สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 7

คำชี้แจงเพิ่มเติ มสำหรับตัวแทนรับถือห้นุ (Nominee) ผู้ดแู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian)
ผู้รบั ฝำกหลักทรัพย์ นำยหน้ ำซื้อขำยหลักทรัพย์
และบุคคลใดๆ ที่ถือห้นุ สำมัญของบริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน) แทนบุคคลอื่น
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เรียน

ตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รบั ฝากหลักทรัพย์ นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นสามัญของบริษัท ออริจ้นิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) (“ORI”) แทน
บุคคลอื่น

สืบเนื่องจากบริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน) (“BRI”) มีแผนจะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ส่วนหนึ่งของหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ ี
สิทธิได้รบั จัดสรรหุ้น โดยแบบคาขออนุ ญาตเสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ของ BRI
ได้ร ับ อนุ ม ัติจ ากสานั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว เมื่อ วัน ที่ 4
พฤศจิกายน 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ BRI ซึ่งได้ย่นื ไว้ กับ
สานักงาน ก.ล.ต. และคาดว่าจะมีผลใช้บงั คับในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด จะดาเนินการจัดส่งใบรับรองการจองซื้อหุน้ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุน้ ของ ORI
เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ตามทีม่ รี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุน้ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ของ BRI ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Record Date) นัน้
ทัง้ นี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นาไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา”) และ
ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นาไปจดทะเบียนภายใต้หน่ วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก (นอกจาก
ประเทศไทย) จึงไม่สามารถทีจ่ ะเสนอขาย ขาย จานา หรือโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น เว้นแต่เป็ นไปตามข้อยกเว้น
หรือเป็ นธุรกรรมทีไ่ ม่ทาให้มหี น้าทีท่ ต่ี อ้ งจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น
ๆ และจะไม่มกี ารเสนอขาย หรือ ชักชวน หรือขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ในประเทศใดก็ตามทีก่ ารกระทาดังกล่าว
ถือเป็ นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย
ORI ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI จะต้องเป็ นไปโดยถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธกี ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่ BRI ได้กาหนดไว้ รวมถึงจะต้องดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้กรอบ กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทัง้ ตามกฎหมายไทยรวมถึงกฎหมาย
ต่างประเทศด้วย ตลอดจนในการนี้ เพื่อมิให้มขี อ้ พิจารณาว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI อาจถือเป็ นการ
กระทาทีผ่ ดิ ฝ่ าฝื นกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็ นการทาให้ BRI มีหน้าทีต่ ามกฎหมายต่างประเทศและมี
หน้าที่ต้องดาเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากทีต่ ้องดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ดังนัน้ BRI จึงมีขอ้ สงวนสิทธิตามที่เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ใน
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ BRI ซึ่งรวมถึงการที่ BRI มีสทิ ธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขาย
หรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใดหรือผูจ้ องซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ ดังกล่าวทาให้ หรือ
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อาจเป็ น ผลให้(ก) เป็ น การกระท าที่ขดั ต่ อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบีย บข้อ บัง คับ ใด ๆ ของประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับ ของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบตั หิ รือต้องดาเนินการใด ๆ เพิม่ เติม
นอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฏหมายหรือกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็ นไปตามวิธกี าร หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิม่ ทุนอย่างไรก็ดี BRI อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธกี ารเสนอขาย หรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน รวมถึงรายละเอียด
การจองซื้อได้ตามความเหมาะสมภายใต้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
หากท่าน (ก) ได้รบั ใบรับรองการจองซื้อหุ้น รวมทัง้ เอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง ในฐานะที่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของ
ORI เฉพาะกลุ่มที่มสี ิทธิได้รบั จัดสรรหุ้น ตามที่มรี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ORI ณ วันกาหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (Record
Date) และ (ข) มีฐานะเป็ นตัวแทนรับถือหุน้ (Nominee) ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ผู้รบั ฝากหลักทรัพย์
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ เป็ นบุคคลที่ถือหุ้นสามัญของ ORI แทนหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นหรือลู กค้า
ขอให้ท่านโปรดรับทราบและดาเนินการ ดังนี้
1. สืบเนื่องจากข้อจากัดเกี่ยวกับการเสนอขายและการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
ORI ดังทีไ่ ด้เรียนให้ทราบข้างต้น ORI จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอย่าทาการส่งต่อ เผยแพร่ หรือ กระทาการ
ใดๆ อันอาจเป็ นผลให้ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของ BRI รวมทัง้ เอกสารอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เหล่านี้อยู่ใน
การครอบครองของลูกค้า หรือบุคคลอื่นทีม่ ที อ่ี ยู่นอกประเทศไทย
2. หากท่านได้รบั ใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนหรือคาสั ่งใดๆ เกีย่ วกับการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ใน
ครัง้ นี้จากเจ้าของบัญชีหรือลูกค้าที่มที อ่ี ยู่นอกประเทศไทย หรือใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนหรือคาสั ่งดังกล่าวถูกส่งมา
จากทีอ่ ยู่นอกประเทศไทย ท่านจะต้องไม่ดาเนินการใดๆ ตามคาสั ่งทีท่ ่านได้รบั ดังกล่าว
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