บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
9 มีนาคม 2563
เรื่อง

แจ้งการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญครัง้ สุดท้าย ของใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท (“ORI - WB”)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท
(ORI - WB) จานวนทัง้ สิน้ 13,500,000 หน่วย บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครัง้ ที่ 6 ของใบสาคัญแสดงสิทธิ
(ORI - WB) ดังนี ้
1. กำหนดกำรใช้สิทธิ
วันที่ 31 มีนำคม 2563
ตารางกาหนดการใช้สิทธิ



ครัง้ ที่ 1

วันที่ 29 กันยายน 2560

ครัง้ ที่ 2

วันที่ 30 มีนาคม 2561

ครัง้ ที่ 3

วันที่ 28 กันยายน 2561

ครัง้ ที่ 4

วันที่ 29 มีนาคม 2562

ครัง้ ที่ 5

วันที่ 30 กันยายน 2562

ครั้งที่ 6 (ครั้งสุดท้ำย)

วันที่ 31 มีนำคม 2563

2. ระยะเวลำแจ้งควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
วันที่ 16-25 มีนาคม 2563 (รวม 8 วันทาการ) ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น.
3. อัตรำกำรใช้สิทธิ*
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1.5 หุน้
4. รำคำกำรใช้สิทธิ*
6.716 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญ

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
เอกสำรทีใ่ ช้ยื่นแสดงควำมจำนงกำรใช้สิทธิ
4.1. ใบแจ้ง ความจ านงในการใช้สิ ท ธิ ซื ้อ หุ้น สามั ญ ที่ ก รอกข้อ ความถู ก ต้อ ง ชั ด เจน และครบถ้ว นทุ ก รายการ
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th)
4.2. ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสาคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด ซึ่งผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิทธิลงลายมือชื่อผูโ้ อนด้านหลัง ตามจานวนที่ระบุอยู่ในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ
4.3. เอกสารการชาระเงินเต็มจานวนตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ โดยให้ ชาระทั้งจานวน
ระหว่างระยะเวลาแจ้งความจานงการใช้สิทธิและต้องไม่เกินกาหนดการใช้สิทธิ โดยชาระเงินตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี ้
ก. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) สำขำสุขุมวิท 107 ชื่อ
บัญชี “บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” เลขที่บัญชี 002-3-47245-7 โดยให้แนบหลักฐานการโอนเงินที่
ธนาคารออกให้ พร้อมระบุช่ือ-นามสกุล และเบอร์โทรศัทพ์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดว้ ย
หรือ
ข.

ชาระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ที่สามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพฯได้ภายใน 1 วันทาการ โดย
เช็ ค บุ ค คล แคชเชี ย ร์เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟ ต้ อ งลงวัน ที่ ก่ อ นก าหนดการใช้สิ ท ธิ 7 วัน ท าการ (ภายในวัน ที่
23 มีนาคม 2563) โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชี บมจ. ออริจนิ้ พร็อพเพอร์ตี้ “ โดยให้ระบุระบุช่ือ-นามสกุล
และเบอร์โทรศัทพ์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังด้วย
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิท่ปี ระสงค์จะชาระเงินโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องจัดส่งเอกสาร
การแจ้ ง ความค านงใช้ สิ ท ธิ ท่ี ค รบถ้ ว น สมบู ร ณ์ มายั ง สถานที่ ติ ด ต่ อ การใช้ สิ ท ธิ ภ ายในวั น ที่
23 มีนาคม 2563

ทัง้ นี ้ การใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญดังกล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อ เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านัน้ หาก
บริษัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆที่ไม่ได้เกิดจากบริษัท ให้ถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิแสดง
เจตนายกเลิกการใช้สิทธิดงั กล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็ นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้ นัน้ แต่จะไม่เป็ นการ
ตัดสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญในครัง้ ต่อไป เว้นแต่เป็ นการยกเลิกการใช้สิทธิครัง้ สุดท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิท่จี ะ
ซือ้ หุน้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสาคัญ
แสดงสิทธิจะต้องเป็ นผูร้ บั ภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญชี หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
4.4. หลักฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใช้สิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
4.4.1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:

บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหำชน)
496 หมู่ 9 ตำบลสำโรงเหนื อ อำเภอเมืองสมุทรปรำกำร
จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาบัตรข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุ ใน
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และทาให้ช่ือ-นามกสุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่
ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/สกุล เป็ นต้น พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
4.4.2. บุคคลธรรมดาต่างด้าว:
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
4.4.3. นิติบคุ คลสัญชาติไทย:
สาเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจที่มีช่อื ปรากฏอยู่ในหนังสือ
รับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2. พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
4.4.4. นิติบคุ คลต่างชาติ:
ส าเนาเอกสารการจดทะเบี ย นรับ รองโดย Notary Public พร้อ มรับ รองส าเนาถูก ต้อ ง และเอกสาร
หลักฐานของผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2. พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
5. สถำนทีต่ ิดต่อในกำรใช้สิทธิ
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)
ชัน้ 20 อาคารภิรชั ทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 ถนนสุขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ 0-20300000
โทรสาร 0-23989994
เว็บไซต์ www.origin.co.th
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( นายพีระพงศ์ จรูญเอก )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

