สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 8
[
อากรแสตป์
30 บาท

หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริษทั บริทำเนี ย จำกัด (มหำชน) (“BRI”)
ให้แก่ผ้ถู ือหุ้นของบริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน) (“ORI”) เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั กำรจัดสรรหุ้น
(“Pre-emptive Rights”)
เขียนที_่ ______________________
วันที_่ ________________________
ข้าพเจ้า..................................................................................... (“ผู้มอบอำนำจ”) สัญชาติ....................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล เลขที่ ................................................................................
อยู่บา้ นเลขที่ /สานักงานอยู่ท.่ี ..............................................................ถนน............................ ...............................................
ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย.์ ...................
ในฐานะผูจ้ องซื้อ
ข้าพเจ้าเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ตามรายชื่อทีป่ รากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ
ORI ณ วัน ที่ 23 พฤศจิก ายน 2564 (วัน ก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น (Record Date)) ขอมอบอ านาจให้ นาย/นาง/นางสาว
........................................................................................อายุ............ปี เลขบัตรประจาตัวประ ชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่
...................................................................อยู่บา้ นเลขที่ /สานักงานอยู่ท.่ี .................................... ถนน..................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต............................................................จังหวัด.. ..........................................
รหัสไปรษณีย์.................... (“ผู้รบั มอบอานาจ”) เป็ นผู้รบั มอบอานาจทีแ่ ท้จริงและโดยชอบด้วยกฏหมายของข้าพเจ้า ในการ
ดาเนินการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ในส่วนทีเ่ สนอขายให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้
จานวน.................................หุน้ รวมเป็ นเงินค่าจองซื้อทัง้ สิน้ ...................................... ..........บาท โดยให้มอี านาจในการจอง
ซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI กับ บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อรวม ถึงมีอานาจ
ในการลงนาม รับรอง แก้ไข เพิม่ เติม ยื่น ส่งมอบ และรับคืนเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ BRI
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI การให้ขอ้ มูลใดๆ ทีเ่ กี่ยวกับการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน การ
ตกลงยอมรับเงื่อนไขในเอกสาร การชาระหรือรับคืนค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ BRI หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวกับการจองซื้อ
ตลอดจนการดาเนินการใดๆ ทัง้ ปวงอันจาเป็ นและสมควรทีเ่ กี่ยวกับการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI แทนข้าพเจ้าผู้มอบ
อานาจได้จนเสร็จการ
การใดๆ ที่ผู้มอบอานาจได้กระทาลงไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอานาจนี้ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบเสมือนหนึ่งว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาลงไปด้วยตนเองทุกประการ และให้มผี ลผูกพันกับข้าพเจ้าทัง้ สิน้
หนังสือมอบอานาจฉบับนี้ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ทีข่ องหนังสือฉบับนี้เป็ นต้นไป
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอนาจจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อ หน้าพยาน ณ วัน
เดือน ปี ทีร่ ะบุขา้ งต้น

ลงชื่อ___________________________ผูม้ อบอำนำจ
(___________________________)
ลงชื่อ___________________________ผูร้ ับมอบอำนำจ
(___________________________)
ลงชื่อ___________________________พยำน
(___________________________)
ลงชื่อ___________________________พยำน
(___________________________)
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หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริษทั บริทำเนี ย จำกัด (มหำชน) (“BRI”) โดยผู้ถือหุ้นของบริษทั ออริจิ้น
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน) (“ORI”) เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น (“Pre-emptive Right”)
1. เอกสำรของผู้มอบอำนำจ
ประเภทบุคคล
ผู้มอบอำนำจ
บุคคลธรรมดำ
สัญชำติ ไทย

บุคคลธรรมดำ
สัญชำติ ต่ำงด้ำว

เอกสำรประกอบ
บรรลุนิติภำวะ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
• กรณีบตั รประชาชนแบบตลอดชีพให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน หรือในกรณีทบ่ี ตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้สาเนาเอกสารทางราชการอื่น ทีม่ เี ลขบัตรประจาตัวประชาชน
13 หลัก ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง แทนสาเนาบัตรประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้เยำว์
กรณีทม่ี บี ตั รประจาตัวประชาชน :
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
และ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูใ้ ช้อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรม) หรือผูป้ กครองตามกฎหมายพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ
• หลักฐานทีแ่ สดงว่าผูเ้ ยาว์สามารถจองซื้อหุน้ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
กรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน :
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูใ้ ช้อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรม) หรือผูป้ กครองตามกฎหมายพร้อมลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้อง และ
• สาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูใ้ ช้อานาจปกครอง
(บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย และ
• หลักฐานทีแ่ สดงว่าผูเ้ ยาว์สามารถจองซื้อหุน้ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย
บรรลุนิติภำวะ
• สาเนาใบต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง (ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้เยำว์
• หลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้ สามัญได้โดยถูกต้องตามกฎหมายของประเทศทีผ่ เู้ ยาว์นนั ้ อยู่ใน
บังคับ

นิ ติบุคคลที่
จดทะเบียนใน
ประเทศไทย

• สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล และประทับตราสาคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาใบต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง

นิ ติบุคคลที่
จดทะเบียนใน
ต่ำงประเทศ

•

สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคล (Affidavit) และสาเนารายชื่อผูม้ อี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ พร้อมลงลายมือชือ่
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และ
• สาเนาใบต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามนิติ
บุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ สาเนาเอกสารประกอบทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดาเนินการ ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรอง ความถูกต้องของเอกสาร
ดังกล่าว และ
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ประเภทบุคคล
ผู้มอบอำนำจ

เอกสำรประกอบ
2. ให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและประทับตราของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอืน่ ใด
ทีไ่ ด้ดาเนินการตาม ข้อ 1 และ
หมายเหตุ: การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันทีย่ น่ ื ใบจองซื้อ
3. แนบสาเนาใบต่างด้าว หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

2. เอกสำรของผู้รบั มอบอำนำจ
ประเภทบุคคล
ผู้รบั มอบอำนำจ
บุคคลธรรมดำ
สัญชำติ ไทยที่
บรรลุนิติภำวะ

เอกสำรประกอบ
•
•

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
กรณีบตั รประชาชนแบบตลอดชีพให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน หรือในกรณีทบ่ี ตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุ สามารถใช้สาเนาเอกสารทางราชการอื่น ทีม่ เี ลขบัตรประจาตัวประชาชน
13 หลัก ทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง แทนสาเนาบัตรประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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หนังสือมอบอำนำจ
สำหรับกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษทั บริ ทำเนี ย จำกัด (มหำชน) (“BRI”) โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหำชน) (“ORI”) เฉพำะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น (“Pre-emptive Right”)
ประเภทบุคคล
เอกสำรประกอบ
ผู้มอบอำนำจ

บุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้ าว
ที่บรรลุนิติภาวะ
นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย

• สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรือ หนังสือเดินทำง ที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

• สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อม ลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง โดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล และประทับตรำสำคัญของบริษัท
(ถ้ ำมี) และ
• สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรือ สำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่
หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คล พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่ างประเทศ

• สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนังสือแสดงควำม
เป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) และรำยชื่อผู้มีอำนำจลงนำมพร้ อมตัวอย่ำงลำยมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันยื่นใบจองซื ้อ พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคล และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และ
• สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ ของผู้มีอำนำจลง
นำมนิติบคุ คล พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องในต่ำงประเทศ ต้ องดำเนินกำร ดังนี ้
1. ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดที่มีอำนำจในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำ
หรือรับรองควำมถูกต้ อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อของผู้จดั ทำหรือผู้ให้ คำรับรองควำมถูกต้ องของ
เอกสำรดังกล่ำว และ
2. ให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้ อง ทำกำรรับรองลำยมือชื่อและประทับตรำของเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public หรือ
หน่วยงำนอื่นใดที่ได้ ดำเนินกำรตำม ข้ อ 1 และ
หมายเหตุ: กำรรับรองเอกสำรต้ องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันที่ยื่นใบจองซื ้อ
3. แนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรือ สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจ
ลงนำมของนิติบคุ คล พร้ อมลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง

3. ใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของ BRI ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในหนังสือชี้ชวน
ส่วนที่ 3
หมายเหตุ – หนังสือมอบอานาจ หากมีการ ขูด ลบ ขีดฆ่าและเพิม่ เติม ต้องให้ผมู้ อบอานาจเซ็นชือ่ กาากับไว้ดว้ ย
– ลายมือชือ่ ทีล่ งนามรับรองสาเนาถูกต้องต้องตรงกับลายมือชือ่ ทีล่ งนามในเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการจองซื้อหุน้ ทุก
ฉบับ

