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         11 มีนาคม 2560 

 

เร่ือง แจ้งการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 3 ของใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (“ORI - WA”) 

 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ตามท่ีบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท

ครัง้ท่ี 1 (ORI - WA) จ านวนทัง้สิน้ 3,150,000 หน่วย บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิครัง้ท่ี 3 ของใบส าคญัแสดง

สิทธิ (ORI - WA) ดงันี ้

 

1. ก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
วนัท่ี 30 มีนาคม 2560 

ตารางก าหนดการใช้สิทธิ 

 ครัง้ท่ี 1  วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

 ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 ครัง้ที่ 3 วันที่ 30 มีนำคม 2560 

 ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 

 ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

 ครัง้ท่ี 6 (ครัง้สดุท้าย) วนัท่ี 25 กนัยายน 2561 

2. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
วนัท่ี 24-25,28-30 มีนาคม 2560 (รวม 5 วนัท าการ) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 15.30 น. 
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3. อัตรำกำรใช้สิทธิ* 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.8333 หุ้น  

(อตัราการใช้สิทธิก่อนการปรับสทิธิคือ 1 หน่วยต่อ 1.1 หุ้นสามญั) 

4. รำคำกำรใช้สิทธิ* 
2.4545 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 

(ราคาการใช้สิทธิก่อนการปรับสทิธิคือ 4.09090  บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั) 

*บริษัทได้ท าการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิข้างต้น ตัง้แต่วนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 เน่ืองจากมีการขึน้เคร่ืองหมาย 

XD เพ่ือก าหนดผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลและปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพ่ือจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 

เอกสำรที่ใช้ยื่นแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

4.1. ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ ท่ีกรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ 
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเวบ็ไซต์ของบริษัท www.origin.co.th) 

4.2. ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด ซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบอุยูใ่นใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิ  

4.3. เอกสารการช าระเงินเต็มจ านวนตามท่ีระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยให้ช าระทัง้จ านวน
ระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจ านงการใช้สิทธิและต้องไมเ่กินก าหนดการใช้สิทธิ โดยช าระเงินตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี ้
ก. โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำสุขุมวิท 107 ช่ือ

บัญชี “บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ”้ เลขที่บัญชี 002-3-47245-7 โดยให้แนบหลกัฐานการโอนเงินท่ี
ธนาคารออกให้ พร้อมระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์โทรศทัพ์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้วย 

หรือ 

ข. ช าระโดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ท่ีสามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพฯได้ภายใน 1 วนัท าการ โดย
เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันท่ีก่อนก าหนดการใช้สิทธิ 3 วันท าการ (ภายในวันท่ี  
25 มีนาคม 2560 ) โดยขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชี  บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ “ โดยให้ระบุระบุช่ือ-
นามสกลุ และเบอร์โทรศทัพ์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีประสงค์จะช าระเงินโดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องจดัสง่เอกสาร

การแ จ้งความค านงใ ช้สิท ธิ ท่ีครบถ้วน สมบูรณ์  มายังสถาน ท่ีติดต่อการใ ช้สิท ธิภายในวัน ท่ี   

25 มีนาคม 2560 

http://www.origin.co.th/
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ทัง้นี ้การใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ต่อเม่ือบริษัทได้เรียกเก็บเงินจ านวนดงักลา่วได้แล้ว เท่านัน้ หาก

บริษัทไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆท่ีไมไ่ด้เกิดจากบริษัท ให้ถือวา่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง

เจตนายกเลิกการใช้สิทธิดงักล่าว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่จะไม่เป็นการ

ตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั

แสดงสิทธิจะต้องเป็นผู้ รับภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกั

บญัชี หรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

4.4. หลกัฐานแสดงตน เพ่ือประกอบการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 
4.4.1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  

ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไม่หมดอาย ุใน

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ และท าให้ช่ือ-นามกสลุไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ี

ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/สกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องทกุฉบบั 

4.4.2. บคุคลธรรมดาตา่งด้าว: 
ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4.4.3. นิติบคุคลสญัชาติไทย: 
ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัทพร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้ มีอานาจท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในหนงัสือ

รับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2. พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

4.4.4. นิติบคุคลตา่งชาติ: 
ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย  Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  และเอกสาร

หลกัฐานของผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2. พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

5. สถำนที่ตดิต่อในกำรใช้สิทธิ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

เลขท่ี 496 หมูท่ี่ 5 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมทุรปราการ 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10270 
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โทรศพัท์ 0-20300000 

โทรสาร 0-23989994 

เวบ็ไซต์ www.origin.co.th 

 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 ( นายพีระพงศ์ จรูญเอก ) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

http://www.origin.co.th/

