บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
11 มีนาคม 2560

เรื่ อง

แจ้ งการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญครัง้ ที่ 3 ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ORI - WA”)

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริ ษัท ออริ จิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ ออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท
ครัง้ ที่ 1 (ORI - WA) จานวนทังสิ
้ ้น 3,150,000 หน่วย บริ ษัทขอแจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ สิทธิครัง้ ที่ 3 ของใบสาคัญแสดง
สิทธิ (ORI - WA) ดังนี ้

1. กำหนดกำรใช้ สิทธิ
วันที่ 30 มีนาคม 2560
ตารางกาหนดการใช้ สิทธิ



ครัง้ ที่ 1

วันที่ 31 มีนาคม 2559

ครัง้ ที่ 2

วันที่ 30 กันยายน 2559

ครั ง้ ที่ 3

วันที่ 30 มีนำคม 2560

ครัง้ ที่ 4

วันที่ 29 กันยายน 2560

ครัง้ ที่ 5

วันที่ 30 มีนาคม 2561

ครัง้ ที่ 6 (ครัง้ สุดท้ าย)

วันที่ 25 กันยายน 2561

2. ระยะเวลำแจ้ งควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
วันที่ 24-25,28-30 มีนาคม 2560 (รวม 5 วันทาการ) ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
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3. อัตรำกำรใช้ สิทธิ*
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1.8333 หุ้น
(อัตราการใช้ สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 1 หน่วยต่อ 1.1 หุ้นสามัญ)
4. รำคำกำรใช้ สิทธิ*
2.4545 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ
(ราคาการใช้ สิทธิก่อนการปรับสิทธิคือ 4.09090 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ)
*บริ ษัทได้ ทาการปรับราคาและอัตราการใช้ สิทธิข้างต้ น ตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากมีการขึ ้นเครื่ องหมาย
XD เพื่อกาหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลและปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
เอกสำรที่ใช้ ย่ นื แสดงควำมจำนงกำรใช้ สิทธิ
4.1. ใบแจ้ งความจ านงในการใช้ สิ ท ธิ ซื อ้ หุ้น สามัญ ที่ ก รอกข้ อความถูก ต้ อ ง ชัด เจน แ ละครบถ้ วนทุก รายการ
(สามารถดาวน์โหลดได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th)
4.2. ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ซึ่งผู้ถือใบสาคัญแสดง
สิทธิลงลายมือชื่อผู้โอนด้ านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยูใ่ นใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ
4.3. เอกสารการชาระเงินเต็มจานวนตามที่ระบุในใบแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ โดยให้ ชาระทังจ
้ านวน
ระหว่างระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิและต้ องไม่เกินกาหนดการใช้ สิทธิ โดยชาระเงินตามวิธีใดวิธีหนึง่ ดังนี ้
ก. โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำสุขุมวิท 107 ชื่อ
บัญชี “บมจ. ออริ จิน้ พร็ อพเพอร์ ตี ”้ เลขที่บัญชี 002-3-47245-7 โดยให้ แนบหลักฐานการโอนเงินที่
ธนาคารออกให้ พร้ อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้วย
หรื อ
ข.

ชาระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ที่สามารถเรี ยกเก็บในเขตกรุงเทพฯได้ ภายใน 1 วันทาการ โดย
เช็ ค บุ ค คล แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟ ต้ องลงวัน ที่ ก่ อ นก าหนดการใช้ สิ ท ธิ 3 วัน ท าการ (ภายในวัน ที่
25 มี นาคม 2560 ) โดยขี ดคร่ อมสั่งจ่าย “บั ญ ชี บมจ. ออริ จิน้ พร็ อ พเพอร์ ตี ้ “ โดยให้ ระบุระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์ โทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังด้ วย
ทังนี
้ ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะชาระเงินโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟ ต้ องจัดส่งเอกสาร
การแจ้ งความค านงใช้ สิ ท ธิ ที่ ค รบถ้ วน สมบู ร ณ์ มายั ง สถานที่ ติ ด ต่ อ การใช้ สิ ท ธิ ภ ายในวั น ที่
25 มีนาคม 2560
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ทังนี
้ ้ การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ เรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้ แล้ ว เท่านัน้ หาก
บริษัทไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดๆที่ไม่ได้ เกิดจากบริษัท ให้ ถือว่าผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้ สิทธิดงั กล่าว และบริ ษัทตกลงให้ ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้ สิทธิในครัง้ นัน้ แต่จะไม่เป็ นการ
ตัดสิทธิที่จะใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในครัง้ ต่อไป เว้ นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย ให้ ถือว่าหมดสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ้ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิหรื อใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะต้ องเป็ นผู้รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญชี หรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี)
4.4. หลักฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
4.4.1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ หรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ ใน
กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และทาให้ ชื่อ-นามกสุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่อ/สกุล เป็ นต้ น พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
4.4.2. บุคคลธรรมดาต่างด้ าว:
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
4.4.3. นิติบคุ คลสัญชาติไทย:
สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้มีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริ ษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรื อ 4.4.2. พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
4.4.4. นิติบคุ คลต่างชาติ:
ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นรั บ รองโดย Notary Public พร้ อมรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ ง และเอกสาร
หลักฐานของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรื อ 4.4.2. พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
5. สถำนที่ตดิ ต่ อในกำรใช้ สิทธิ
บริษัท ออริจิ ้น พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน)
เลขที่ 496 หมูท่ ี่ 5 ตาบลสาโรงเหนือ อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
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496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
โทรศัพท์ 0-20300000
โทรสาร

0-23989994

เว็บไซต์

www.origin.co.th

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายพีระพงศ์ จรูญเอก )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

