ที่ 35 / 2564
26 พฤศจิกายน 2564
เรียน

ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้

เรื่อง

แจ้งสิทธิและรายละเอียดการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ บริษัท บริทาเนีย จากัด (มหาชน) ซึ่งเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออริจ้นิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มสี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้น ตาม
สัด ส่ ว นการถือ หุ้น ในบริษัท (Pre-emptive Rights) อัน เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ให้แ ก่
ประชาชนทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก ของบริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)

สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
1. ใบรับรองการจองซื้อหุน้ (ออกโดยบริษทั ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
2. รายละเอียดวิธกี ารจองซื้อ และการชาระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้
3. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนบริษัท บริทาเนีย จากัด (มหาชน) (แบบ ข. สาหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจ้นิ
พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ )
4. แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
5. ข้อมูลสรุป (Executive summary) ของหนังสือชีช้ วนของบริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน)
6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ ารเป็ นบุคคลสหรัฐอเมริกา (บุคคลและนิตบิ ุคค) เฉพาะผูป้ ระสงค์นาหลักทรัพย์
ฝากเข้า บัญ ชีผู้อ อมหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล (สาหรับผูจ้ องซื้อทีป่ ระสงค์จะฝากหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไว้ในบัญชีของบริษทั
ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ )
7. ค าชี้แ จงเพิ่ม เติม ส าหรับ ตัว แทนรับ ถือ หุ้น (Nominee) เป็ นผู้ ดู แ ลผลประโยชน์ (Custodian) ผู้ ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ นายหน้ าซื้อขายหลักทรัพย์ และบุคคลใดๆ ที่ถือหุ้นของบริษัท ออริจ้นิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน) แทนบุคคลอื่น
8. หนังสือมอบอานาจสาหรับการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนบริษทั บริทาเนีย จากัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นของ
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้
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ตามทีบ่ ริษทั ออริจ้นิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) (“ORI”)ได้เปิ ดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับแผนการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) และการนาหุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของบริษัท บริทาเนีย จากัด (มหาชน) (“BRI”) ไปแล้วนัน้ โดยแบบคาขออนุ ญาตเสนอขายหลักทรัพย์
สาหรับการเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ของ BRI ได้รบั อนุ มตั จิ ากสานักงาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (“ส ำนั ก งำน ก.ล.ต.”) เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ ว เมื่อ วัน ที่ 4
พฤศจิกายน 2564 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของ BRI ซึ่งคาดว่าจะมีผล
บังคับใช้วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นัน้
ที่ป ระชุ มคณะกรรมการของ BRI ได้มีม ติอ นุ มตั ิการจัด สรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน ของ BRI เพื่อ เสนอขายต่อ
ประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ของ BRI จานวนไม่เกิน 252,650,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 0.50
บาท ซึง่ จานวนหุน้ ดังกล่าวรวมถึงการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 34,530,000 หุน้ เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้
ของ ORI เฉพาะกลุ่มที่มสี ิทธิได้รบั จัดสรรหุ้น ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 13.7 ของจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดของ BRI ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้
ในการนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของ ORI ครัง้ ที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ได้มมี ติกาหนดให้
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ ORI ที่มีสิทธิได้รบั จัดสรรหุ้น (Record Date) ทัง้ นี้
อัตราส่วนการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ (Pre-emptive Ratio) สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูล
ในใบรับรองการจองซื้อหุน้ (ออกโดย บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) (รายละเอียดปรากฏตามสิง่
ทีส่ ่งมาด้วย 1))
ทัง้ นี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่นาไปจดทะเบียนภายใต้กฏหมายหลักทรัพย์
ประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1933 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) (“กฏหมำยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกำ”)
และไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นาไปจดทะเบียนภายใต้หน่ วยงานกากับดูแลหลักทรัพย์ของประเทศอื่นใดอีก (นอก
ประเทศไทย) จึงไม่สามารถทีจ่ ะเสนอขาย ขาย จานา หรือโอนขายอื่นใดในประเทศอื่น เว้นแต่เป็ น ไปตามข้อยกเว้น
หรือเป็ นธุรกรรมทีไ่ ม่ทาให้มหี น้าทีท่ ต่ี ้องจดทะเบียนตามกฏหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น
ๆ และจะไม่มกี ารเสนอขาย หรือชักชวน หรือขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ในประเทศใดก็ตามทีก่ ารกระทาดังกล่าว
ถือเป็ นการกระทาทีผ่ ดิ กฏหมาย และเพื่อมิให้มขี อ้ พิจารณาว่าการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI อาจถือเป็ นการ
กระทาที่ฝ่าฝื นกฏหมายหลักทรัพย์ของประเทศอื่น หรือเป็ นการทาให้ BRI มีหน้าที่ตามกฏหมายต่างประเทศและมี
หน้าที่ต้องดาเนินการใดๆ นอกเหนือไปจากทีต่ ้องดาเนินการตามกฏหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับ การออกและ
เสอนขายหลักทรัพย์ภายใต้กฏหมายของประเทศไทย BRI ขอสงวนสิทธิท่จี ะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ ORI ทีม่ รี ายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ณ วันทิ่ 23 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็ น
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ (Record Date) และมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในประเทศไทยตามข้อมูลที่
ประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุน้ ของ ORI ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุน้ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ ี
สิทธิได้รบั จัดสรรหุ้นเท่านัน้ (“ผู้ถือหุ้น ORI เฉพำะกลุ่มที่ มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น”) โดย BRI จะไม่เสนอขายหรือ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ORI ทีม่ รี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียผูถ้ อื หุน้ ของ ORI ณ วันที่ 23 พฤจิกายน
2564 ซึง่ เป็ นกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ORI ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ (Record Date) ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอกประเทศไทย
ในการนี้ BRI มีสทิ ธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใด
หรือผูจ้ องซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็ นผลให้
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1) เป็ นการกระทาทีข่ ดั ต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ
และ/หรือ ข้อบังคับของ BRI หรือ
2) BRI มีภาระหรือหน้ าที่ต้องปฎิบตั ิหรือดาเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
3) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร หรือเงือ่ นไขทีก่ าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ในการนี้ BRI จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลทีม่ ที อ่ี ยู่จดั ส่งเอกสารนอกประเทศไทย
ตามข้อมูล ทีร่ ะบุไว้ในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ของบริษทั ฯ ที่
กล่าวไว้ขา้ งต้น อย่างไรก็ตาม BRI อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวไว้ตามความ
เหมาะสม โดยจะต้องเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ การเสนอขายและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ของ BRI ซึ่ง
รวมถึงการเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ORI เฉพาะกลุ่ม ที่มสี ิทธิได้รบั จัดสรรหุ้นนัน้ มีเงื่อนไขขึ้นอยู่กบั
เหตุการณ์หรือปั จจัยที่เกี่ยวข้องอันอาจส่งผลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก
(IPO) ของ BRI มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึน้ โดยเหตุการณ์หรือปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้อ งดังกล่าว รวมถึงเหตุการณ์ และ/
หรือ ปั จจัยความผันผวนของตลาดทุน และเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการลงทุน และอาจส่งผลให้ตลาดทุนทัวโลกเกิ
่
ดความผันผวน หรืออาจจะส่งผล
กระทบในทางลบต่อเศรษกิจในด้านต่างๆ และการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ BRI
ตามทีไ่ ด้เปิ ดเผยข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนของ BRI ในกรณีทก่ี าร
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็
่
นครัง้ แรก (IPO) ของ BRI มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดขึน้ จะ
ส่งผลให้วนั กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI เพื่อเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้
ของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่ม ที่มสี ิทธิได้รบั จัดสรรหุ้นตามสัด ส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (Pre-emptive Rights) เป็ นอัน
เปลีย่ นแปลง หรือยกเลิก
ทัง้ นี้ ORI และ BRI จะประกาศช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น สาหรับการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ให้ทราบได้ในช่วง
ประมาณวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย (Final Price) ของหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ
BRI ที่จะเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ต่อไป ผ่านการแจ้งข่าวของ ORI บนเว็บ
ไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ ORI (www.origin.co.th) และเว็บไซต์ของ
BRI (www.britania.co.th)
ทัง้ นี้ กาหนดระยะเวลาจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ทีจ่ ะเสนอขายให้แก้ผถู้ อื หุน้ ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ ี
สิท ธิไ ด้ร ับ จัด สรรหุ้น ระหว่ า งวัน ที่ 7 ธัน วาคม 2564 ถึง วัน ที่ 9 ธัน วาคม 2564 (รวมทัง้ สิ้น 3 วัน ท าการ) โดยมี
รายละเอียดการจองซื้อ เงื่อนไขการจองซื้อ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ BRI รวมถึงข้อจากัดต่างๆ ตามที่
กาหนดไว้ในส่วนที่ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชีช้ วนของ BRI
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ซึ่งมีจานวนตามทีร่ ะบุใน “ใบรับรอง
การจองซื้อหุน้ ” (ออกโดยบริษทั ศูนย์ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด) (รายละเอียดปรากฎตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 1)
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ อาจแสดงความจานงทีจ่ ะซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI ตาม
สิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิทไ่ี ด้จดั สรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของ BRI ในครัง้ นี้กไ็ ด้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของ ORI เฉพาะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิม่ เติม
เกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ BRI จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้
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ชวนของ BRI ซึง่ ได้ย่นื ไว้แก่สานักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี www.sec.or.th และหากท่านมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับวิธกี ารชาระเงินค่า
จองซื้อ โปรดติดต่อกลับบริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จากัด ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
บริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้ำ (ประเทศไทย) จำกัด
ชัน้ 15 อาคารเลขที่ 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
คุณธนภร สุกจิ จาคามิน / คุณวรารัตน์ อนุแสวง
ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารหลักทรัพย์
โทรศัพท์ 0 2009 8261 หรือ 0 2009 8263
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน)

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก)

(นายนิวตั ิ ลมุนพันธ์)

กรรมการ

กรรมการ
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