต่ำงจังหวัด ผูจ้ องซื้อสำมำรถ (1) ติดต่อบริษทั หลักทรัพย์ทท่ี ่ำนมีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ โดยทำง
บริษทั หลักทรัพย์ของท่ำนจะให้คำแนะนำ และ/หรือ รวบรวมใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อให้กบั ตัวแทน
รับจองซื้อต่อไป และ/หรือ (2) จองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th
นอกจำกกำรจองหุน้ ทีส่ ำนักงำนใหญ่ของตัวแทนรับจองซื้อดังกล่ำวแล้ว ผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
จั ด ส รรหุ้ น ทุ ก รำ ย ส ำ ม ำ รถ จ อ งซื้ อ หุ้ น ผ่ ำน ระบ บ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บ น เว็ บ ไซ ต์
www.yuanta.co.th ตำมที่ ร ะบุ ใ นหั ว ข้อ 4.2 “กำรจองซื้ อ ผ่ ำ น ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บน
เว็บไซต์ www.yuanta.co.th ในเอกสำรฉบับนี้
3. วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ จะได้รบั สิทธิจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในอัตรำส่วน
กำรใช้สิท ธิท่ีก ำหนด (รำยละเอีย ดปรำกฎตำมใบรับ รองกำรจองซื้อ หุ้น ซึ่งออกโดยบริษัท ศู น ย์ฝ ำกหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์ฝากหลักทรัพย์”) (สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 1)) (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจำก
กำรคำนวณให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ จำนวน) โดยสำมำรถจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription) ได้ และไม่มกี ำร
กำหนดอัตรำสูงสุดของกำรจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ (Oversubscription without cap of entitled right)
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ผู้ถือหุ้นของ ORI สามารถตรวจสอบราคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย และอัตราการใช้สิทธิ ได้ที่ เว็บไซต์
ของ ORI (www.origin.co.th) และเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(www.set.or.th)

ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นอำจแสดงควำมจำนงที่จะจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษัทฯ ในครัง้ นี้ตำมสิทธิท่ไี ด้รบั หรือเกินกว่ำสิทธิท่ไี ด้รบั หรือน้ อยกว่ำสิทธิท่ไี ด้รบั หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้กไ็ ด้
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ทีแ่ สดงควำมจำนงจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินกว่ำสิทธิจะ
ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีแ่ สดงควำมจำนงจองซื้อเกินกว่ำสิทธิกต็ ่อเมื่อมีหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือจำกกำร
จัดสรรให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นที่ได้จองซื้อตำมสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่ำนัน้
โดยหลักเกณฑ์สำหรับกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนเกินกว่ำสิทธิมดี งั นี้
กรณีทม่ี หี นุ้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยเหลือมำกกว่ำ หรือเท่ำกับหุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิ
ผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ทีแ่ สดงควำมจำนงจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เกินกว่ำ
สิทธิแต่ละรำยจะได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมจำนวนทีแ่ สดงควำมจำนงจองซื้อทัง้ จำนวน (ในกรณีทม่ี เี ศษ
ของหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจำกกำรคำนวณให้ปัดเศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ จำนวน)
กรณีทม่ี หี นุ้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยเหลือน้อยกว่ำหุน้ ทีจ่ องซื้อเกินกว่ำสิทธิ
1) ผู้ถือ หุ้น ของ ORI เฉพำะกลุ่ ม ที่มีสิท ธิได้รบั จัด สรรหุ้น ที่แสดงควำมจำนงจองซื้อ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ของ
บริษัท ฯ เกิน กว่ำสิท ธิแต่ ละรำยจะได้รบั กำรจัด สรรตำมสัด ส่ วนกำรถือหุ้น เดิม ใน ORI ตำมสิท ธิ ณ วัน
กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ ORI (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจำกกำรคำนวณให้ปัดเศษของ
หุน้ นัน้ ทิง้ ทัง้ จำนวน)
2) ในกรณีท่ยี งั มีหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ คงเหลือหลังจำกกำรจัดสรรหุน้ ตำมสิทธิตำมข้อ (1) ให้จดั สรร
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ที่คงเหลือดังกล่ำวตำมสัดส่วนที่ผถู้ ือหุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มสี ทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุน้ ได้แสดงควำมจำนงจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เกินกว่ำสิทธิและยังได้รบั กำรจัดสรรไม่
ครบ แต่ ละรำยตำมสัด ส่วนของจำนวนหุ้น ที่ ผู้ถือ หุ้น ของ ORI แต่ ละรำยจองซื้อ เกิน สิท ธิต่ อ จำนวนหุ้น
ทัง้ หมดที่ได้มกี ำรแสดงควำมจำนงจองซื้อเกินสิทธิ (ในกรณี ท่มี ีเศษของหุ้นที่เป็ นทศนิย มที่เกิดจำกกำร
คำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ ทิ้งทัง้ จำนวน) ทัง้ นี้ ให้ดำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนคงเหลือดังกล่ำว
ตำมวิธกี ำรในข้อ (2) นี้จนกระทังไม่
่ มหี ุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ เหลือจำกกำรจัดสรร หรือไม่สำมำรถ
จัดสรรได้อกี เช่น เป็ นเศษของหุน้ อย่ำงไรก็ตำม จำนวนหุน้ ทีจ่ ะจัดสรรจะต้องไม่เกินจำนวนหุน้ ที่ผถู้ อื หุ้น
แต่ละรำยได้จองซื้อและชำระรำคำค่ำจองซื้อครบถ้วนแล้ว
ในกรณีทม่ี หี ุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เหลือจำกกำรจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุน้ บริษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ส่วนทีเ่ หลืออยู่ดงั กล่ำวรวมถึงเศษหุน้ ทีไ่ ด้จำกกำรปั ดเศษไป
ดำเนินกำรจัดสรรเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัวไปครั
่
ง้ แรก (IPO) ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของบริษทั ฯ
และ/หรือ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ำย
อย่ำงไรก็ตำม BRI มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจพิจำรณำไม่เสนอขำยและไม่จดั สรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
ORI เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุ้น หำกกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุ้นดังกล่ำวอำจท ำให้ หรืออำจเป็ น ผลให้
(ก) เป็ น กำรกระท ำที่ข ดั ต่ อ กฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบีย บข้อ บังคับ ใด ๆ ของประเทศไทยหรือ ต่ ำงประเทศ
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และ/หรือข้อบังคับของบริษทั ฯ หรือ (ข) บริษทั ฯ มีหน้ำทีต่ อ้ งปฏิบตั หิ รือต้องดำเนินกำรใด ๆ เพิม่ เติมนอกเหนือจำกที่
ต้องดำเนินกำรตำมกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ภำยใต้กฎหมำยไทย หรือ
(ค) ไม่เป็ นไปตำมวิธกี ำร หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในกำรเสนอขำยหรือจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
ตัวแทนรับจองซื้อ ขอสงวนสิทธิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ฏิบตั ิ ตำมวิธกี ำรจองซื้อหุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนนี้เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรดำเนินกำรจัดสรรดังกล่ำวอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของตัวแทนรับจองซื้อ ซึ่งอำจพิจำรณำเปลี่ยนแปลง
วิธกี ำรเสนอขำย หรือจัดสรรหุน้ ดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสม โดยจะดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
4. วิ ธีการจองและชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
4.1

การจองซื้อโดยวิ ธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)
- ผูจ้ องซื้อจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (แบบ ข สำหรับ
ผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลำยมือ
ชื่อผูจ้ องซื้อ หำกผูจ้ องซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้
พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) โดยข้อมูลในใบจองซื้อหุน้ ใช้ในกำรดำเนินกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ
และตรวจสอบเพื่ อ ทรำบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD)
- กรณี ผู้ จ องซื้อ ช ำระเงิน สดหรือ โอนเงิน ผ่ ำ นระบบ Bill Payment ของธนำคำรไทยพำณิ ช ย์ จ ำกัด
(มหำชน) (“ธนาคารไทยพาณิ ชย์”) ชื่อบัญชี “บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จากัด
เพื่อจองซื้อหุ้น” โดยใช้แบบฟอร์มกำรชำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ที่จดั ส่งโดยบริษัทศูนย์ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 4) กรอกรำยละเอียดในครบถ้วน พร้อมทัง้ ระบุพร้อม
ทัง้ ระบุรหัสลูกค้ำ Ref.1 เป็ นหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือเลขทีห่ นังสือเดินทำง หรือ
เลขที่ใบต่ำงด้ำวหรือเลขทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูจ้ องซื้อ และระบุรหัสอ้ำงอิง Ref.2 เป็ นเลขทะเบียนผู้
ถือหุน้ 10 หลัก ตำมทีร่ ะบุไว้ในใบรับรองกำรจองซื้อหุน้ (หากไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถ
ทารายการชาระเงิ นค่าจองซือ้ ได้) โดยสามารถชาระเงิ นที่เคาน์ เตอร์ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด
(มหาชน) ทุกสาขา ตัง้ แต่ เวลา 09.00 น. – 15:30 น. (หรือภายในเวลาทาการของธนาคารไทย
พาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564
- กรณีผู้จองซื้อชำระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ผ่ำนระบบ Bill Payment ต้ องลงวันที่ ไม่เกิ น
วันที่ 8 ธันวาคม 2564 แต่ ต้องหลังจากวันที่ แบบแสดงรายการข้อมูลและหนั งสือชี้ชวนมีผล
บังคับใช้แล้วเท่านัน้ และต้องสามารถเรียกเก็บเงิ นได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายใน
วันทาการถัดไป โดยชื่ อเจ้าของเช็คต้ องเป็ นชื่ อเดี ยวกับผู้จองซื้อเท่ านั น้ สามารถชาระเงิ น ที่
เคาน์ เตอร์ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. – 15:30 น. (หรือ
ภายในเวลาทาการของธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวันที่ 7 ธันวาคม
2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำย “บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เพื่ อ จองซื้ อ หุ้น ” เท่ ำ นั น้ และต้ อ งสำมำรถเรีย กเก็บ เงิน ได้จ ำกสำนั ก หัก บัญ ชีในเขต
เดียวกันภำยในวันทำกำรถัดไป โดยชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซื้อเท่ำนัน้
สำหรับกำรชำระเงินด้วยใบนำฝำกเงินค่ำจองซื้อหุน้ (Bill Payment) ทีพ่ มิ พ์ (Print) ออกมำภำยหลัง
กำรจองซื้อผ่ำน ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th ผูจ้ องซื้อ
สำมำรถชำระเงินทีเ่ คำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ ในกรณีน้ี ผูช้ ำระเงินผ่ำน
3
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-

เคำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) จะต้องเป็ นบุคคลเดียวกับผูจ้ องซื้อ หำกผูช้ ำระเงินเป็ น
คนละคนกับผูจ้ องซื้อ บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิไม่รบั จองซื้อหุน้
หรือให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของบล.หยวนต้ำ และจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อตำมวิธที ร่ี ะบุในกำร
จองซื้อหุน้
กรณีผจู้ องซื้อชำระเป็ นกำรโอนเงินผ่ำนกำร scan QR Code
สำหรับบุคคลธรรมดำสัญ ชำติไทย สำมำรถชำระเงิน ผ่ำนแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของแต่ละ
ธนำคำร โดยสำมำรถสแกน QR Code ทีป่ รำกฏบนหน้ำจอภำยหลังจำกทีก่ ดยืนยันกำรทำรำยกำรจอง
ซื้อ ผ่ ำ นระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บ ไซต์ www.yuanta.co.th เพื่ อ ช ำระเงิน ผ่ ำ นระบบ Mobile
Banking ของธนำคำรอื่นๆ ทัง้ นี้ เงื่อนไขกำรชำระเงิน (ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินสูงสุดทีส่ ำมำรถชำระได้ )
ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของแต่ละธนำคำรผูใ้ ห้บริกำรระบบ Mobile Banking
กำหนดเวลำรับชำระเงินในกรณีชำระผ่ำน Mobile Banking ของธนำคำรอื่น ๆ ตัง้ แต่ เวลา 09.00น.
ของวันที่ 7ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 15.30 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564 หรือเป็ นไปตามเงื่อนไข
และข้อกาหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking
QR Code ที่ปรำกฏบนหน้ ำจอภำยหลังจำกที่กดยืนยันกำรทำรำยกำรจองซื้อผ่ำนระบบ Electronic
Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th จะมีกำหนดอำยุ (เงือ่ นไขตำมทีร่ ะบุบนหน้ำ
เว็บไซต์) หำกไม่ชำระเงินภำยในเวลำที่กำหนดรำยกำรจองซื้อดังกล่ำวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ซึ่ง
เป็ นไปตามที่แต่ละธนาคารกาหนด

-

-

4.2

กรณีผจู้ องซื้อชำระเป็ นกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อ (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีบญ
ั ชีซื้อขาย
หลัก ทรัพ ย์ก ับ บริ ษัท หลัก ทรัพ ย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จ ากัด ) ที่ท ำกำรจองซื้อ ผ่ ำนระบบ
Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th หรือทำกำรจองซื้อผ่ำนใบจอง
ซื้อ หรือทำกำรจองซื้อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทีแ่ จ้งควำมประสงค์ชำระเงินด้วย (1) วิธกี ำรโอน
เงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer system หรือ ATS) และระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ หรือ (2) กำรหักเงินฝำกในบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของ
ผูจ้ องซื้อ
กรณีชำระเป็ นเงินโอนผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (เฉพำะผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบอำนำจ
ให้ผดู้ แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรจองซื้อแทนเท่ำนัน้ ) กำหนดเวลำรับชำระเงิน
กรณี ช ำระผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) ตัง้ แต่เวลำ 09:00 น. – 15.30 น. (หรือภำยในเวลำกำร
ให้บริกำรชำระเงินแบบ BAHTNET ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) แต่ละสำขำ) ของวันที่ 7
ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2564 กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซื้อต้อง
รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ/หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด

การจองซื้อผ่าน ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th
(หมายเหตุ: หน้ าจอนี้ เพื่อประกอบคู่มือจองซือ้ และคาอธิ บายเท่านัน้ หน้ าจอสาหรับการจองซื้อเมือ่
ทารายการจริงอาจแตกต่างจากที่ระบุในคู่มือจองซื้อฉบับนี้ )
1) ผู้จ องซื้ อ สามารถตรวจสอบสิ ท ธิ ก ารจองซื้ อ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฯ ผ่ า นเว็บ ไซต์
www.yuanta.co.th ซึ่ งผู้จองซื้อผ่านระบบ E-RO นั น้ จะต้ องผู้ถือหุ้นที่ เป็ นบุคคลธรรมดา และ
สัญชาติ ไทยเท่ านัน้ โดยการกรอกหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (สาหรับบุคคลธรรมดา
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สัญชาติ ไทย) ตัง้ แต่ประมาณวันที่ 27 พฤศจิ กายน 2564 ถึงวันและเวลาสิ้ นสุดการจองซื้อ (ใน
กรณี ที่ไม่ได้รบั หนังสือรับรองสิ ทธิ )
1.1 ลูก ค้ำบุ ค คลทัว่ ไป กรอกหมำยเลขบัต รประจ ำตัวประชำชน เลขรหัสหลัง บัต รประชำชน ชื่อ
นำมสกุล และวันเดือนปี เกิด เพื่อกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ
1.2 ลูกค้ำ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด กรอก username และ password เพื่อ
เข้ำใช้งำนระบบของบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
2) ในการจองซื้อ หน้ าจอจะแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และจานวนหุ้น BRI ที่ สามารถจองซื้อได้
ตามสิ ทธิ เพื่อตรวจสอบและเพื่อคลิ กทารายการจองซื้อ
2.1) ผู้ถือหุ้นที่ เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซด์
www.yuanta.co.th โดยทาตามวิ ธีการ ดังนี้
2.1.1) ลูกค้ำ Login โดยกำรกรอก(เลขบัตรประจำตัวประชำชน, เลขหลังบัตรประชำชน, ชื่อ, นำมสกุล
และวันเดือนปี เกิด เพื่อยืนยันตัวตนกับกรมกำรปกครอง

2.1.2) ระบบจะแสดงข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง หลังจำกนัน้ กดยืนยัน

2.1.3) ระบบจะแสดงข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ตรวจสอบควำมถูกต้อง หลังจำกนัน้ กดยืนยัน
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2.1.4) ระบบจะแสดงข้อมูลชชีแ้ จงกำรจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ให้กดยืนยันเพื่อยอมรับข้อตกลง

2.1.5) ระบบจะแสดงสิทธิกำรจองตำมเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ จำกนัน้ เริม่ ทำกำรจองซื้อได้โดยกดที่เลข
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้

2.1.6) ต้องกรอกข้อมูลในแบบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้ครบทุกช่อง เมื่อเสร็จสิน้ แล้วกดยืนยัน
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2.1.7) ระบบจะแสดงข้อมูลสรุป กำรจองซื้อเพื่อให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบข้อมูลในกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนเสร็จ ให้กดยืนยัน

2.1.8) กรณีเลือกวิธกี ำรชำระเงินด้วย QR ระบบจะแสดง QR Code ให้ลูกค้ำชำระเงินทันที เมื่อชำระค่ำ
จองซื้อสำเร็จจึงจะสำมำรถกดยืดยันรำยกำร

2.1.9) เมื่อลูกค้ำกดยืนยันเรียบร้อยจะขึน้ หน้ำรับทรำบรำยกำรเพื่อเป็ นกำรจบกำรจองซื้อ สำมำรถกลับไป
ทีห่ น้ำหลัก โดยกด “หน้ำหลัก” ได้
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2.1.10) ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองได้โดยกดที่ “ตรวจผลกำรจัด สรร” ตำมวัน และเวลำที่
กำหนดและ สำมำรถ Download ใบยืนยันคำสั ่งกำรจองซื้อได้ท่ี

ในหน้ำเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้

2.2) ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติ ไทย และมีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพย์กบั บล.หยวนต้ า
สามารถจองซื้อผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซด์ www.yuanta.co.th โดยทาตามวิ ธีการ ดังนี้
2.2.1) ลูกค้ำ Login โดยกำรกรอกเลขทีแ่ ละรหัส บนเว็บไซด์ www.yuanta.co.th

2.2.2) เมื่อ Login แล้ว ระบบจะแสดงหน้ำ Yuanta Portal เลือกเมนู “จองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน”

2.2.3) ระบบจะแสดงข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง หลังจำกนัน้ กดยืนยัน
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2.2.4) ระบบจะแสดงข้อมูลของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ตรวจสอบควำมถูกต้อง หลังจำกนัน้ กดยืนยัน

2.2.5) ระบบจะแสดงข้อมูลชึแ้ จงกำรจองซื้อหุน้ เพิม่ ทุน ให้กดยืนยันเพื่อยอมรับข้อตกลง

2.2.6) ระบบจะแสดงสิทธิกำรจองตำมเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ จำกนัน้ เริม่ ทำกำรจองซื้อได้โดยกดที่เลข
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้

2.2.7) ต้องกรอกข้อมูลในแบบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้ครบทุกช่อง เมื่อเสร็จสิน้ แล้วกดยืนยัน

9
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2.2.8) ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปกำรจองซื้อเพื่อให้ตรวจสอบ เมื่อตรวจสอบข้อมูลในกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนเสร็จ ให้กดยืนยัน

2.2.8.1) กรณีเลือกวิธกี ำรชำระเงินด้วย QR ระบบจะแสดง QR Code ให้ลูกค้ำชำระเงินทันที เมื่อ
ชำระค่ำจองซื้อสำเร็จจึงจะสำมำรถกดยืดยันรำยกำร

2.2.9) เมื่อลูกค้ำกดยืนยันเรียบร้อยจะขึ้นหน้ ำรับทรำบรำยกำรเพื่อเป็ นกำรจบกำรจองซื้อ สำมำรถ
กลับไปทีห่ น้ำหลัก โดยกด “หน้ำหลัก” ได้

2.2.10) ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองได้โดยกดที่ “ตรวจผลกำรจัดสรร” ตำมวันและเวลำที่
กำหนดและ สำมำรถ Download ใบยืนยันคำสั ่งกำรจองซื้อได้ท่ี
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3) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนบนระบบ E-RO โดยผู้จองซื้อสามารถชาระเงิ นได้ตามวิ ธีต่าง ๆ ดังนี้
- กรณีผจู้ องซื้อชำระเงินสดหรือโอนเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน) (“ธนำคำรไทยพำณิชย์”) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
เพื่อจองซื้อหุ้น” โดยใช้แบบฟอร์มกำรชำระเงินผ่ำนระบบ Bill Payment ที่จดั ส่งโดยบริษัทศูนย์
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 4) กรอกรำยละเอียดในครบถ้วน พร้อมทัง้
ระบุพร้อมทัง้ ระบุรหัสลูกค้ำ Ref.1 เป็ นหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือเลขที่
หนังสือเดินทำง หรือเลขทีใ่ บต่ำงด้ำวหรือเลขทะเบียนนิตบิ ุคคลของผูจ้ องซื้อ และระบุรหัสอ้ำงอิง
Ref.2 เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตำมที่ระบุไว้ในใบรับรองกำรจองซื้อหุ้น (หำกไม่ระบุ
Ref.1 และ Ref.2 จะไม่ ส ำมำรถท ำรำยกำรช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ ได้ ) โดยสำมำรถช ำระเงิน ที่
เคำน์เตอร์ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ ตัง้ แต่เวลำ 09.00 น. – 15:30 น. (หรือ
ภำยในเวลำทำกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) แต่ละสำขำ) ของวันที่ 7 ธันวำคม
2564 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2564
-

กรณีผู้จองซื้อชำระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ผ่ำนระบบ Bill Payment ต้องลงวันที่ไม่
เกินวันที่ 8 ธันวำคม 2564 แต่ต้องหลังจำกวันที่แบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใช้แล้วเท่ำนัน้ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภำยในวัน
ทำกำรถัดไป โดยชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซื้อเท่ำนัน้ สำมำรถชำระเงินทีเ่ คำน์เตอร์
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ ตัง้ แต่เวลำ 09.00น. – 15:30 น. (หรือภำยใน
เวลำทำกำรของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) แต่ละสำขำ) ของวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ถึง
วันที่ 9 ธันวำคม 2564 โดยขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำย “บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อจองซื้อหุ้น” เท่ำนัน้ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกัน
ภำยในวันทำกำรถัดไป โดยชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซื้อเท่ำนัน้

-

กรณีผจู้ องซื้อชำระเป็ นกำรโอนเงินผ่ำนกำร scan QR Code
สำหรับบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย สำมำรถชำระเงินผ่ำนแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของแต่
ละธนำคำร โดยสำมำรถสแกน QR Code ที่ปรำกฏบนหน้ ำจอภำยหลังจำกที่กดยืนยันกำรทำ
รำยกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อชำระเงินผ่ำน
ระบบ Mobile Banking ของธนำคำรอื่น ๆ ทัง้ นี้ เงือ่ นไขกำรชำระเงิน (ซึง่ รวมถึงจำนวนเงินสูงสุด
ทีส่ ำมำรถชำระได้) ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดของแต่ละธนำคำรผูใ้ ห้บริกำรระบบ Mobile Banking
กำหนดเวลำรับชำระเงินในกรณีชำระผ่ำน Mobile Banking ของธนำคำรอื่นๆ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น.
ของวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 9 ธันวำคม 2564 หรือเป็ นไปตำมเงือ่ นไข
และข้อกำหนดของแต่ละธนำคำรผูใ้ ห้บริกำรระบบ Mobile Banking
QR Code ที่ ป รำกฏบนหน้ ำ จอภำยหลัง จำกที่ ก ดยื น ยัน กำรท ำรำยกำรจองซื้ อ ผ่ ำ นระบบ
Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th จะมีกำหนดอำยุ (เงื่อนไข
ตำมที่ระบุบนหน้ำเว็บไซต์) หำกไม่ชำระเงินภำยในเวลำที่กำหนดรำยกำรจองซื้อดังกล่ำวจะถูก
ยกเลิกโดยอัตโนมัตซิ ง่ึ เป็ นไปตำมทีแ่ ต่ละธนำคำรกำหนด

-

กรณีผจู้ องซื้อชำระเป็ นกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซื้อ (เฉพำะผูจ้ องซื้อทีม่ บี ญ
ั ชี
ซื้อขำยหลักทรัพย์กับบริษัท หลักทรัพ ย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด) ที่ท ำกำรจองซื้อผ่ำน
ระบบ Electronic Rights Offering (“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th หรือทำกำรจองซื้อ
ผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทีแ่ จ้งควำมประสงค์ชำระเงินด้วย (1) วิธกี ำรโอนเงินผ่ำนระบบกำร
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โอนเงิน อัต โนมัติ (Automatic Transfer system หรือ ATS) และระบบกำรโอนเงิน อัต โนมัติ
ดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ หรือ (2) กำรหักเงินฝำกในบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ของผู้
จองซื้อ
-

กรณีชำระเป็ นเงินโอนผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (เฉพำะผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบ
อ ำนำจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ ด ำเนิ น กำรจองซื้ อ แทนเท่ ำ นั ้น )
กำหนดเวลำรับชำระเงินกรณีชำระผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) ตัง้ แต่เวลำ 09.00 น. –15.30
น. (หรือภำยในภำยในเวลำกำรให้บริกำรชำระเงินแบบ Bahtnet ของธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด
(มหำชน) แต่ละสำขำ) ของวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 9ธันวำคม 2564 กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบบำทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ/หรือค่ำธรรมเนียม
อื่นใดทีเ่ กิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด

4) ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการทารายการ พร้อมทัง้ บันทึก และ/หรือพิ มพ์หลักฐานการจองซื้อ
ซื้อหุ้น สามัญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษัท ฯ ไว้เป็ นเอกสารประกอบการจองซื้ อ หุ้น สามัญ เพิ่ มทุ น ของ
บริษทั ฯ ต่อไป
4.3

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
1) ผูจ้ องซื้อทีม่ บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด สำมำรถจอง
ซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน (Investment Consultant หรือ IC) ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00
น. (หรือภำยในเวลำทำกำรของบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด) ของวันที่ 7 ธันวำคม
2564 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2564 ตำมขัน้ ตอนและวิธกี ำรที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย)
จำกัด กำหนด และผูจ้ องซื้อจะต้องให้คำยืนยันทำงวำจำผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปว่ำผูจ้ องซื้ อได้ศกึ ษำ
(หรือรับทรำบ) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในหนังสือชี้ชวน และ/หรือ
ข้อมูลสรุปของหนังสือชีช้ วน (Executive Summary) และยอมรับคำเตือนต่ำง ๆ ทีผ่ ูกพันตำมหนังสือชี้
ชวน และ/หรือข้อมูลสรุปของหนังสือชีช้ วน (Executive Summary) โดยผูจ้ องซื้อไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและ
ลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใด ๆ ประกอบกำรจองซื้อ
2) ผูจ้ องซื้อสำมำรถชำระเงินได้โดยวิธี (1) กำรโอนเงิน ATS หรือ (2) หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซ้อื ขำย
หลัก ทรัพ ย์ ข องผู้ จ องซื้ อ ตัง้ แต่ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. (หรือ ภำยในเวลำท ำกำรของบริษั ท
หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด) ของวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวำคม 2564

5. การตรวจสอบสถานะการจองซื้อ
ผูจ้ องซื้อที่จองซื้อผ่ำนระบบ E-ROสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองซื้อผ่ำนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th ผ่ำน
ระบบ E-RO ได้ตงั ้ แต่ประมำณวันที่ 7 ธันวำคม 2564 ถึงวันและเวลำสิน้ สุดกำรจองซื้อ
1) ลูกค้ำบุคคลทัวไป
่ กรอกหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน เลขรหัสหลังบัตรประชำชน ชื่อ นำมสกุล
วันเดือนปี เกิด เพื่อกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ
2) ลูกค้ำ บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด กรอก username และ password เพื่อเข้ำใช้
งำนระบบ
6. การตรวจสอบผลการจัดสรร
ผูจ้ องซื้อทีจ่ องซื้อผ่ำนระบบ E-RO สำมำรถตรวจสอบผลกำรจัดสรรผ่ำนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th ผ่ำนระบบ
E-RO ได้ตงั ้ แต่ประมำณวันที่ 15 ธันวำคม 2564 ดังนี้
1) ลูกค้ำบุคคลทัวไป
่ กรอกหมำยเลขบัตรประจำตัวประชำชน เลขรหัสหลังบัตรประชำชน ชื่อ นำมสกุล
วันเดือนปี เกิด เพื่อกำรตรวจสอบและยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้งำนระบบ
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2) ลูกค้ำ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด กรอก username และ password เพื่อเข้ำใช้
งำนระบบ
7. เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
7.1

การจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)
ผูจ้ องซื้อจะต้องยื่นเอกสำรประกอบกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ BRI ดังต่อไปนี้ ณ สถำนทีร่ บั จองซื้อตำมที่
ระบุในข้อ 2
1) ใบรับรองกำรจองซื้อหุน้ (ออกโดยบริษทั ศูนย์ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด)
2) ใบจองซื้อหุ้นสำมัญ เพิ่มทุ นบริษัท บริทำเนีย จำกัด (มหำชน) (แบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท
ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน) เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ )
3) หลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุน้
4) ในกรณีทม่ี กี ำรเปลี่ยนชื่อ/นำมสกุล ซึ่งทำให้ช่อื /นำมสกุลไม่ตรงกับข้อมูลผูถ้ อื หุน้ ตำมทีป่ รำกฏในสมุด
ทะเบีย นผู้ ถือ หุ้ น ของ ORI ณ วัน ที่ 23 พฤศจิก ำยน 2564 ผู้ จ องซื้อ ต้ อ งแนบเอกสำรที่อ อกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลีย่ นชื่อ/นำมสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ หนังสือรับรอง เป็ นต้น
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย
-

-

สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีท่เี ป็ น
บัตรประจำตัวประชำชนตลอดชีพให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนดังกล่ำวและสำเนำทะเบียน
บ้ำนที่มีเลขประจ ำตัว ประชำชน 13 หลัก พร้อ มลงนำมรับ รองสำเนำถู ก ต้อ ง หรือกรณี ท่ีไม่ มีบ ัต ร
ประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ทีย่ งั ไม่
หมดอำยุและสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยลำยมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อในเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจองซื้อทุกฉบับ
กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผู้เยำว์ท่ยี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำสูติบตั ร พร้อมทัง้ สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้ใช้อำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) หรือผู้ปกครองตำมกฎหมำย และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ใ ช้อำนำจ
ปกครองหรือผูป้ กครองตำมกฎหมำยลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมถึงหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถ
จองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือ กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผู้เยำว์ท่มี บี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูเ้ ยำว์และแนบสำเนำบัตรประจำตั วประชำชน
ยังไม่หมดอำยุของผู้ใช้อำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำย พร้อมให้ผู้ใช้อำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำย ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมถึงหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นสำมัญได้ถูกต้อง
ตำมกฎหมำย

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว
-

สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อ
นัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อในเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจองซื้อทุกฉบับ
กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นสำมัญได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำย

ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
-

สำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่
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-

หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง โดย
ลำยมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อในเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจองซื้อทุกฉบับ
สำหรับกรณีทม่ี กี ำรมอบอำนำจให้ผอู้ ่นื กระทำกำรแทน จะต้องแนบหนังสือมอบอำนำจทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
จำกนิติบุคคลดังกล่ำวมอบอำนำจให้ผู้รบั มอบอำนำจเป็ นผู้ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำ
บัต รประชำชน สำเนำใบต่ ำงด้ำว หรือสำเนำหนั งสือ เดิน ทำงที่ย ังไม่ ห มดอำยุ (แล้วแต่ กรณี ) ของ
กรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำวตำมที่ปรำกฏในหนังสือมอบอำนำจ และผู้รบั มอบ
อำนำจ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง อนึ่ง หำกหนังสือมอบอำนำจเป็ นฉบับสำเนำ สำเนำหนังสือ
มอบอำนำจดังกล่ำวจะต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูม้ อบ
อำนำจด้วย และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) หรือลงนำมรับรองโดยผูร้ บั มอบอำนำจภำยใต้
ขอบเขตของกำรมอบอำนำจตำมทีป่ รำกฏในหนังสือมอบอำนำจ

ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
-

-

-

สำเนำหนังสือสำคัญ กำรจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิ ติ
บุคคล (Affidavit) และหนังสือแสดงรำยชื่อผู้มอี ำนำจลงนำมพร้อมตัวอย่ำงลำยมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6
เดือนนับจนถึงวันยื่น ใบจองซื้อ หรือภำยในระยะเวลำที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยจะกำหนด พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว จะต้องได้รบั กำรรับรอง
ลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดทีม่ อี ำนำจในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้
จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผูจ้ ดั ทำหรือผูใ้ ห้คำรับรองควำมถูกต้องของ
เอกสำร และให้เจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสำรได้จดั ทำหรือรับรอง
ควำมถูกต้อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อและตรำประทับของเจ้ำหน้ำที่ Notary Public หรือหน่ วยงำนอื่น
ใดทีไ่ ด้ดำเนินกำรข้ำงต้น ซึง่ ต้องมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง โดยลำยมือชื่อนัน้ จะต้องตรงกับลำยมือชื่อใน
เอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรจองซื้อทุกฉบับ

ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่มอบอานาจให้ผ้ดู ูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนิ นการ
จองซื้อแทน
-

สำเนำหนั ง สือ มอบอ ำนำจที่ย ัง ไม่ ห มดอำยุ ซึ่ง ผู้ จ องซื้อ มอบอ ำนำจให้ ผู้ ดู แ ลรัก ษำผลประโยชน์
(Custodian) ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำว
ให้เป็ นไปตำมประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี ) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี )
และประทับตรำสำคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และจะต้องมีหนังสือของผูด้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian)
ที่ระบุช่อื ผู้มีอำนำจลงนำม พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูล้ งนำมแทนผูด้ แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian)
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

เอกสารเพิ่ มเติ มกรณี ผ้จู องซื้อมอบอานาจให้บุคคลอื่นจองซื้อแทน
-

ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อไม่ประสงค์ทำกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนด้วยตนเอง สำมำรถมอบอำนำจให้บุคคล
อื่นเป็ นผู้ดำเนินกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนตน รวมถึงให้มีอำนำจในกำรลงนำม
แก้ไข เพิม่ เติมข้อควำมในใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญเพิม่ ทุน และ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2

7.2

ดำเนินกำรใด ๆ ทัง้ ปวงอันจำเป็ นและสมควรทีเ่ กี่ยวกับกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ หรือ
เพื่อดำเนินกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนผู้มอบอำนำจได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องแนบ
หนังสือมอบอำนำจฉบับจริงตำมแบบทีจ่ ดั ส่งโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อบอำนำจ และผูร้ บั
มอบอำนำจ พร้อมกับเอกสำรประกอบกำรจองซื้อทีล่ งนำมถูกต้องครบถ้วนโดยผูร้ บั มอบอำนำจพร้อม
ปิ ดอำกรแสตมป์ 30 บำท
- ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อ
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมใน แบบสอบถำมเพื่อหำข้อบ่งชี้กำรเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิตบิ ุคคล)
เฉพำะผู้ป ระสงค์นำหลักทรัพ ย์ฝำกเข้ำบัญ ชีผู้ออกหลัก ทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถำม
สำหรับกำรตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุคคล (แล้วแต่กรณี)
การจองซื้อผ่านระบบ E-RO
7.2.1 กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ผ่ำนเว็บไซด์ www.yuanta.co.th ให้ครบถ้วน

8. เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
-

-

-

-

-

-

ผูจ้ องซื้อต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ค่ำธรรมเนียมกำรโอน และ/หรือค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรม
โอนเงินทัง้ หมด (หำกมี)
ผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นที่จองซื้อและชำระเงินค่ำจองซื้อแล้ว ไม่ มสี ทิ ธิยกเลิกกำร
จองซื้อทุกกรณี
ผูจ้ องซื้อซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ จะต้องกรอกใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ (แบบ ข สำหรับผูถ้ ือหุน้ ของ ORI เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้น) หรือจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์
(Online) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th แยกต่ำงหำกจำกหุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในส่วนอื่น (ถ้ำมี)
หำกผูจ้ องซื้อไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้นหรือส่งมอบเอกสำรไม่ครบถ้วนภำยในวัน
และเวลำทีก่ ำหนด ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่ำผูจ้ องซื้อสละสิทธิ
ในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อหรือ บล.หยวนต้ำ ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อได้ไม่ว่ำด้วย
กรณีใด ๆ ก็ตำมทีม่ ใิ ช่ควำมผิดของ บล.หยวนต้ำ ไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนภำยในกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
และกำรชำระเงินค่ำจองซื้อ หรือผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในใบจองซื้อไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดั เจน หรือจองซื้อด้วย
วิธกี ำรอื่นทีม่ ไิ ด้กำหนดไว้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือว่ำผูจ้ องซื้อ
สละสิทธิในกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนดังกล่ำว และขอสงวนสิทธิในกำรไม่จดั สรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ผจู้ อง
ซื้อรำยดังกล่ำว หรือให้เป็ นไปตำมดุลยพินิจของ บล.หยวนต้ำ
หำกผู้จองซื้อ ระบุ จำนวนหุ้น ในใบจองซื้อ ไม่ต รงกับ จำนวนเงิน ที่ บล.หยวนต้ำ ได้รบั ชำระ ผู้จ ัดกำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือตำมจำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรจองซื้อเป็ นหลัก และ
สงวนสิท ธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจในกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ เพิ่มทุนให้แก่ ผู้จองซื้อตำมที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย เห็นสมควร
ใบรับรองกำรจองซื้อหุน้ ทีอ่ อกโดยศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ได้จดั ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยผู้
จองซื้อจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ เท่ำนัน้ และจะต้องเตรียม
เอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมจำนวนเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะใช้สทิ ธิจองซื้อหุน้
กรณีย่นื เอกสำรกำรจองซื้อที่สำนักงำนใหญ่ของ บล.หยวนต้ำ (Hard Copy) ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ
เต็มจำนวนต่อ 1 ใบจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน
หำกผูจ้ องซื้อชำระค่ำจองซื้อก่อนทำรำยกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th
ผู้จองซื้อต้องเลือกช่องทำงกำรชำระเงินในระบบ (Online) ให้ตรงกับ ช่องทำงกำรชำระเงินจริงที่ผู้จองซื้อท ำ
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-

-

รำยกำรเท่ำนัน้ หำกกำรชำระเงินไม่เป็ นไปตำมช่องทำงที่ถูกเลือกไว้ในระบบออนไลน์ ตัวแทนกำรจองซื้อขอ
สงวนสิทธิในกำรพิจำรณำควำมถูกต้อง ครบถ้วนของกำรจัดสรรดังกล่ำว
กรณีย่นื เอกสำรกำรจองซื้อทีส่ ำนักงำนใหญ่ของบล.หยวนต้ำ (Hard Copy) หำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ/นำมสกุล ซึ่งทำ
ให้ช่อื /นำมสกุลไม่ตรงกับชื่อ/นำมสกุลผู้ถือหุ้นตำมที่ปรำกฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ORI ณ วันกำหนด
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ผูจ้ องซื้อต้องแนบเอกสำรทีอ่ อกโดยหน่ วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ หนังสือรับรอง เป็ นต้น
ในกรณีทข่ี อ้ มูลของผูจ้ องซื้อไม่ตรงตำมข้อมูลทีป่ รำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้
ถือหุน้ ของ ORI บริษทั ฯ และ บล.หยวนต้ำ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะถือตำมข้อมูลทีป่ รำกฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เป็ น
หลักผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรปรับเปลีย่ นรำยละเอียดวิธกี ำรชำระ
เงินค่ำจองซื้อ เงือ่ นไขในกำรจองซื้อ หรือข้อมูลใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับวิธกี ำรจองซื้อหุน้ และ/หรือกำรชำระเงินตำม
ควำมเหมำะสมในกรณีทเ่ี กิดปั ญหำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินงำน ตลอดจนกำรพิจำรณำจัดกำร กำร
รับชำระเงินค่ำจองซื้อ กรณีผจู้ องซื้อนำเงินเข้ำบัญชีจองซื้อเพื่อชำระกำรจองซึ่งไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ทัง้ นี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกำรจองซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้

9. วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
กรณีผจู้ องซื้อไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญ หรือได้รบั กำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุน้ ทีจ่ องซื้อ หรือ เนื่องจำก
กำรปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขกำรจองซื้อ หรือ ชำระเงินค่ำจองซื้อเกินกว่ำจำนวนหุน้ ทีจ่ องซื้อ หรือมีกำรยกเลิกกำรเสนอขำย
หุน้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์ตำมแต่กรณีทร่ี ะบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนที่ 3
ข้อ 6.9 โดยผู้จองซื้อจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหัก
บัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ตำมช่องทำงกำรคืนเงินหลักดังนี้
ประเภทผู้จองซือ้

ช่องทางการคืนเงิ น

ผูจ้ องซื้อเป็ นผูใ้ ช้บริกำร
ของผูจ้ ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์

•

ผูจ้ องซื้อไม่ได้เป็ น
ผูใ้ ช้บริกำรของผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์

•

•

•
•

นำเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูจ้ องซื้อตำมทีป่ รำกฏในวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ ORI สำหรับผูถ้ อื หุน้ ของ ORI
เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ หรือ
โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
นำเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของผูจ้ องซื้อตำมทีป่ รำกฏในวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ ORI สำหรับผูถ้ อื หุน้ ของ ORI
เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรรหุน้ หรือ
โอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรตำมทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อ หรือ
จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผูจ้ องซื้อตำมชื่อทีร่ ะบุไว้
ในใบจองซื้อและส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุ
ไว้ในใบจองซื้อ

ระยะเวลาคืนเงิ นนับ
แต่วนั สิ้ นสุดการจอง
ซื้อ
ภำยใน 5 วันทำกำร

ภำยใน 7 วันทำกำร

ภำยใน 10 วันทำกำร

ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดไว้ขำ้ งต้น ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ทม่ี หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งเงินคืนดังกล่ำวจะต้องทำกำรชำระดอกเบี้ยให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ในอัตรำร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรแต่พ้นกำหนดเวลำดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มี
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กำรชำระคืนเงินตำมวิธกี ำรข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำร
ของผูจ้ องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็ค
คืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้รบั เงิน
จองซื้อหุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป ทัง้ นี้หำก
เกิดควำมผิดผลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อ หรือเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ควำมผิด
ของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล ชื่อ ทีอ่ ยู่ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
10. วิ ธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
หำกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ตกลงรับหน้ำทีเ่ ป็ นนำยทะเบียนหุน้ สำมัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริกำรรับฝำกใบหุน้ ที่
จองซื้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ผจู้ องซื้อจะสำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสำมัญที่ตน
ได้รบั กำรจัดสรรเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซื้อสำมำรถขำยหุ้น
สำมัญในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญำตให้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณีท่ผี จู้ องซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผูจ้ องซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญได้
จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อสำมำรถเลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless
System) ของศู น ย์รบั ฝำกหลัก ทรัพ ย์ โดยผู้จองซื้อ ประสงค์ท่ีจ ะฝำกหุ้น สำมัญ ไว้ในบัญ ชีของบริษัท
หลักทรัพย์ซ่งึ ผูจ้ องซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษทั ฯ จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั
จัด สรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูน ย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ และออกหลักฐำน
กำรฝำกให้แก่ผจู้ องซื้อภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ
ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์นัน้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีผ่ จู้ องซื้อฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำร
จัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่หี ุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
เริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้อ (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้
แล้วบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุ
์
น้ ในนำมของผูจ้ องซื้อ ตำมข้อ (3) ให้แก่ผจู้ องซื้อแทน

(2)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless
System) ของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหุ้นสำมัญในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีน้ี บริษทั ฯ จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อ
ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่
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ผู้จองซื้อภำยใน 7 วันทำกำร นับแต่วนั ที่ส้นิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรจะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญ ที่ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพ ย์ฯ ได้ และหำกผู้จองซื้อต้องกำรถอนหุ้น
สำมัญออกจำกบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อสำมำรถติดต่อได้ท่ี ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้ สำมัญตำมอัตรำทีศ่ ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด
ในกรณี น้ี ผู้ จ องซื้ อ หุ้ น จะต้ อ งกรอกข้อ มู ล ในเอกสำรประกอบกำรจองซื้ อ ได้ แ ก่ เอกสำรเพิ่ ม เติ ม
ประกอบกำรจองซื้อหลักทรัพ ย์เฉพำะผู้ท่ปี ระสงค์นำหลักทรัพ ย์ฝำกเข้ำบัญ ชี บริษัทผู้ออกหลักทรัพ ย์
(Issuer Account) เท่ำนัน้
สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล “แบบสอบถำมเพื่อหำข้อบ่งชี้กำรเป็ นบุคคลสหรัฐฯ
(บุคคลและนิตบิ ุคคล)” และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพำะนิตบิ ุคคล” สำหรับผูจ้ องซื้อนิตบิ ุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่ง
ให้แก่ ศูน ย์รบั ฝำกหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ หำกผู้จองซื้อไม่ ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถำมสำหรับ
ตรวจสอบสถำนะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุ
์
น้ ในนำมผู้
จองซื้อตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ (3)
ทัง้ นี้ กำรถอนหลักทรัพย์ทฝ่ี ำกไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำใน
กำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผูจ้ องซื้อทีน่ ำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจไม่สำมำรถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภำยในวันที่
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
(3)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซื้อ บริษทั ฯ โดยศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อ
และทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อหุน้ ภำยใน 15 วันทำกำรนับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้
จองซื้อทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่ำ
จะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ นุ้ สำมัญของบริษทั ฯ ได้เริม่ ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรือระบุไม่ชดั เจนบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
กำรออกใบหุน้ ตำมข้อ (3) ให้แก่ผจู้ องซื้อแทน

11. ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
-

-

-

ชื่อผูจ้ องซื้อและชื่อเจ้ำของบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์จะต้องเป็ นชื่อเดียวกัน หำกเป็ นเลขทีบ่ ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์
ของบุคคลอื่น จะไม่สำมำรถฝำกหุน้ เข้ำบัญชีได้และผูจ้ องซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุน้ ได้ทนั ทีในวันแรกของกำรซื้อ
ขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของ BRI ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ทัง้ นี้ BRI ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้
จองซื้อ
โปรดระบุหมำยเลขสมำชิกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) ทีป่ ระสงค์นำหุน้ เข้ำบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์
ของตนเองให้ถูกต้อง หำกระบุหมำยเลขสมำชิกศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ผดิ หุน้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรจะถูกส่งไปทีอ่ ่นื
ซึง่ BRI และ บล.หยวนต้ำ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือควำมล่ำช้ำในกำรติดตำมหุน้
ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อเลือกรับคืนเงินค่ำจองซื้อโดยกำรโอนเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร โปรดระบุเลขทีบ่ ญ
ั ชีรบั เงินคืนค่ำ
จองซื้อให้ถูกต้อง มิฉะนัน้ เงินคืนค่ำจองซื้อจะถูกโอนไปยังบัญชีดงั กล่ำวซึ่งทำง บล.หยวนต้ำ จะไม่รบั ผิดชอบ
ต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้
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หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติ ดต่อสอบถามที่
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 15 อำคำรเลขที่ 127 อำคำรเกษรทำวเวอร์ ถนนรำชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณธนภร สุกจิ จำคำมิน / คุณวรำรัตน์ อนุแสวง
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรหลักทรัพย์
โทรศัพท์ 0 2009 8261 หรือ 0 2009 8263
แผนที่สถานที่ติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนของ BRI
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