
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด (มหำชน) 

496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

ที ่ ORI 22/2564 

         วนัท่ี  30 กรกฎาคม 2564 
เร่ือง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วน (Filing) ต่อส านกังาน ก.ล.ต. เพื่อ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) รวมถึงการน าหุ้นของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ( บริษัทฯ หรือ ORI) ได้เปิดเผยสารสนเทศ เร่ือง แผนการเสนอ
ขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด  (มหาชน) (“BRI”) และการน าหุ้ นของ
บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 
2564 ไปแล้วนัน้ 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบวา่ เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564 BRI ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์
และร่างหนังสือชีช้วนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต.”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายใต้แผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) นี ้BRI จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป และผู้ลงทนุประเภท
อื่น ๆ รวมทัง้เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีหุ้ นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ BRIและ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI (ESOP Warrant) รวมทัง้หมดคิดเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 
30 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของ BRI ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการใช้
สทิธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานวา่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและการใช้ตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน) 

ในการนี ้ภายใต้แผนการ Spin-Off  BRI มีแผนการในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
และผู้ลงทนุประเภทอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) 
และการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัท
ยอ่ยของ BRI ซึง่ในรายละเอียดจะได้มกีารก าหนดตอ่ไป นอกจากนี ้จะมีการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุบางสว่นให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 13,470,000 หุ้น มลูค่าหุ้น              
ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

โดยภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้และบริษัทฯ จะยงัคงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ใน BRI ในสดัส่วน        
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ของทนุช าระแล้วของ BRI ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก (IPO) และการใช้สทิธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานวา่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและการใช้ตามใบส าคญัแสดง
สทิธิทัง้จ านวน) โดย BRI จะยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ เช่นเดิมตอ่ไป 
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ในเบือ้งต้น BRI มีวตัถปุระสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
ดงันี ้

(1) เพื่อใช้เป็นเงินทนุส าหรับการพฒันาโครงการและ/หรือ การขยายธุรกิจและ/หรือ
(2) เพื่อช าระเงินกู้ยืม และ/หรือ
(3) เพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัแผนการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
ของ BRI ให้ทราบตอ่ไป 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือ
ชีช้วนฉบบัเต็มของ BRI ซึง่ได้ยื่นตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของส านกังาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ข้อมูลเบือ้งต้นของ BRI 
บริทาเนีย (BRI) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง

บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ และอสงัหาริมทรัพย์อื่นที่มีลกัษณะเดียวกนั โดยปัจจบุนั BRI มีธุรกิจบ้านจดัสรรที่
พฒันาโครงการภายใต้ 4 แบรนด์ ได้แก่ เบลกราเวีย (Belgravia) บ้านเดี่ยวระดบัลกัชวัร่ี แกรนด์บริทาเนีย (Grand Britania) 
บ้านเดี่ยวและบ้านแฝด บริทาเนีย (Britania) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์โฮม และไบรตนั (Brighton) บ้านเดี่ยว บ้านแฝด 
และทาวน์โฮม และมียอดพัฒนาโครงการที่เสร็จสิน้แล้ว รวมทัง้ที่อยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธ์ิ ณ สิน้ไตรมาส 1 
ปี 2564 รวมทัง้สิน้ 15 โครงการ มลูคา่โครงการรวมประมาณ 19,500 ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุตอ่ไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

        (นายพีระพงศ์ จรูญเอก) 

 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 ผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ        

เอกสารฉบบันีถู้กจดัท าข้ึนเพือ่แจ้งข้อมูลเท่านัน้ และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชกัชวนให้เข้าซ้ือหลกัทรัพย์ใด ๆ และไม่มีการเสนอขายหรือซ้ือ

หลกัทรพัย์ในประเทศหรือเขตอ านาจรฐัใดทีก่ารเสนอขายการชกัชวนการเสนอซ้ือหรือการขายหลกัทรพัย์นัน้ขดัต่อกฎหมาย 
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