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ท่ี  35 / 2564 
26 พฤศจกิายน 2564 

 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ 
 
เรื่อง แจ้งสทิธแิละรายละเอียดการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บรษิัท ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มสีทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้น ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Rights) อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ของบรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน)  

 
สิง่ทีส่่งมาดว้ย 

1. ใบรบัรองการจองซื้อหุน้ (ออกโดยบรษิทัศูนยฝ์ากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) 

2. รายละเอยีดวธิกีารจองซื้อ และการช าระเงนิค่าจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้  

3. ใบจองซื้อหุ้นสามญัเพิม่ทุนบรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) (แบบ ข. ส าหรบัผู้ถือหุ้นของบรษิัท ออรจิิ้น 

พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรหุน้) 

4. แบบฟอรม์การช าระเงนิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)  

5. ขอ้มลูสรุป (Executive summary) ของหนังสอืชีช้วนของบรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

6. แบบสอบถามเพื่อหาขอ้บ่งชีก้ารเป็นบุคคลสหรฐัอเมรกิา (บุคคลและนิตบิุคค) เฉพาะผูป้ระสงค์น าหลกัทรพัย์

ฝากเข้าบัญชีผู้ออมหลักทรัพย์ ( Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

(FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิุคคล (ส าหรบัผูจ้องซื้อทีป่ระสงคจ์ะฝากหุน้สามญัเพิม่ทุนไวใ้นบญัชขีองบรษิทั

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) เท่านัน้) 

7. ค าชี้แจงเพิ่มเติมส าหรับตัวแทนรับถือหุ้น (Nominee) เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ร ับฝาก

หลกัทรพัย์ นายหน้าซื้อขายหลกัทรพัย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

(มหาชน) แทนบุคคลอื่น 

8. หนังสอืมอบอ านาจส าหรบัการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนบรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นของ

บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ 
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 ตามทีบ่รษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) (“ORI”)ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัแผนการเสนอขาย
หุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการน าหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยของบรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“BRI”) ไปแล้วนัน้ โดยแบบค าขออนุญาตเสนอขายหลกัทรพัย์
ส าหรบัการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของ BRI ไดร้บัอนุมตัจิากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 4 
พฤศจกิายน 2564 และแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์และหนังสอืชี้ชวนของ BRI ซึ่งคาดว่าจะมผีล
บงัคบัใชว้นัที ่23 พฤศจกิายน 2564 นัน้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการของ BRI ได้มีมติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BRI  เพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของ BRI จ านวนไม่เกนิ 252,650,000 หุน้  มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 
บาท ซึง่จ านวนหุน้ดงักล่าวรวมถงึการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 34,530,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้
ของ ORI เฉพาะกลุ่มที่มสีิทธไิด้รบัจดัสรรหุ้น ตามสดัส่วนการถือหุ้นของบรษิัทฯ (Pre-emptive Rights) ซึ่งคิดเป็น
สดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 13.7 ของจ านวนหุน้สามญัเพิม่ทุนทัง้หมดของ BRI ทีเ่สนอขายในครัง้นี้  

 ในการนี้ ทีป่ระชุมคณะกรรมการของ ORI ครัง้ที ่6 /2564 เมื่อวนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 ไดม้มีตกิ าหนดให้
วนัที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ORI ที่มีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น (Record Date) ทัง้นี้ 
อตัราส่วนการใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้ของ ORI ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ (Pre-emptive Ratio) สามารถอ้างองิไดจ้ากขอ้มลู
ในใบรบัรองการจองซื้อหุน้ (ออกโดย บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั) (รายละเอยีดปรากฏตามสิง่
ทีส่่งมาดว้ย 1)) 

 ทัง้นี้ หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BRI ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่น าไปจดทะเบียนภายใต้กฏหมายหลกัทรพัย์ 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ค.ศ.1933 (รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) (“กฏหมำยหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมริกำ”) 
และไม่ไดจ้ดทะเบยีนและจะไม่ไดน้ าไปจดทะเบยีนภายใต้หน่วยงานก ากบัดูแลหลกัทรพัย์ของประเทศอื่นใดอกี (นอก
ประเทศไทย) จงึไม่สามารถทีจ่ะเสนอขาย ขาย จ าน า หรอืโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น เว้นแต่เป็นไปตามขอ้ยกเวน้ 
หรอืเป็นธุรกรรมทีไ่ม่ท าใหม้หีน้าทีท่ีต่้องจดทะเบยีนตามกฏหมายหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอืประเทศอื่น 
ๆ และจะไม่มกีารเสนอขาย หรอืชกัชวน หรอืขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI ในประเทศใดกต็ามทีก่ารกระท าดงักล่าว
ถอืเป็นการกระท าทีผ่ดิกฏหมาย และเพื่อมใิหม้ขีอ้พจิารณาว่าการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI อาจถอืเป็นการ
กระท าที่ฝ่าฝืนกฏหมายหลกัทรพัย์ของประเทศอื่น หรอืเป็นการท าให้ BRI มหีน้าที่ตามกฏหมายต่างประเทศและมี
หน้าที่ต้องด าเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากทีต่้องด าเนินการตามกฏหมายหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและ
เสอนขายหลกัทรพัย์ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย BRI ขอสงวนสทิธทิี่จะเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ ORI ทีม่รีายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ ORI ณ วนัทิ ่23 พฤศจกิายน 2564 ซึ่งเป็น
วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ของ ORI ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ (Record Date) และมถีิน่ทีอ่ยู่ในประเทศไทยตามขอ้มลูที่
ประเทศไทยตามขอ้มูลที่ปรากฎในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ของ ORI ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ี
สิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นเท่านัน้ (“ผู้ถือหุ้น ORI เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น”) โดย BRI จะไม่เสนอขายหรอื
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ORI ทีม่รีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีผูถ้อืหุน้ของ ORI ณ วนัที ่23 พฤจกิายน 
2564 ซึง่เป็นก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ ORI ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ (Record Date) ทีม่ถีิน่ทีอ่ยู่นอกประเทศไทย 

 ในการนี้ BRI มสีทิธใิชดุ้ลพนิิจพจิารณาไม่เสนอขายหรอืไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวให้แก่บุคคลใด
หรอืผูจ้องซื้อรายใด หากการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวท าให ้หรอือาจเป็นผลให้ 
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1) เป็นการกระท าทีข่ดัต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัใดๆ ของประเทศไทย หรอืต่างประเทศ 
และ/หรอื ขอ้บงัคบัของ BRI หรอื 

2) BRI  มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฎิบตัิหรือด าเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายหรอืกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรอื 

3) ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร หรอืเงือ่นไขทีก่ าหนดในการเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน 

 ในการนี้ BRI จะไม่เสนอขายหรอืจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลทีม่ทีีอ่ยู่จดัส่งเอกสารนอกประเทศไทย
ตามขอ้มูล ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ของบรษิทัฯ ที่
กล่าวไว้ขา้งต้น อย่างไรก็ตาม BRI อาจพจิารณาเปลี่ยนแปลงวธิีการเสนอขายหรอืจดัสรรหุ้นดงักล่าวไว้ตามความ
เหมาะสม โดยจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ทัง้นี้  การเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ของ BRI ซึ่ง
รวมถึงการเสนอขายและจดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ORI  เฉพาะกลุ่มที่มสีิทธไิด้รบัจดัสรรหุ้นนัน้มเีงื่อนไขขึ้นอยู่กบั
เหตุการณ์หรอืปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งอนัอาจส่งผลใหก้ารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก  
(IPO) ของ BRI มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืไม่เกดิขึน้ โดยเหตุการณ์หรอืปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งดงักล่าว รวมถงึเหตุการณ์ และ/
หรอื ปัจจยัความผนัผวนของตลาดทุน และเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทัว่โลกเกิดความผนัผวน หรืออาจจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อเศรษกิจในด้านต่างๆ และการยกเลกิหรอืเปลี่ยนแปลงการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ BRI 
ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย์ และหนังสอืชี้ชวนของ BRI  ในกรณีทีก่าร
จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) ของ BRI มกีารเปลี่ยนแปลงหรอืไม่เกดิขึน้ จะ
ส่งผลใหว้นัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธจิองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI เพื่อเสนอขายต่อผูถ้อืหุน้
ของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มที่มสีิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  (Pre-emptive Rights) เป็นอัน
เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิ 

 ทัง้นี้ ORI และ BRI จะประกาศช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ส าหรบัการเสนอขายหุน้ครัง้นี้ใหท้ราบไดใ้นช่วง
ประมาณวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2564 และจะประกาศราคาเสนอขายสุดทา้ย (Final Price) ของหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ 
BRI ที่จะเสนอขายต่อผูถ้ือหุน้ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิด้รบัจดัสรรหุน้ต่อไป ผ่านการแจ้งข่าวของ ORI บนเว็บ
ไซด์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  เวบ็ไซต์ของ ORI (www.origin.co.th)  และเวบ็ไซต์ของ 
BRI  (www.britania.co.th) 

 ทัง้นี้ ก าหนดระยะเวลาจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI ทีจ่ะเสนอขายใหแ้กผู้ถ้อืหุน้ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ี
สิทธิได้รับจดัสรรหุ้น ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2564  (รวมทัง้สิ้น 3 วันท าการ) โดยมี
รายละเอียดการจองซื้อ เงื่อนไขการจองซื้อและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของ BRI รวมถึงขอ้จ ากดัต่างๆ ตามที่
ก าหนดไวใ้นส่วนที ่3 ของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์และหนังสอืชีช้วนของ BRI 

 จงึเรยีนมาเพื่อแจง้สทิธขิองท่านในการจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI ซึ่งมจี านวนตามทีร่ะบุใน “ใบรบัรอง
การจองซื้อหุน้” (ออกโดยบรษิทัศูนย์ฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั) (รายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 1) 
ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ อาจแสดงความจ านงทีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI ตาม
สทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืเกนิกว่าสทิธทิีไ่ดร้บัจดัสรร หรอืน้อยกว่าสทิธทิีไ่ดจ้ดัสรร หรอืสละสทิธไิม่จองซื้อหุน้สามญัเพิม่
ทุนของ BRI ในครัง้นี้กไ็ด ้โดยผูถ้อืหุน้ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิ
เกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI จากแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัย์ และหนังสอืชี้

http://www.set.or.th/
http://www.origin.co.th/
http://www.britania.co.th/
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ชวนของ BRI ซึง่ไดย้ื่นไวแ้ก่ส านักงาน ก.ล.ต. ไดท้ี ่www.sec.or.th และหากท่านมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัวธิกีารช าระเงนิค่า
จองซื้อ โปรดตดิต่อกลบับรษิทัหลกัทรพัย ์หยวนตา้ (ประเทศไทย) จ ากดั ตามรายละเอยีดดา้นล่างนี้ 
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