
เจ้าหน้าทีผู่้รับมอบอ านาจ  ___________________________________ 
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 3 

 
 
 

หมายเหตุ   หากผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู่ท่ีใหไ้ว ้  โปรดแจง้การแกไ้ขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจดัสง่ใหฝ่้ายปฏิบตัิการหลกัทรพัย์ บรษิัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถนนรชัดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000 
 

                                                                                                  ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)                                                                                                       เลขท่ีใบจอง
.............................................. 

   การเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุต่อประชาชน จ านวน 252,650,000 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท โดยจดัสรรหุน้จ  านวนไม่เกิน 34,530,000 หุน้  
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรตี์ ้จ  ากัด (มหาชน) (“ORI”) เฉพาะกลุม่ที่มีสทิธิไดร้บัจัดสรรหุน้ โดยผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสดุทา้ย  

 (ทัง้นี ้ราคาการจองซือ้และอตัราการใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทนุสามารถอา้งอิงไดจ้ากขอ้มูลที่ระบุในใบรบัรองการจองซือ้หุ้นที่ออกโดยบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย จ ากดั) 

เรียน คณะกรรมการบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด (“หยวนต้า”) ซ่ึงเป็นตัวแทนรับจองซือ้           วันทีจ่องซือ้    7 ธันวาคม 2564   8 ธันวาคม 2564   9 ธันวาคม 2564 

ข้อมูลผู้จองซือ้หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง 
 

ขา้พเจา้   นาย    นาง    นางสาว    นิติบคุคล      อ่ืนๆ (ระบ ุ_______________________) ชื่อ  _____________________________________________________________                                                                                                                              ________________ เพศ  ชาย  หญิง 
 บั ต รป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ชน   ใ บต่ า ง ด้า ว    หนั ง สื อ เ ดิ นท า ง  เ ล ข ท่ี   ____________________________________________________________________________  เ ล ข ทะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล  เ ล ข ท่ี   ___________________________________________________________________-
_____________________________  
สญัชาติ (ประเทศท่ีนิติบคุคลจดทะเบียน)  __________________ วนั/เดือน/ปีเกิด (ปี พ.ศ.)/วนัจดทะเบียนนิติบคุคล ________________  โทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้__________________ ท่ีอยู่ใหเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ORI ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) 
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี ______________________________________ ประเภทของการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย      ไมห่กัภาษี ณ ท่ีจ่าย    หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย                            

ท่านเป็นบคุคลที่มีสถานะทางการเมือง* /สมาชิกในครอบครวัาของบคุคลที่มีสถานภาพการเมือง**/ผูใ้กลช้ิด*** กบับคุคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรอืสมาชิกในครอบครวัที่มีสถานภาพทางการเมือง หรอืไม่  ไม่เป็น  เป็น  (โปรดระบตุ  าแหน่งทางการเมือง)__________  
* บคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง ผูด้  ารงต าแหนง่ส  าคัญหรือเคยด ารงต าแหนง่ดงักลา่วในประเทศหรือต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประมุขแหง่รฐัหรือรฐับาล รฐัมนตรี เจา้หนา้ท่ีระดบัสูงของรฐั ศาล องคก์รอิสระ องคก์รอยัการ หรือทหาร ผูด้  ารงต าแหนง่ระดบัสงูของรฐัวสิาหกิจหรือหนว่ยงานอ่ืนของรฐั ผูมี้บทบาทส าคญัในพรรคการเมือง ผูด้  ารง
ต าแหนง่ส  าคญัหรือเคยด ารงต าแหนง่ดงักลา่วในองคก์ารระหว่างประเทศ และผูท่ี้ด ารงต าแหนง่เทียบเท่าระดบัดงักลว่ ทัง้นี ้ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการปอ้งกนัปราบปรามการฟอกเงินประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน  
** สมาชิกในครอบครวัหของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บดิา มารดา บตุร ผูร้บับตุรบญุธรรม หรือบตุรบญุธรรมของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (2) พี่นอ้งรว่มบดิามารดาเดียวกนัหรือพี่นอ้งรว่มบดิาหรือรว่มมารดาเดียวกนัของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (3) คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินด้วยกนัฉนัสามีภรรยาโดยมิไดจ้ด
ทะเบียนสมรสของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางกาเรงินหรือของบคุคลตาม (1) หรือ (2) ***ผูใ้กลช้ิด หมายถึง (1) บคุคลซึง่เป็นผูค้รอบครองหรือดูแลทรพัยส์ินหรือประโยชนอ่ื์นใดของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง (2) บคุคลซึง่มีความสมัพนัธใ์กลช้ิดอนัเน่ืองมาจากการสรา้งหรือด าเนนิความสมัพนัธท์างธุรกิจของบคุคลท่ีมีสถานภาพทางการเมือง   

แหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากต่างประเทศ  ไมม่ ี ม ี(ระบชุื่อประเทศ)__________________________________ แหล่งท่ีมาของเงินท่ีใชใ้นการจองซือ้ บคุคลธรรมดา :  เงินเดือน  ธรุกิจส่วนตวั  เงินออม  รายไดจ้ากการลงทนุ  มรดก  อ่ืนๆ (ระบ)ุ _________________________________ (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ขอ้) นิติบคุคล :  เงินจากการด าเนินธรุกิจ  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ________________________________________________________________   
ขา้พเจา้เป็นผูถื้อหุน้ของ ORI ท่ีมสีิทธิไดร้บัการจดัสรรหุน้ และมถ่ิีนท่ีอยู่ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากขอ้มลูที่อยู่จดัส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามขอ้มลูที่ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ORI ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date)) มคีวามประสงคห์รอืวตัถปุระสงคใ์น
การท าธรุกรรมเพื่อขอจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ ดงันี ้ 

รายละเอยีดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน) จ านวนหุ้นสามัญทีเ่พิม่ทุนทีจ่องซือ้ (หุ้น) รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ (บาท) จ านวนเงนิทีต้่องช าระ (ตัวอักษร) 
จองซือ้ตามสิทธิทัง้จ  านวน    

จองซือ้นอ้ยกว่าสิทธิ    

จองซือ้เกินสิทธิ (ระบเุฉพาะส่วนเกินสิทธิ)    

รวม    
พรอ้มกนันี ้ขา้พเจา้ขอสง่เงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  ดงักลา่วโดยช าระเป็น  เงินสด/เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากัด (มหาชน) เขา้บัญชีชื่อ “บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด เพ่ือการจองซือ้หุ้น” โดยระบุรายะละเอียด Ref.1 เป็น
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรอืเลขที่หนงัสอืเดินทาง หรอืเลขที่ใบต่างดา้วหรอืเลขทะเบียนนิติบคุคลของผูจ้องซือ้ และระบรุหสัอา้งอิง Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 10 หลกั หรือ  เช็คบุคคล/แคชเชียรเ์ช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด 

(มหาชน) เลขท่ีเช็ค _______________________ ลงวนัท่ี _________________ สาขา  _____________ โดยขดีคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากัด เพือ่การจองซือ้หุ้น” (ในกรณีท่ีช  าระค่าจองซือ้หุน้เป็นเช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวันท่ีไม่เกินวันท่ี  8 ธันวาคม 
2564 แต่ตอ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมผีลใชบ้งัคบัแลว้เท่านัน้ และตอ้งยื่นผ่านเคานเ์ตอรธ์นาคารก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคารของวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2564 และตอ้งสามารถเรยีกเก็บเงินไดจ้ากส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกันภายในวนัท าการถัดไป) โดยชื่อเจา้ของเช็คตอ้งเป็น
ชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้เท่านัน้     แสกน QR Code ท่ีปรากฏบนหนา้จอการท ารายการจองซือ้ผ่านเว็บไซต ์www.yuanta.co.th เพื่อช าระเงินไดท้นัที ทัง้นี ้เงื่อนไขการช าระเงิน (ซึ่งรวมถึงจ านวนเงินสงูสดุท่ีสามารถช าระได)้ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของแต่ละธนาคารผูใ้หบ้รกิารระบบ Mobile Banking 

 การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบธุนาคาร ________________________  เงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
ส าหรบัผูจ้องซือ้ท่ีมบีญัชีซือ้ขายกับบรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด สามารถติดต่อแจง้ความประสงคผ์่านเจา้หนา้ท่ีผูด้แูลบญัชีของท่าน (“IC”) หรอืแจง้ผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้องซือ้ สามารถช าระเงินดว้ยวิธี ดงันี ้
 เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS)    หกัจากเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขท่ีบญัชี______________________________________________________________________________________________และยื่นเอกสารการจองซือ้ใหค้รบถว้นตามท่ีก าหนด 

ขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวแลว้ ในการส่งมอบหุน้ ขา้พเจา้ตกลงยินยอมใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการดงัต่อไปนี ้(ผูจ้องซือ้หุน้โปรดเลือกวิธีใดวิธีหน่ึงเท่านัน้) 
  ในกรณีทีม่บีญัชซีือ้ขายหลักทรัพย ์ ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” และด าเนินการใหบ้รษัิท _____________________________________________สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี____________________________________น า
หุน้เขา้ฝากไวก้ับ บรษัิทศนูยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด (“TSD”) เพื่อเขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรพัยข์องขา้พเจา้ชื่อ____________________________________เลขท่ีบัญชี_____________________________ ซึ่งขา้พเจา้มีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยต์อ้งตรงกับชื่อผูจ้องซือ้ มิฉะนั้นจะ
ด าเนินการออกใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้แทน ภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ และจดัส่งใบหุน้ใหท้างไปรษณียต์ามท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ORI ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้(Record Date)) บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้สามญั
ไมส่ามารถขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัการจดัสรร 
   ในกรณีทีไ่มม่บีญัชซีือ้ขายหลักทรัพย ์
        ใหฝ้ากหุน้สามญัตามจ านวนท่ีไดร้บัการจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ TSD โดยน าเขา้บัญชีของบริษัทผูอ้อกหลักทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ (การขอถอนเป็นใบหลักทรพัยใ์นภายหลัง  ผูจ้องซือ้จะตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ี TSD ก าหนด) กรณีเลือกรับหุ้นเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพยส์มาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในช่องนี ้โปรดกรอกข้อมูลและลงนามเอกสารเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามที่ TSD ก าหนดดังนี้ 1) 
“แบบสอบถามเพือ่หาขอ้บง่ชีก้ารเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงคน์ าหลักทรัพยฝ์ากเขา้บญัชผีู้ออกหลักทรัพย ์(Issuer Account) เทา่น้ัน” 2) “แบบสอบถามส าหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบุคคล)” เพือ่น าส่งให้แก่ TSD ด้วย (บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิไมน่ าฝากหลักทรัพยเ์ขา้บญัชบีริษัทผู้ออกหลักทรัพยส์มาชกิเลขที ่600 (Issuer Account) ในกรณีไมไ่ด้กรอกขอ้มลูตามทีก่ าหนด หรือหากมขีอ้บง่ชีว่้าทา่นอาจเป็นบุคคลสหรัฐฯ และจะด าเนินการออกเป็นใบหุน้ในชือ่ผู้จองซื้อแทน โดยจัดส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน ตามที่อยู่
ทีป่รากฏในสมุดทะเบยีนผู้ถือหุน้ของ ORI ณ วันที ่23 พฤศจิกายน 2564  (วันก าหนดรายชือ่ผู้ถือหุน้ (Record Date)) บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้สามญัเพิ่มทนุไมส่ามารถขายหุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัท่ีไดร้บัการจดัสรร) 
         ใหอ้อกใบหุน้สามญัเพิ่มทนุตามจ านวนท่ีไดร้บัจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อของขา้พเจา้ และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ORI ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date)) โดยขา้พเจา้ยินดีมอบหมายใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการใดๆ เพื่อท าใหก้ารจัดท า
ใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนัท ากการ นบัตัง้แต่วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (บรษัิทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้สามญัเพิ่มทนุไมส่ามารถขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีไดร้บัจดัสรร) 

ในกรณีท่ีจ  านวนเงินท่ีใชใ้นการช าระค่าจองซือ้ ตัง้แต่ 100,000 บาทขึน้ไป หากผูไ้ดร้บัผลประโยชนท่ี์แทจ้รงิ* ไมใ่ช่ผูจ้องซือ้ โปรดระบ ุ ____________________________________________________________________________________________________________________________________   
*ผูไ้ดร้บัผลประโยชน์ที่แทจ้ริง หมายถงึ บุคคลธรรมดาผูเ้ป็นเจ้าของที่แทจ้ริง หรือมีอ านาจควบคมุความสมัพนัธ์ทางธุรกจิของลูกคา้กบัสถาบนัการเงนิหรือผูป้ระกอบอาชีพตามมาตร 16 หรือบุคคลที่ลูกคา้ธุรกรรมแทน รวมถงึบุคคลผูใ้ชอ้  านาจควบคมุนิตบิุคคลหรือผูท้ี่มีการตกลงกนัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตรวจสอบเพือ่ทราบขอ้เท็จจริง
เกีย่วกบัลูกคา้ที่เกีย่วขอ้ง 

ในกรณีท่ีตอ้งมกีารคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุ หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ่มทนุไมค่รบตามจ านวนหุน้สามญัท่ีจองซือ้ ขา้พเจา้มคีวามประสงคใ์หค้ืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ดงันี ้(เลือกไดเ้พียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณีไมร่ะบุ ถือวา่ใหด้ าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้ดว้ยเช็ค) 
 จ่ายเป็นเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามขา้พเจา้ และจดัส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ORI ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date)) ทัง้นี ้ขา้พเจา้ตกลงรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งที่อาจจะเกิดขึน้ 
 โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของขา้พเจา้ตามท่ีปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ORI ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ (Record Date)) (เฉพาะธนาคารท่ีก าหนด 8 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) และธนาคารยโูอบี จ  ากัด (มหาชน)) 
 น าเงินเขา้บญัชีธนาคารในชื่อของขา้พเจา้ ธนาคาร _________________________สาขา_____________________เลขท่ีบญัชี___________________________ (กรุณาแนบส าเนาหนา้แรกของสมดุเงินฝากธนาคารพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
ค าเตือน กรณีท่ีขอ้มลูท่ีผูจ้องซือ้ระบุไมส่ัมพนัธ์กนัหรือไมช่ัดเจน ตวัแทนรบัจองซือ้ขอสงวนสิทธิด าเนินการใหม้ีการคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทุนดว้ยเช็คขีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้หุน้ ส่งไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ของ ORI ณ วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 (วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date)) 
ในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ขา้พเจา้  ไดร้บัขอ้มลูสรุป (Executive Summary)  ไดร้บัหนงัสือชีช้วนในรูปแบบ ( ) สิ่งพิมพ ์( ) ขอ้มลูอิเล็กทรอนิกสอ่ื์นๆ (ระบ)ุ____________________________  ไมป่ระสงคร์บัหนงัสือชีช้วน (ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ไม่ท าเครื่องหมายใดๆ ขอสงวนสิทธิ ถือว่าผูจ้องซือ้ไม่
ประสงคจ์ะรบัหนงัสือชีช้วน และไดร้บัขอ้มลูสรุป (Executive Summary) แลว้) 

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขา้พเจา้มใิช่บคุคลที่ถกูหา้มมใิหจ้ดัสรรหุน้ใหต้ามรายละเอียดท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วน และตามกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งที่บงัคบัใชอ้ยู่ก าหนด ทัง้นี ้ขา้พเจา้เขา้ใจและยอมรบัว่าหากขา้พเจา้เขา้ข่ายเป็นบคุคลตามท่ีระบไุวข้า้งตน้ ขา้พเจา้จะไมม่สีิทธิในการจองซือ้หรือไดร้บัการจัดสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้เวน้แต่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนหรอืตามท่ีกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 การจองซือ้และการช าระเงินโดยผูจ้องซือ้ตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ผูจ้องซือ้ตกลงและรบัทราบว่า บริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรบัจองซือ้มีสิทธิปฏิเสธไม่รบัการจองซือ้หรือ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ หากผูจ้องซือ้กระท าผิดเงื่อนไขดงักล่าวและกฎหมายหรอืกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งใดๆ ท่ีใชบ้งัคบัอยู่ และขา้พเจา้ยินยอมและตกลงว่าจะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในจ านวนดงักล่าวหรอืในจ านวนตามท่ีบรษัิทฯ และ/หรอื ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรบั
จองซือ้จดัสรรให ้และจะไมย่กเลิกการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุนี ้และยินยอมรบัคืนเงินในกรณีท่ีบรษัิทฯ ปฏิเสธการจองซือ้หรอืมกีารยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ  

 ขา้พเจา้ยินยอมผกูพนัตนเองตามเงื่อนไข ขอ้ก าหนดและขอ้ความใดๆ ในหนงัสือชีช้วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ รวมทัง้ในหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ท่ีมอียู่แลว้ในขณะนี ้และ/หรอื ซึ่งจะแกไ้ขเพิ่มเติมต่อไปในภายหนา้ดว้ย  
   ขา้พเจา้ตกลงและยินยอมใหส้ถาบนัการเงิน (รวมถึงบรษัิทหลกัทรพัย ์และ/หรอื นิติบคุคลอื่นใด) ท่ีขา้พเจา้มกีารท าธรุกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งกับการแสดงตน และ/หรอื การระบตุวัตนของขา้พเจา้รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกับผูร้บัประโยชนท่ี์แทจ้รงิของขา้พเจ้า ใหแ้ก่ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ

รบัประกันการจ าหน่าย และ/หรอื ตวัแทนรบัจองซือ้ ทัง้นี ้เพื่อปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และกฎหมายว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมอีานภุาพท าลายลา้งสงูที่เก่ียวขอ้ง 
นอกจากนี ้ขา้พเจา้ขอรบัรองและรบัประกันว่า (ก) ขา้พเจา้มไิดอ้าศยัหรอืมถ่ิีนท่ีอยู่ในประเทศซึ่งการท าหรอืตอบรบัการเสนอขาย การจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ หรอืการใชห้รอืส่งใบจองซือ้ในลักษณะท่ีขา้พเจา้ไดด้  าเนินการหรือก าลังจะด าเนินการเป็นการกระทาท่ีผิดกฎหมาย หรือท าใหบ้ริษัทฯ มีหนา้ท่ีใดๆ หรือตอ้ง
ด าเนินการใดๆ เพิ่มเติม (ข) ณ ขณะท่ีจดัท าาใบจองซือ้ฉบบันี ้ขา้พเจา้มไิดต้อบรบัการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุโดยปราศจากดลุยพินิจของตนเองเพื่อประโยชนข์องบคุคลซึ่งอาศยัหรอืมถ่ิีนท่ีอยู่ในประเทศตาม (ก) ขา้งตน้ (ค) ขา้พเจา้ไมไ่ดจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน ส่ง
มอบ หรอืแจกจ่ายหุน้ ไมว่่าโดยทางตรงหรอืทางออ้มไปในประเทศตาม (ก) ขา้งตน้ และ (ง) ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจและขอรบัรองว่าการจองซื ้อหุน้สามญัเพิ่มทนุของขา้พเจา้ไมเ่ป็นการฝ่าฝืนขอ้จ ากัดการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ และถือว่าขา้พเจา้ใหค้  ารับรองและรบัประกันท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้จ ากัดการเสนอขายหุน้
สามญัเพิ่มทนุ โดยไมม่ผีลกระทบต่อขอ้ความขา้งตน้ บรษัิทฯ และ/หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย และ/หรอื ตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิ (แต่ไมจ่  าเป็น) ท่ีจะถือว่าใบจองซือ้เป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่บริษัทฯ และ/หรือผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย และ/หรือ
ตวัแทนรบัจองซือ้ว่าใบจองซือ้ดงักล่าว ถกูจดัท าหรอืส่งมาจากประเทศท่ีมขีอ้จ ากัดในการจองซือ้ ซึ่งบรษัิทฯ และ/หรอื ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย และ/หรอื ตวัแทนรบัจองซือ้เชื่อว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของประเทศดังกล่าว หรือ (ข) ถูกจัดท าโดยมีวัตถุประสงคท่ี์จะยกเวน้ค า
รบัรองและรบัประกันใดๆ ขา้งตน้ 
การลงทุนในหุ้นมคีวามเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น ผู้จองซือ้ควรอ่านหนังสือชีช้วน หรือข้อมลูทีม่สีาระตามข้อมลูสรุป สาระส าคัญของพลักทรัพย ์(Executive Summary) อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจจองซือ้หุ้น                                                                                                                            
     ลงชือ่_____________________________________ ผู้จองซือ้ 
                        (_________________________________) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้หุน้สามัญของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) - ผู้จองซือ้โปรดกรอกข้อความในสว่นน้ีดว้ย 

วนัท่ีจองซือ้      7 ธนัวาคม 2564       8 ธนัวาคม 2564       9 ธนัวาคม 2564                                                                                                                         เลขท่ีใบจอง  ___________________________________________    
บรษัิทฯ หรอืบรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด ไดร้บัเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)  _____________________________________________________ เพื่อจองซือ้หุน้สามญัของบรษัิทฯ จ านวน  _____________________________หุน้  รวมเป็นเงิน  ________________                             _________        บาท 
โดยช าระเป็น  เงินสด/เงินโอน Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน)  เงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)   เช็ค/แคชเชียรเ์ช็ค/ดรา๊ฟ/แคชเชียรเ์ชค็(เช็คธนาคาร) ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ีเชค็ __     _               ลงวนัท่ี  __         _สาขา  __              __ 

______ แสกน QR Code  การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อ่ืนๆ โปรดระบธุนาคาร _____________________________ส าหรบัผูจ้องซือ้ท่ีมบีญัชีซือ้ขายกับบรษัิทหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั  เงนิโอนผ่านระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (ATS)    หกัจากเงินฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องขา้พเจา้ เลขท่ี
บญัชี____________________________________________________________โดยหากผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าว ผูจ้องซือ้ใหด้  าเนินการ ดงันี ้
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผูฝ้าก” สมาชิกผูฝ้ากเลขท่ี_________________________________________ ชื่อบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย_์_____________________________________________ 
 ออกหุน้ในนาม “บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด” และน าหุน้เขา้ฝากไวก้ับ TSD โดยน าเขา้บญัชีของบรษัิทผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชิกเลขท่ี 600 (Issuer Account) เพื่อขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซือ้ ภายใน 15 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะใบหุน้เท่านัน้)    

สิ่งทีส่่งมาด้วย 3 

แบบ ข. 
ส าหรับผู้ถือหุ้นของ ORI  

เฉพาะกลุ่มท่ีมสิีทธิได้รับจัดสรรหุ้น 
 

กรอกใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 
 



 
 

BROKER 
 

ผูฝ้ากเลขที ่

Participant No. 

ชือ่บรษัิท 

Company Name 

ผูฝ้ากเลขที ่

Participant No. 

ชือ่บรษัิท 

Company Name 

002 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทสิโก ้จ ากัด   

032 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED  KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บรษัิทหลักทรัพย ์คันทรี ่กรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)  

034 
บรษัิทหลักทรัพย ์ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. 

004 
บรษัิทหลักทรัพย ์ดบีเีอส วคิเคอรส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   

038 
บรษัิทหลักทรัพย ์เออซี ีจ ากัด (มหาชน) 

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บรษัิทหลักทรัพย ์แลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์จ ากัด (มหาชน) 

048 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไอรา่ จ ากัด (มหาชน) 

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

006 
บรษัิทหลักทรัพย ์เกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 

050 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเอสแอล จ ากัด  

Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซจีเีอส-ซไีอเอ็มบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

051 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอสบไีอ ไทย ออนไลน ์จ ากัด 

CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd. SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเซยี พลัส จ ากัด 

052 
บรษัิทหลักทรัพย ์จเีอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากัด  

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z  COM SECURITIES (THAILAND)  LIMITED  

010 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรร์ลิ ลนิช ์(ประเทศไทย) จ ากัด  
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED   200 

บรษัิทหลักทรัพย ์เมยแ์บงก ์กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   

MAYBANK  KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY 
LIMITED 

011 
บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

211 
บรษัิทหลักทรัพย ์ยบูเีอส (ประเทศไทย) จ ากัด 

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES  (THAILAND)  LTD. 

013 
บรษัิทหลักทรัพย ์เคจไีอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

213 
บรษัิทหลักทรัพย ์เอเชยี เวลท ์จ ากัด 

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 

014 
บรษัิทหลักทรัพย ์โนมรูะ พัฒนสนิ จ ากัด (มหาชน)  

221 
บรษัิทหลักทรัพย ์เมอรช์ัน่ พารท์เนอร ์ จ ากัด (มหาชน) 

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD. MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED. 

015 
บรษัิทหลักทรัพย ์คงิสฟ์อรด์ จ ากัด (มหาชน) 

224 
บรษัิทหลักทรัพย ์บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) 

KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บรษัิทหลักทรัพย ์ธนชาต จ ากัด  (มหาชน) 

225 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากัด  

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED              CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD. 

019 
บรษัิทหลักทรัพย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากัด      

229 
บรษัิทหลักทรัพย ์เจพมีอรแ์กน (ประเทศไทย) จ ากัด 

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED  JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED    

022 
บรษัิทหลักทรัพย ์ทรนีติี ้จ ากัด 

230 
บรษัิทหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากัด 

TRINITY SECURITIES CO.,LTD. GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จ ากัด 

244 
บรษัิทหลักทรัพย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จ ากัด 

SCB SECURITIES CO.,LTD. MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บรษัิทหลักทรัพย ์ยโูอบ ีเคยเ์ฮยีน (ประเทศไทย) จ ากัด  (มหาชน)      

247 
บรษัิทหลักทรัพย ์เครดติ สวสิ  (ประเทศไทย) จ ากัด 

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD. CREDIT SUISSE  SECURITIES (THAILAND) LTD. 

027 
บรษัิทหลักทรัพย ์อารเ์อชบ ี(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

248 
บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุไทย ซมีโิก ้จ ากัด 

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บรษัิทหลักทรัพย ์กรงุศร ีจ ากัด (มหาชน) 

924 
บรษัิทหลักทรัพย ์ฟินันเซยี ไซรัส จ ากัด (มหาชน) 

KRUNGSRI SECURITIES  PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไอ ว ีโกลบอล จ ากัด (มหาชน) 

 
  

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD. 
 

  

SUB-BROKER 
 

236 
ธนาคาร ทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) 

243 
บรษัิทหลักทรัพย ์เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) 

TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บรษัิทหลักทรัพย ์ซติีค้อรป์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

245 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) TMBThanachart Bank Public Company Limited 

257 
บรษัิทหลักทรัพย ์ไทยพาณชิย ์จเูลยีส แบร ์จ ากัด  

 
  

SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD. 
 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซติีแ้บงก ์เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)  

329 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMBThanachart Bank Public Company Limited 

302 
ธนาคารไทยพาณชิย ์จ ากัด (มหาชน)  

330 
ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮแ้บงกิง้คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (เพือ่ตราสารหนี)้ 

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากัด (มหาชน) - ผูร้ับฝากทรัพยส์นิ 

334 
บรษัิทหลักทรัพย ์เพือ่ธรุกจิหลักทรัพย ์จ ากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย้น) 

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TSFC  SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮอ่งกงและเซีย่งไฮ ้แบงกิง้ คอรป์อเรชัน่ จ ากัด  

336 
ธนาคารเกยีรตนิาคนิภัทร จ ากัด (มหาชน) 

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited 

305 
ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน)  

337 
ธนาคารทหารไทยธนชาต จ ากัด (มหาชน) 

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD. TMBThanachart Bank Public Company Limited 

308 
ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) - เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ 

339 
ธนาคาร ทสิโก ้จ ากัด (มหาชน) (เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ) 

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคาร สแตนดารด์ชารเ์ตอรด์  (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 

340 
ธนาคาร เจพมีอรแ์กน เชส (เพือ่คา้ตราสารหนี)้ 

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD. JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคาร ไอซบีซี ี(ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC 

COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคาร ซไีอเอ็มบ ีไทย จ ากัด (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 

 

320 

ธนาคาร ดอยซแ์บงก ์เอจ ีสาขากรงุเทพฯ - เพือ่รับฝากทรัพยส์นิ  

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - 
CUSTODY SERVICES   

425 

ธนาคารกรงุไทย จ ากัด (มหาชน) (เพือ่ลกูคา้) 

328 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

 
 

  
 
 


