สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 3
ใบจองซื ้อ หุ้ น สามั ญเพิ่ มทุ น ของบริ ษั ท บริ ท าเนี ย จากั ด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”)

เลขที่ ใ บจอง

..............................................

การเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จานวน 252,650,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุน้ จานวนไม่เกิน 34,530,000 หุน้
ให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญของบริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด (มหาชน) (“ORI”) เฉพาะกลุม่ ที่มีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย
(ทัง้ นี ้ ราคาการจองซือ้ และอัตราการใช้สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่ระบุในใบรับรองการจองซือ้ หุ้นที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย จากัด)

เรียน คณะกรรมการบริษัท บริทาเนีย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ/หรือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด (“หยวนต้า”) ซึ่งเป็ นตัวแทนรับจองซือ้

แบบ ข.
สาหรับผู้ถือหุ้นของ ORI
เฉพาะกลุ่มที่มสี ิทธิได้รับจัดสรรหุ้น
กรอกใบจองซือ้ 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น

วันทีจ่ องซือ้  7 ธันวาคม 2564  8 ธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564

ข้อมูลผู้จองซือ้ หุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีใ้ ห้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว  นิติบคุ คล
อื่นๆ (ระบุ _______________________) ชื่อ _____________________________________________________________
________________ เพศ  ชาย  หญิง
 บั ต ร ป ร ะ จ า ตั ว ป ร ะ ช า ช น  ใ บ ต่ า ง ด้ า ว  ห นั ง สื อ เ ดิ น ท า ง เ ล ข ที่ ____________________________________________________________________________  เ ล ข ท ะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล เ ล ข ที่ ________________________________________________________________________________________________
สัญชาติ (ประเทศที่นิติบคุ คลจดทะเบียน) __________________ วัน/เดือน/ปี เกิด (ปี พ.ศ.)/วันจดทะเบียนนิติบคุ คล ________________ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ __________________ ที่อยู่ให้เป็ นไปตามที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อืหนุ้ (Record Date))
เลขประจาตัวผูเ้ สียภาษี ______________________________________ ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  ไม่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย  หักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านเป็ นบุคคลที่มีสถานะทางการเมือง* /สมาชิกในครอบครัวาของบุคคลที่มีสถานภาพการเมือง**/ผูใ้ กล้ชิด*** กับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองหรือสมาชิกในครอบครัวที่มีสถานภาพทางการเมือง หรือไม่  ไม่เป็ น  เป็ น (โปรดระบุตาแหน่งทางการเมือง)__________
* บุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง ผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในประเทศหรือต่างประเทศ ได้แก่ ประมุขแห่งรัฐหรือรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ระดับสู งของรัฐ ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ หรือทหาร ผูด้ ารงตาแหน่งระดับสูงของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ผูม้ ีบทบาทสาคัญในพรรคการเมือง ผูด้ ารง
ตาแหน่งสาคัญหรือเคยดารงตาแหน่งดังกล่าวในองค์การระหว่างประเทศ และผูท้ ี่ดารงตาแหน่งเทียบเท่าระดับดังกล่ว ทัง้ นี ้ ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
** สมาชิกในครอบครัวหของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง หมายถึง บิดา มารดา บุตร ผูร้ บั บุตรบุญธรรม หรือบุตรบุญธรรมของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (2) พี่นอ้ งร่วมบิดามารดาเดียวกันหรือพี่นอ้ งร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (3) คู่สมรสหรือผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาโดยมิได้จด
ทะเบียนสมรสของบุคคลที่มีสถานภาพทางกาเรงินหรือของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ***ผูใ้ กล้ชิด หมายถึง (1) บุคคลซึง่ เป็ นผูค้ รอบครองหรือดูแลทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (2) บุคคลซึง่ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอันเนื่องมาจากการสร้างหรือดาเนินความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง

แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ  ไม่มี  มี (ระบุชื่อประเทศ)__________________________________ แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซือ้ บุคคลธรรมดา : เงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว เงินออม รายได้จากการลงทุน มรดก อื่นๆ (ระบุ) _________________________________ (สามารถตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) นิติบคุ คล :  เงินจากการดาเนินธุรกิจ  อื่นๆ (ระบุ) ________________________________________________________________
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ ORI ที่มสี ิทธิได้รบั การจัดสรรหุน้ และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากข้อมูลที่อยู่จดั ส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามข้อมูลที่ป รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อืหนุ้ (Record Date)) มีความประสงค์หรือวัตถุประสงค์ใน
การทาธุรกรรมเพื่อขอจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนและขอให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี ้

รายละเอียดการจอง (โปรดระบุให้ชัดเจน)

จานวนหุ้นสามัญทีเ่ พิม่ ทุนทีจ่ องซือ้ (หุ้น)

รวมเป็ นเงินทั้งสิน้ (บาท)

จานวนเงินทีต่ ้องชาระ (ตัวอักษร)

จองซือ้ ตามสิทธิทงั้ จานวน
จองซือ้ น้อยกว่าสิทธิ
จองซือ้ เกินสิทธิ (ระบุเฉพาะส่วนเกินสิทธิ)

รวม
พร้อมกันนี ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวโดยชาระเป็ น เงินสด/เงินโอนผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เข้าบัญชีช่ือ “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เพื่อการจองซือ้ หุ้น” โดยระบุรายะละเอียด Ref.1 เป็ น
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบต่างด้าวหรือเลขทะเบียนนิติบคุ คลของผูจ้ องซือ้ และระบุร หัสอ้างอิง Ref.2 เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ 10 หลัก หรือ  เช็คบุคคล/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)/ดราฟต์ ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) เลขที่เช็ค _______________________ ลงวันที่ _________________ สาขา _____________ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เพือ่ การจองซือ้ หุ้น” (ในกรณีที่ชาระค่าจองซือ้ หุน้ เป็ นเช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิ นวันที่ 8 ธันวาคม
2564 แต่ตอ้ งหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับแล้วเท่านัน้ และต้องยื่นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารก่อนเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคารของวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป) โดยชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ น
ชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ เท่านัน้
แสกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอการทารายการจองซือ้ ผ่านเว็บไซต์ www.yuanta.co.th เพื่อชาระเงินได้ทนั ที ทัง้ นี ้ เงื่อนไขการชาระเงิน (ซึ่งรวมถึงจานวนเงินสูงสุดที่สามารถชาระได้) ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของแต่ละธนาคารผูใ้ ห้บริการระบบ Mobile Banking
 การโอนเงินผ่าน Mobile Banking โปรดระบุธนาคาร ________________________ เงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่มบี ญ
ั ชีซอื ้ ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ผ่านเจ้าหน้าที่ผดู้ แู ลบัญชีของท่าน (“IC”) หรือแจ้งผ่านระบบ E-RO โดยผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินด้วยวิธี ดังนี ้
 เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS)  หักจากเงินฝากในบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บญ
ั ชี______________________________________________________________________________________________และยื่นเอกสารการจองซือ้ ให้ครบถ้วนตามที่กาหนด
ข้าพเจ้าได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว ในการส่งมอบหุน้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ดาเนินการดังต่อไปนี ้ (ผูจ้ องซือ้ หุน้ โปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านัน้ )
 ในกรณีทมี่ บี ญ
ั ชีซอื้ ขายหลักทรัพย์ ให้ฝากหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และดาเนินการให้บริษัท _____________________________________________สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่____________________________________นา
หุน้ เข้าฝากไว้กับ บริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“TSD”) เพื่อเข้าบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าชื่อ ____________________________________เลขที่บัญชี_____________________________ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อบัญชีซือ้ ขายหลักทรัพย์ตอ้ งตรงกับชื่อผูจ้ องซือ้ มิฉะนั้นจะ
ดาเนินการออกใบหุน้ ในชื่อของผูจ้ องซือ้ แทน ภายใน 15 วันทาการนับแต่วนั ที่สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ และจัดส่งใบหุน้ ให้ทางไปรษณียต์ ามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date)) บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ื อหุน้ สามัญ
ไม่สามารถขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุนที่ได้รบั การจัดสรร
 ในกรณีทไี่ ม่มบี ญ
ั ชีซอื้ ขายหลักทรัพย์
 ให้ฝากหุน้ สามัญตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กับ TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็ นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผูจ้ องซือ้ จะต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมตามที่ TSD กาหนด) กรณี เลือกรั บหุ้นเข้าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในช่องนี้ โปรดกรอกข้อมูลและลงนามเอกสารเพิ่มเติมสาหรั บการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) ตามที่ TSD กาหนดดังนี้ 1)
“แบบสอบถามเพือ่ หาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” 2) “แบบสอบถามสาหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) (เฉพาะนิติบุคคล)” เพือ่ นาส่งให้แก่ TSD ด้วย (บริ ษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิไม่นาฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) ในกรณีไม่ได้กรอกข้อมูลตามทีก่ าหนด หรือหากมีขอ้ บ่งชีว้ ่าท่านอาจเป็ นบุคคลสหรัฐฯ และจะดาเนินการออกเป็ นใบหุน้ ในชือ่ ผู้จองซื้อแทน โดยจัดส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ตามที่อยู่
ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชือ่ ผู้ถือหุน้ (Record Date)) บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่สามารถขายหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ สามัญ ที่ได้รบั การจัดสรร)
 ให้ออกใบหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรนัน้ ไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งใบหุน้ ให้ขา้ พเจ้าตามชื่อที่อยู่ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date)) โดยข้าพเจ้ายินดีมอบหมายให้บริษัทฯ ดาเนินการใดๆ เพื่อทาให้การจัดทา
ใบหุน้ และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ขา้ พเจ้าภายใน 15 วันทากการ นับตัง้ แต่วนั ที่สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ (บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่สามารถขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้รบั จัดสรรได้ทนั วันทาการแรกของการซือ้ ขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ได้รบั จัดสรร)
ในกรณีที่จานวนเงินที่ใช้ในการชาระค่าจองซือ้ ตัง้ แต่ 100,000 บาทขึน้ ไป หากผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริง* ไม่ใช่ผจู้ องซือ้ โปรดระบุ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
*ผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผูเ้ ป็ นเจ้าของที่แท้จริง หรือมีอานาจควบคุมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของลูกค้ากับสถาบันการเงินหรือผูป้ ระกอบอาชีพตามมาตร 16 หรือบุคคลที่ลูกค้าธุรกรรมแทน รวมถึงบุคคลผูใ้ ช้อานาจควบคุมนิตบิ ุคคลหรือผูท้ ี่มีการตกลงกันทางกฎหมายตามกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้าที่เกีย่ วข้อง

ในกรณีที่ตอ้ งมีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนที่ขา้ พเจ้าไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน หรือได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนไม่ครบตามจานวนหุน้ สามัญที่จองซือ้ ข้าพเจ้า มีความประสงค์ให้คืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน ดังนี ้ (เลือกได้เพียงวิธีเดียวเท่านั้น) (กรณีไม่ระบุ ถือว่าให้ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ด้วยเช็ค)
 จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date)) ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเกิดขึน้
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date)) (เฉพาะธนาคารที่กาหนด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ธนาคาร กรุ งศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน))
 นาเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อของข้าพเจ้า ธนาคาร _________________________สาขา_____________________เลขที่บญ
ั ชี___________________________ (กรุณาแนบสาเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคารพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
คาเตือน กรณีที่ขอ้ มูลที่ผจู้ องซือ้ ระบุไม่สัมพันธ์กนั หรือไม่ชัดเจน ตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิ ดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนด้วยเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้ องซือ้ หุน้ ส่งไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อ ยูท่ ี่ปรากฏอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 (วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date))

ในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ข้าพเจ้า  ได้รบั ข้อมูลสรุป (Executive Summary)  ได้รบั หนังสือชีช้ วนในรูปแบบ ( ) สิ่งพิมพ์ ( ) ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ระบุ) ____________________________  ไม่ประสงค์รบั หนังสือชีช้ วน (ในกรณีที่ผจู้ องซือ้ ไม่ทาเครื่องหมายใดๆ ขอสงวนสิทธิ ถื อว่าผูจ้ องซือ้ ไม่
ประสงค์จะรับหนังสือชีช้ วน และได้รบั ข้อมูลสรุป (Executive Summary) แล้ว)

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บคุ คลที่ถกู ห้ามมิให้จดั สรรหุน้ ให้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วน และตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่บงั คับใช้อยู่กาหนด ทัง้ นี ้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็ นบุคคลตามที่ระบุไว้ขา้ งต้น ข้าพเจ้าจะไม่มสี ิทธิในการจองซือ้ หรือได้รบั การจัดสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ เว้นแต่เป็ นไปตามข้อยกเว้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนหรือตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 การจองซือ้ และการชาระเงินโดยผูจ้ องซือ้ ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ผูจ้ องซือ้ ตกลงและรับทราบว่า บริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ ัด การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รบั การจองซือ้ หรือ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุน หากผูจ้ องซือ้ กระทาผิดเงื่อนไขดังกล่าวและกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ใช้บงั คับอยู่ และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนในจานวนดังกล่าวหรือในจานวนตามที่บริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรับ
จองซือ้ จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนนี ้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซือ้ หรือมีการยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน
 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกาหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชีช้ วนเพื่อการออกและเสนอขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุนในครัง้ นี ้ รวมทัง้ ในหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มอี ยู่แล้วในขณะนี ้ และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย
 ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบคุ คลอื่นใด) ที่ขา้ พเจ้ามีการทาธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตวั ตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผูร้ บั ประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้ า ให้แก่ ผจู้ ัด การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ ทัง้ นี ้ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทาลายล้างสูงที่เกี่ย วข้อง
นอกจากนี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (ก) ข้าพเจ้ามิได้อาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งการทาหรือตอบรับการเสนอขาย การจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุน หรือการใช้หรือส่งใบจองซือ้ ในลักษณะที่ขา้ พเจ้าได้ดาเนินการหรือกาลังจะดาเนินการเป็ นการกระทาที่ผิดกฎหมาย หรือทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ใดๆ หรือต้อง
ดาเนินการใดๆ เพิ่มเติม (ข) ณ ขณะที่จดั ทาาใบจองซือ้ ฉบับนี ้ ข้าพเจ้ามิได้ตอบรับการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนโดยปราศจากดุลยพินิจของตนเองเพื่อ ประโยชน์ของบุคคลซึ่งอาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศตาม (ก) ข้างต้น (ค) ข้าพเจ้าไม่ได้จองซือ้ หุน้ สามัญเพิ่มทุนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน ส่ง
มอบ หรือแจกจ่ายหุน้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปในประเทศตาม (ก) ข้างต้น และ (ง) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจและขอรับรองว่าการจองซื ้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของข้าพเจ้าไม่เป็ นการฝ่ าฝื นข้อจากัดการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน และถือว่าข้าพเจ้าให้คารับรองและรับประกันที่เกี่ยวข้องตามข้อจากัดการเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุน โดยไม่มผี ลกระทบต่อข้อความข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรั บจองซือ้ ขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่จาเป็ น) ที่จะถือว่าใบจองซือ้ เป็ นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่ บริษัทฯ และ/หรือผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ
ตัวแทนรับจองซือ้ ว่าใบจองซือ้ ดังกล่าว ถูกจัดทาหรือส่งมาจากประเทศที่มขี อ้ จากัดในการจองซือ้ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ ผูจ้ ดั การการจัด จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ตัวแทนรับจองซือ้ เชื่อว่าอาจเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศดังกล่าว หรือ (ข) ถูกจัดทาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะยกเว้นคา
รับรองและรับประกันใดๆ ข้างต้น
การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองซือ้ หุ้น ผู้จองซือ้ ควรอ่านหนังสือชีช้ วน หรือข้ อมูลทีม่ สี าระตามข้ อมูลสรุ ป สาระสาคัญของพลักทรัพย์ (Executive Summary) อย่างรอบคอบ ก่อนตัดสินใจจองซือ้ หุ้น
ลงชือ่ _____________________________________ ผู้จองซือ้
(_________________________________)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หลักฐานการรับฝากการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท บริทาเนีย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) - ผู้จองซือ้ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ดว้ ย
วันที่จองซือ้  7 ธันวาคม 2564  8 ธันวาคม 2564  9 ธันวาคม 2564
เลขที่ใบจอง ___________________________________________
บริษัทฯ หรือบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ได้รบั เงินจาก (ชื่อตามใบจอง) _____________________________________________________ เพื่อจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษัทฯ จานวน _____________________________หุน้ รวมเป็ นเงิน ________________
_________ บาท
โดยชาระเป็ น เงินสด/เงินโอน Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ดร๊าฟ/แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร) ผ่านระบบ Bill Payment ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เลขที่เช็ค __ _
ลงวันที่ __
_สาขา __
__
______ แสกน QR Code การโอนเงินผ่าน Mobile Banking อื่นๆ โปรดระบุธนาคาร _____________________________สาหรับผูจ้ องซือ้ ที่มบี ญ
ั ชีซอื ้ ขายกับบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด เงินโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (ATS)
หักจากเงินฝากในบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่
บัญชี____________________________________________________________โดยหากผูจ้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนดังกล่าว ผูจ้ องซือ้ ให้ดาเนินการ ดังนี ้
 ฝากใบหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” สมาชิกผูฝ้ ากเลขที่_________________________________________ ชื่อบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์______________________________________________
 ออกหุน้ ในนาม “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และนาหุน้ เข้าฝากไว้กับ TSD โดยนาเข้าบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account) เพื่อข้าพเจ้า
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รับมอบอานาจ ___________________________________
 ออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ (เฉพาะใบหุน้ เท่านัน้ )
หมายเหตุ หากผูจ้ องซือ้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรงและจัดส่งให้ฝ่ายปฏิบตั ิการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9000

BROKER
ผู ้ฝากเลขที่
Participant No.
002
003
004
005
006
007
008
010
011
013
014
015
016
019
022
023
026
027
029
030

่ บริษัท
ชือ
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก ้ จากัด
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบเี อส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ ้าส์ จากัด (มหาชน)
LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจเี อส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
CGS-CIMB Securities (Thailand) Co., Ltd.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์รล
ิ ลินช์ (ประเทศไทย) จากัด
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED

ผู ้ฝากเลขที่
Participant No.
032
034
038
048
050
051
052
200

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จากัด (มหาชน)
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต ้า (ประเทศไทย) จากัด
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ิ ี้ จากัด
TRINITY SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
SCB SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จากัด (มหาชน)
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.

211
213
221
224
225
229
230
244
247
248
924

่ บริษัท
ชือ
Company Name
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบ ี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซ ี จากัด (มหาชน)
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จากัด (มหาชน)
AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จากัด
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จากัด
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จากัด
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY
LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ยูบเี อส (ประเทศไทย) จากัด
UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED.
ั่ พาร์ทเนอร์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชน
MERCHANT PARTNERS SECURITIES LIMITED.
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จากัด
CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จากัด
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จากัด
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จากัด
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมโิ ก ้ จากัด
KRUNGTHAI ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

SUB-BROKER
236
242
257

ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน)
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัทหลักทรัพย์ ซิตค
ี้ อร์ป (ประเทศไทย) จากัด
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED)
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ จากัด
SCB-JULIUS BAER SECURITIES CO.,LTD.

243
245

บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited

CUSTODIAN
301
302
303
304
305
308
312
316

320
328

ธนาคารซิตแ
ี้ บงก์ เอ็น.เอ.(CUSTODY SERVICES)
CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.
ิ
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) - ผู ้รับฝากทรัพย์สน
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY
่ งไฮ ้ แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.
ิ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) - เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคาร สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จากัด (มหาชน)
STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.
ธนาคาร ไอซีบซ
ี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC
COMPANY LIMITED
ิ
ธนาคาร ดอยซ์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH CUSTODY SERVICES
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED

329
330
334
336
337
339
340
343

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
่ งไฮ ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชัน
่ จากัด (เพือ
ธนาคารฮ่องกงและเซีย
่ ตราสารหนี)้
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND
บริษัทหลักทรัพย์ เพือ
่ ธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) (คัสโตเดีย
้ น)
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จากัด (มหาชน)
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
TMBThanachart Bank Public Company Limited
ิ )
ธนาคาร ทิสโก ้ จากัด (มหาชน) (เพือ
่ รับฝากทรัพย์สน
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN)
ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส (เพือ
่ ค ้าตราสารหนี)้
JPMORGAN CHASE BANK (BOND TRADING)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) (เพือ
่ ลูกค ้า)

425

