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หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรบักำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) (“BRI”) 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) (“ORI”) เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบักำรจดัสรรหุ้น  

(“Pre-emptive Rights”)  
เขยีนที_่______________________ 
วนัที_่________________________ 

  
ขา้พเจา้..................................................................................... (“ผู้มอบอ ำนำจ”) สญัชาต.ิ...................................   

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน/หนังสอืเดนิทาง/เลขทะเบยีนนิตบิุคคล เลขที ่........................................... ..................................... 
อยู่บา้นเลขที ่/ส านักงานอยู่ที.่..............................................................ถนน............................ ............................................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.................................. รหสัไปรษณีย.์................... 
ในฐานะผูจ้องซื้อ 
 ขา้พเจา้เป็นผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ตามรายชื่อทีป่รากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ 
ORI ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  (วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date)) ขอมอบอ านาจให้  นาย/นาง/นางสาว
........................................................................................อายุ............ปี เลขบตัรประจ าตวัประ ชาชน/หนังสอืเดนิทาง เลขที ่
...................................................................อยู่บา้นเลขที ่/ส านักงานอยู่ที.่................ .................... ถนน.................................. 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต............................................................จงัหวดั.. ..........................................
รหสัไปรษณีย์.................... (“ผู้รบัมอบอ านาจ”) เป็นผู้รบัมอบอ านาจทีแ่ทจ้รงิและโดยชอบด้วยกฏหมายของขา้พเจ้า ในการ
ด าเนินการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI ในส่วนทีเ่สนอขายใหก้บัผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้  
จ านวน.................................หุน้ รวมเป็นเงนิค่าจองซื้อทัง้สิน้...................................... ..........บาท  โดยใหม้อี านาจในการจอง
ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI กบั บรษิทัหลกัทรพัย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะตวัแทนรบัจองซื้อรวม  ถงึมอี านาจ
ในการลงนาม รบัรอง แกไ้ข เพิม่เตมิ ยื่น ส่งมอบ และรบัคนืเอกสารต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิ่มทุนของ BRI 
ซึ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดัเพยีงใบจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI การใหข้อ้มูลใดๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุน  การ
ตกลงยอมรบัเงื่อนไขในเอกสาร การช าระหรอืรบัคนืค่าจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ BRI หรอืเงนิอื่นใดที่เกี่ยวกบัการจองซื้อ 
ตลอดจนการด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงอนัจ าเป็นและสมควรทีเ่กี่ยวกบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI แทนขา้พเจา้ผู้มอบ
อ านาจไดจ้นเสรจ็การ 
 การใดๆ  ที่ผู้มอบอ านาจได้กระท าลงไปภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอ านาจนี้ ข้าพเจ้าขอรบัผดิชอบเสมอืนหนึ่งว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าลงไปดว้ยตนเองทุกประการ และใหม้ผีลผกูพนักบัขา้พเจา้ทัง้สิน้ 
 หนังสอืมอบอ านาจฉบบันี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัทีข่องหนังสอืฉบบันี้เป็นต้นไป  

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอนาจจงึได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน ณ วนั 
เดอืน ปี ทีร่ะบุขา้งตน้ 
 
 

ลงช่ือ___________________________ผูม้อบอ ำนำจ 
        (___________________________) 
 
ลงช่ือ___________________________ผูรั้บมอบอ ำนำจ 
        (___________________________) 
 
ลงช่ือ___________________________พยำน 
        (___________________________) 
 
ลงช่ือ___________________________พยำน 
        (___________________________) 

  

อากรแสตป์ 
30 บาท 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรบักำรจองซ้ือหุ้นส ำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) (“BRI”) โดยผู้ถือหุ้นของบริษทั ออริจ้ิน 
พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน) (“ORI”) เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น (“Pre-emptive Right”) 

 
1. เอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ  

ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ 
สญัชำติไทย 

บรรลุนิติภำวะ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ทีย่งัไม่หมดอายุ) พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
• กรณีบตัรประชาชนแบบตลอดชพีใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นหน้าทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 

พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน หรอืในกรณีทีบ่ตัร
ประจ าตวัประชาชนหมดอายุ สามารถใชส้ าเนาเอกสารทางราชการอื่น ทีม่เีลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
13 หลกั ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง แทนส าเนาบตัรประชาชน และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นหน้าทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ผู้เยำว ์
 กรณีทีม่บีตัรประจ าตวัประชาชน : 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ยาว ์(ทีย่งัไม่หมดอายุ) พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
และ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูใ้ชอ้ านาจปกครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม) หรอืผูป้กครองตามกฎหมายพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ 

• หลกัฐานทีแ่สดงว่าผูเ้ยาวส์ามารถจองซื้อหุน้ไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย 
 

 กรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน : 
• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูใ้ชอ้ านาจปกครอง (บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดย

ชอบธรรม) หรอืผูป้กครองตามกฎหมายพรอ้มลงลายมอืชือ่รบัรองสาเนาถกูตอ้ง และ 
• ส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูใ้ชอ้ านาจปกครอง 

(บดิา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย และ 
• หลกัฐานทีแ่สดงว่าผูเ้ยาวส์ามารถจองซื้อหุน้ไดถู้กตอ้งตามกฎหมาย 

บุคคลธรรมดำ 
สญัชำติต่ำงด้ำว 

บรรลุนิติภำวะ 

• ส าเนาใบต่างด้าว หรอื หนังสอืเดนิทาง (ทีย่งัไม่หมดอายุ) พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองสาเนาถูกตอ้ง 
ผู้เยำว ์

• หลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซื้อหุน้สามญัไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมายของประเทศทีผู่เ้ยาวน์ัน้อยู่ใน
บงัคบั 

นิติบุคคลท่ี 
จดทะเบียนใน
ประเทศไทย 

• ส าเนาหนังสอืรบัรองของกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัจองซื้อ พรอ้มลง
ลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล และประทบัตราสาคญัของ
นิตบิุคคล (ถา้ม)ี และ  

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาใบต่างดา้ว หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง  

นิติบุคคลท่ี 
จดทะเบียนใน
ต่ำงประเทศ 

• ส าเนาหนังสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอื หนังสอืแสดงความเป็นนิติ
บุคคล (Affidavit) และส าเนารายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อที ่พรอ้มลงลายมอืชือ่
รบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคล และประทบัตราสาคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และ 

• ส าเนาใบต่างด้าว หรอื ส าเนาหนังสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุ ของผูม้อี านาจลงนามนิติ
บุคคล พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทัง้นี้ ส าเนาเอกสารประกอบทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งในต่างประเทศ ตอ้งด าเนินการ ดงันี้ 
1. ใหเ้จา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีม่อี านาจในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอื

รบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้ ารบัรอง ความถูกตอ้งของเอกสาร
ดงักล่าว และ 
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ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

2. ใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทูตไทยหรอืสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสารดงักล่าวไดจ้ดัท าหรอืรบัรอง
ความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมอืชื่อและประทบัตราของเจา้หน้าที ่Notary Public หรอืหน่วยงานอืน่ใด
ทีไ่ดด้ าเนินการตาม ขอ้ 1 และ 
หมายเหตุ: การรบัรองเอกสารตอ้งไม่เกนิ 6 เดอืน ก่อนวนัทีย่ ืน่ใบจองซื้อ 

3. แนบส าเนาใบต่างด้าว หรอื ส าเนาหนงัสอืเดนิทาง (แลว้แต่กรณี) ทีย่งัไม่หมดอายุของผูม้อี านาจลงนาม
ของนิตบิุคคล พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
2. เอกสำรของผู้รบัมอบอ ำนำจ  

ประเภทบุคคล 
ผู้รบัมอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดำ 
สญัชำติไทยท่ี
บรรลุนิติภำวะ 

• ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (ทีย่งัไม่หมดอายุ) พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอื 
• กรณีบตัรประชาชนแบบตลอดชพีใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นหน้าทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั 

พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ าตวัประชาชน หรอืในกรณีทีบ่ตัร
ประจ าตวัประชาชนหมดอายุ สามารถใชส้ าเนาเอกสารทางราชการอื่น ทีม่เีลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
13 หลกั ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง แทนส าเนาบตัรประชาชน และ
ส าเนาทะเบยีนบา้นหน้าทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน พรอ้มลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 

ส ำหรบักำรจองซื้อหุ้นส ำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั บริทำเนีย จ ำกดั (มหำชน) (“BRI”) โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ 
จ ำกดั (มหำชน) (“ORI”) เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น (“Pre-emptive Right”) 

ประเภทบุคคล 
ผู้มอบอ ำนำจ 

เอกสำรประกอบ 

บุคคลธรรมดา 
สัญชาติต่างด้าว
ที่บรรลุนิติภาวะ 

• ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ หนงัสือเดินทำง ท่ียงัไม่หมดอำย ุพร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง  
 

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ประเทศไทย 

• ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อม ลงลำยมือ
ชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท 
(ถ้ำมี) และ  

• ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำงท่ียงัไม่
หมดอำย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำ
ถกูต้อง  

นิติบุคคลที่จด
ทะเบียนใน
ต่างประเทศ 

• ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ หนงัสือแสดงควำม
เป็นนิติบคุคล (Affidavit) และรำยช่ือผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมตวัอย่ำงลำยมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 
เดือน ก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติ
บคุคล และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) และ  

• ส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอำย ุของผู้มีอ ำนำจลง
นำมนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง  

ทัง้นี ้ส ำเนำเอกสำรประกอบท่ีลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้องในต่ำงประเทศ ต้องด ำเนินกำร ดงันี ้ 
1. ให้เจ้ำหน้ำท่ี Notary Public หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีมีอ ำนำจในประเทศท่ีเอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำ

หรือรับรองควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือชื่อของผู้จดัท ำหรือผู้ให้ค ำรับรองควำมถูกต้องของ
เอกสำรดงักล่ำว และ  

2. ให้เจ้ำหน้ำท่ีของสถำนทตูไทยหรือสถำนกงสลุไทยในประเทศท่ีเอกสำรดงักล่ำวได้จดัท ำหรือ
รับรองควำมถกูต้อง ท ำกำรรับรองลำยมือชื่อและประทบัตรำของเจ้ำหน้ำท่ี Notary Public หรือ
หน่วยงำนอื่นใดท่ีได้ด ำเนินกำรตำม ข้อ 1 และ  

 หมายเหต:ุ กำรรับรองเอกสำรต้องไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัท่ียื่นใบจองซือ้  
3. แนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือ ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ท่ียงัไม่หมดอำยขุองผู้มีอ ำนำจ

ลงนำมของนิติบคุคล พร้อมลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถกูต้อง 
 
3. ใบจองซ้ือและเอกสำรประกอบกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ BRI ตำมรำยละเอียดท่ีปรำกฏในหนังสือช้ีชวน 

ส่วนท่ี 3  
 

หมายเหตุ  – หนังสอืมอบอ านาจ หากมกีาร ขดู ลบ ขดีฆ่าและเพิม่เตมิ ตอ้งใหผู้ม้อบอานาจเซน็ชือ่ก าากบัไวด้ว้ย  
 – ลายมอืชือ่ทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งตอ้งตรงกบัลายมอืชือ่ทีล่งนามในเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจองซื้อหุน้ทุก     
      ฉบบั 


