ร่างหนังสือชี้ชวน

บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
(Origin Property Public Company LImited)
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
โดย บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ [] บาท
โดย ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเดิมจํานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ [] บาท
(การจัดสรรหุ้นสามัญให้กบั ประชาชนขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ []
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ []

คําเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์
รวมทัง้ ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชีช้ วนนี้ มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนํ าให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือ
รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ
และยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั ฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะได้รวู้ า่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ น
เท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปีนบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้
บังคับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ทศ่ี ูนย์สารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของ
สํานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. –12.00 น. และ 13.00 น. –16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)

บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
(Origin Property Public Company LImited)
เสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
โดย บริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 150,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ [] บาท
โดย ผูถ้ ือหุ้นเดิ มของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
เสนอขายหุน้ สามัญเดิมจํานวน 30,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท
ราคาเสนอขายหุน้ ละ [] บาท
(การจัดสรรหุ้นสามัญให้กบั ประชาชนขึน้ อยู่กบั ดุลยพิ นิจของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์)
ระยะเวลาจองซื้อ
ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ []
ที่ปรึกษาทางการเงิ น
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ []

คําเตือน
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์
รวมทัง้ ความเหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่ งที่เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และ
หนังสือชีช้ วนนี้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนํ าให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือ
รับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งใน
สาระสําคัญ ผูถ้ อื หลักทรัพย์ทไ่ี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ
และยังเป็ นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั ฯ หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีไ่ ด้รหู้ รือควรจะได้รวู้ า่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนเป็ น
เท็จหรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปีนบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้
บังคับ
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนได้ทศ่ี ูนย์สารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร ในทุกวันทําการของ
สํานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. –12.00 น. และ 13.00 น. –16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผูล้ งทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจลงทุน

