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ท่ี  ORI 34/2564 

        วนัท่ี  23 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง  แจ้งความคืบหน้าเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของ

บริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน)  

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ตามท่ี บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตีจํ้ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ORI”) ได้เปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอ

ขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการนําหุ้นของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) 

(“BRI”) ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยของ ORI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) นัน้ 

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า แบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ และร่างหนงัสือชีช้วนของ BRI ท่ีได้ยื่น

ตอ่สาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สาํนักงาน ก.ล.ต.”) มีผลใช้บงัคบัเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อ

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 โดยกําหนดช่วงราคาเสนอขายเบือ้งต้นคือ 10.0 - 10.5 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้คาดว่า BRI จะสามารถ

ดําเนินการประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในเวลา 17.00 น . ของวันท่ี  3 ธันวาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ของ BRI 

(www.britania.co.th) และการแจ้งขา่วของ ORI ผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (www.set.or.th) (เว้นแต่มี

เหตขุดัข้องประการอ่ืน)                  

ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ BRI โดยสรุปดงันี ้

(1) สําหรับผู้ ถือหุ้นของ ORI เฉพาะกลุม่ท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น (“Pre-emptive Rights”) สามารถจองซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทุนของ BRI ได้ในช่วงระหว่างวนัท่ี 7 – 9 ธันวาคม 2564 โดยสามารถจองซือ้ได้ 3 วิธี ได้แก่ (1) การจองซือ้ผ่านระบบ 

ออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.yuanta.co.th  (2) การยื่นใบจองซือ้ ณ สํานักงานใหญ่  บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า 

(ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นตวัแทนรับจองซือ้หุ้นในสว่น Pre-emptive Rights และ (3) การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป 

(สําหรับผู้จองซือ้ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กับ บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด เท่านัน้) โดยรายละเอียด

เป็นไปตามท่ีระบใุน รายละเอียดวิธีการจองซือ้ และการชําระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ BRI  สาํหรับผู้ ถือหุ้นของ ORI 

เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น ท่ีจะนําสง่ให้ผู้ ถือหุ้นต่อไป ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็น

ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นในสว่น Pre-emptive Rights ขอสงวนสิทธิงดรับใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ทางไปรษณีย์

และโทรสาร หรือผา่นสาขาของบริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั ทัว่ประเทศ  
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  นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้ นของ ORI เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้ น มีสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนเกินสิทธิ 

(Oversubscription) โดยไม่มีการกําหนดอัตราสูงสุดของการจองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Over subscription without cap of 

entitled right) โดยผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ BRI ท่ีจองซือ้เกิน

กว่าสิทธิได้ก็ต่อเมื่อมีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-

emptive Offering) ท่ีได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนแล้วเท่านัน้ ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุเกินกว่าสิทธิเป็นไป

ตามท่ีระบใุนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ และหนงัสอืชีช้วน  

(2) สําหรับผู้ลงทุนกลุ่มต่าง ๆ สามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ BRI ได้ในช่วงระหว่างวนัท่ี 13 – 15 ธันวาคม 

2564 ผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

และ บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากดั และผู้ ร่วมจดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ 

ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากดั บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) และ

บริษัทหลกัทรัพย์ ยโูอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทัง้นี ้รายละเอียดวิธีการจองซือ้หุ้ นและวิธีการจัดสรรหุ้น

เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ และหนงัสอืชีช้วน 

ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัของ BRI รวมถึงรายละเอียดการจอง

ซือ้ของผู้ลงทนุในกลุม่ต่าง ๆ จากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ และหนงัสือชีช้วนของ BRI ซึ่งได้ยื่นไว้แก่

สาํนกังาน ก.ล.ต. ได้ท่ี www.sec.or.th  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดเผยแพร่ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุตอ่ไป     

                                 

                                                                             ขอแสดงความนบัถือ 

            

          (นายพีระพงศ์ จรูญเอก ) 

         กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

        ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ       

 

http://www.sec.or.th/
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ไม่มีการเผยแพร่สารสนเทศฉบบันีใ้นประเทศสหรฐัอเมริกา 

คําเตือน 

การแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไปยังประเทศหรือเขตอํานาจรัฐอื่น ๆ นอกจากประเทศไทย อาจเป็นการ

ต้องห้ามตามกฎหมาย ผูที้่ได้รับเอกสารฉบบันีค้วรศึกษาและปฏิบติัตามข้อจํากดัทางกฎหมายนัน้ ๆ เอกสารฉบบันีไ้ม่ได้ถูก

จดัทําเพือ่เผยแพร่ การตีพิมพ์ หรือแจกจ่าย ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ในหรือไปยงัประเทศสหรฐัอเมริกาหรือประเทศอืน่ใด 

เอกสารฉบบันี้ถูกจัดทําข้ึนเพื่อแจ้งข้อมูลเท่านัน้ และไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เข้าซ้ือ

หลกัทรพัย์ใด ๆ และไม่มีการเสนอขายหรือซ้ือหลกัทรพัย์ในประเทศหรือเขตอํานาจรัฐใดที่การเสนอขาย การชกัชวนการเสนอ

ซ้ือ หรือการขายหลกัทรพัย์นัน้ขดัต่อกฎหมาย หลกัทรพัย์ทีก่ล่าวถึงในเอกสารฉบบันีย้งัไม่ไดนํ้าไปจดทะเบียนภายใตก้ฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นใด และจะไม่มีการเสนอขายหรือการขายหลกัทรัพย์ดงักล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ

ประเทศอืน่ใด ทัง้นี ้ไม่มีความประสงค์ทีจ่ะจดทะเบียนไม่ว่าส่วนหน่ึงหรือส่วนใดหรือว่าทัง้หมดของการเสนอขายหลกัทรพัย์ใด 

ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารฉบบันีใ้นประเทศสหรฐัอเมริกาหรือประเทศอื่นใด หรือดําเนินการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนใน

ประเทศสหรฐัอเมริกาหรือประเทศอืน่ใด    

       

 


