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ท่ี ORI 88/2561 
       วนัท่ี 12 ตุลาคม 2561 
 

เร่ือง แจง้ก าหนดการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน)ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1(การใชสิ้ทธิคร้ังท่ี 1)  

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

อา้งถึง ขอ้ก าหนดสิทธิวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ORI-W1) 

เอกสารแนบทา้ย ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
(มหาชน) ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 

ตามท่ี  บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (ORI-W1)(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส าคญั
แสดงสิทธิ ORI-W1”) จ านวน 406,573,990 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 15 
พฤศจิกายน 2560 โดยผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวนัท าการสุดทา้ย
ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม) ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 1 ปี นับจากวนัท่ีออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยวนัก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกับวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2561 และวัน
ก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1ส ำหรับกำรใช้สิทธิคร้ังที่ 1 ดงัต่อไปน้ี 

1. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิ  : วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 

2. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  : ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 8-9 พฤศจิกายน 
2561 และวนัท่ี 12 – 14 พฤศจิกายน 2561 

3. อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 1.50 
หุน้ (จะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป) 

4. ราคาการใชสิ้ทธิ  : 13.3333 บาทต่อหุน้ (จะมีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 
2561 เป็นตน้ไป) 
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5. ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

6. สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ  : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน)  
ฝ่ายปฏิบติัการ เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 23
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

   บุคคลท่ีติดต่อ
  

:                         คุณปิยพร แควน้นอ้ย 
คุณเบญจวรรณ ผาสุข 
คุณฐานมาศ พ่ึงโพธ์ิ 
คุณไตรนพ ก าเนิดกาญจน์ 

   เบอร์ติดต่อ   :   0-2618-1147, 0-2618-1143, 
0-2618-1141, 0-2618-1140 

7. เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ 

 7.1 ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1(ตามเอกสารแนบทา้ย) ท่ีไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งชัดเจนและ
ครบถว้นทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ  ทั้งน้ี ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิยงั
สามารถขอรับแบบฟอร์มไดท่ี้บริษทั หลกัทรัพยบ์วัหลวง จ ากดั (มหาชน) หรือบริษทัหลกัทรัพยท่ี์
ท าหนา้ท่ีเป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือดาวน์โหลด
จากเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ท่ี http://www.origin.co.th  

 7.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 

กรณีใชสิ้ทธิโดยใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 

น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 

http://www.origin.co.th/
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กรณีใชสิ้ทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) 

น าส่งใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญั 
เพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 

(ก) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิมีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพยข์องตนอยู่ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ  
อยู่ในบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีตอ้งการใชสิ้ทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
หรือเพ่ือใหอ้อกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดย
ยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ท่ี เป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัท
หลกัทรัพยด์งักล่าวจะด าเนินการแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด 
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เพ่ือขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิจากบัญชี “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออกใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัฯ 

(ข) ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีบญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์โดยใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่กบั
ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยใ์น “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีตอ้งการใช้
สิทธิตอ้งแจง้ความจ านงและกรอกแบบค าขอเพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพ่ือให้ออก 
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามท่ีตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยเ์พ่ือ
ขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจาก “บญัชีบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย”์ โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะ
ด าเนินการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี เพ่ือความชัดเจนในรายละเอียดของขั้นตอน บริษทัฯ แนะน าให้ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิ
สอบถามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการด าเนินการไดจ้ากบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้
ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน หรือศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์

 7.3 หลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

1) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติไทย 

: ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือ
ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจท่ียงัไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา
ทะเบียนบา้น (ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนช่ือ/ช่ือสกุล ซ่ึงท าใหช่ื้อ/ช่ือ
สกุลไม่ตรงกบัใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนช่ือ/
ช่ือสกลุ เป็นตน้) พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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2) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติต่างดา้ว 

: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) นิติบุคคลสญัชาติไทย : 3.1) ส าเนาหนงัสือรับรองท่ีกระทรวงพาณิชยอ์อกให้ไม่เกิน 6 
เดือนก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิในคร้ังนั้น ๆ พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) 
และ 

   3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แล้วแต่กรณี) ของผูมี้
อ  านาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารตามขอ้ 3.1) 

4) นิติบุคคลสญัชาติ 
ต่างดา้ว 

: 4.1) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตั้งนิติบุคคล และ/หรือ หนงัสือ
รับรองของนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู ้มีอ  านาจลงนามของนิติ บุคคลนั้ น  และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) และ 

   4.2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ท่ียงัไม่หมดอาย ุ
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

   ทั้งน้ี เอกสารตามขอ้ 4.1) และ 4.2) ซ่ึงผูมี้อ  านาจลงนามลงลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดรั้บการรับรองลายมือช่ือ
โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนัก าหนดการ
ใช้สิทธิ นอกจากน้ี ในกรณียื่นผ่านคัสโตเดียน  (Custodian) 
จะต้องยื่นพร้อมส าเนาหนังสือแต่งตั้ งคัสโตเดียน และส าเนา
เอกสารตามข้อ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนาม
ของคสัโตเดียน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 7.4 เอกสารการช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 

 7.5   ในกรณีผูใ้ชสิ้ทธิฯประสงคฝ์ากใบหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามจ านวนท่ีไดรั้บการจดัสรรตามการใชสิ้ทธิ
นั้นไวใ้นช่ือ “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย  ์(ประเทศไทย) จ ากดั” (“TSD”) และน าหุน้ฝากไวก้บั 
TSD โดยน าเขา้บญัชีของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยส์มาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือผูจ้องซ้ือ นั้นผูใ้ชสิ้ทธิจอง
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ซ้ือจะต้องกรอกและลงนามเอกสารเพ่ิมเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax 
Compliance Act.(“FATCA”) ตามท่ี TSD ก าหนดดงัน้ี 

  7.5.1  แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) 

  7.5.2  แบบสอบถามส าหรับส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) 

  7.5.3  บริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์และออกใบหลกัทรัพย ์

                    แทนใหใ้นกรณีผูใ้ชสิ้ทธิฯไม่กรอกแบบฟอร์มตามท่ี TSD ก าหนดหรือ มีขอ้บ่งช้ีวา่ผูใ้ชสิ้ทธิ 

                    จองซ้ืออาจเป็นบุคคลอเมริกนั 

8. วิธีการช าระเงิน 

 8.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสั่งจ่ายเงินธนาคาร ท่ีสามารถ
เรียกเก็บเงินได้ในกรุงเทพมหานคร  ภายใน 2 วนัท าการถัดไปโดยลงวนัท่ีได้ไม่เกินวนัท่ี 12 
พฤศจิกายน 2561 และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการ
จองซ้ือหลกัทรัพย ์2” โดยยื่นพร้อมเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 7.1 – 7.4 
ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

 8.2 ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี “บริษัทหลกัทรัพย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือ
หลกัทรัพย ์2” โดยโอนเงินไดต้ั้งแต่ วนัท่ี 8-9 พฤศจิกายน 2561 และวนัท่ี 12 – 14 พฤศจิกายน 2561
พร้อมน าส่งส าเนาหลกัฐานการโอนเงินและเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 7.1 
– 7.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี14 พฤศจิกายน 2561 ใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิ โดยรายละเอียดบญัชี “บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพย ์
2” เป็นดงัน้ี 

 ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
 ช่ือบญัชี “บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือ  
                                                               หลกัทรัพย ์2” 
 เลขท่ีบญัชี 101-3-42970-7 
 ประเภทบญัชี กระแสรายวนั  
 สาขาธนาคาร ส านกังานใหญ่ 
 SWIFT Code BKKBTHBK 

ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการ
ใชสิ้ทธิไดรั้บมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้และเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้
เท่านั้น หากตัวแทนรับแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ท่ีมิได้เกิดจาก
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ความผิดของบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ  

ทั้งน้ี รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โปรดดูจากขอ้ก าหนดสิทธิว่า
ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ORI-W1) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซต์ของ
บริษทัฯ ท่ี http://www.origin.co.th     

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ  

บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
 

  _____________________________________ 
  
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

http://bts-th.listedcompany.com/stock_chart_interactive_w3.html

