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         9 มีนาคม 2563 

เรื่อง แจง้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัครัง้สดุทา้ย ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิัท (“ORI - WB”) 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ตามที่บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท 

(ORI - WB) จ านวนทัง้สิน้ 13,500,000 หน่วย บริษัทขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกับการใชสิ้ทธิครัง้ที่  6 ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ORI - WB) ดงันี ้

1. ก ำหนดกำรใช้สิทธิ 
วันที ่31 มีนำคม 2563 

ตารางก าหนดการใชสิ้ทธิ 

 ครัง้ที่ 1  วนัท่ี 29 กนัยายน 2560 

 ครัง้ที่ 2 วนัท่ี 30 มีนาคม 2561 

 ครัง้ที่ 3 วนัท่ี 28 กนัยายน 2561 

 ครัง้ที่ 4 วนัท่ี 29 มีนาคม 2562 

 ครัง้ที่ 5 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 คร้ังที ่6 (คร้ังสุดท้ำย) วันที ่31 มีนำคม 2563 

2. ระยะเวลำแจ้งควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 
วนัท่ี 16-25 มีนาคม 2563 (รวม 8 วนัท าการ) ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 15.30 น. 

3. อัตรำกำรใช้สิทธิ* 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1.5 หุน้  

4. รำคำกำรใช้สิทธิ* 
6.716 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
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เอกสำรทีใ่ช้ย่ืนแสดงควำมจ ำนงกำรใช้สิทธิ 

4.1. ใบแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ ที่กรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ  
(สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซตข์องบรษิัท www.origin.co.th) 

4.2. ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด ซึ่งผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิลงลายมือชื่อผูโ้อนดา้นหลงั ตามจ านวนที่ระบอุยู่ในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิ  

4.3. เอกสารการช าระเงินเต็มจ านวนตามที่ระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ โดยให้ช าระทั้งจ านวน
ระหว่างระยะเวลาแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิและตอ้งไม่เกินก าหนดการใชสิ้ทธิ โดยช าระเงินตามวิธีใดวิธีหน่ึงดงันี ้ 
ก. โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากประเภทออมทรพัย ์ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) สำขำสุขุมวิท 107 ชื่อ

บัญชี “บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี ้” เลขที่บัญชี 002-3-47245-7 โดยใหแ้นบหลักฐานการโอนเงินที่
ธนาคารออกให ้พรอ้มระบชุื่อ-นามสกลุ และเบอรโ์ทรศทัพท์ี่สามารถติดต่อไดไ้วด้ว้ย 

หรือ 

ข. ช าระโดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ที่สามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพฯไดภ้ายใน 1 วนัท าการ โดย
เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ ต้องลงวันที่ก่อนก าหนดการใช้สิทธิ 7 วันท าการ (ภายในวันที่   
23 มีนาคม 2563) โดยขีดครอ่มสั่งจ่าย “บัญชี  บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้“ โดยใหร้ะบรุะบชุื่อ-นามสกลุ 
และเบอรโ์ทรศทัพท์ี่สามารถติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัดว้ย 

 ทัง้นี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงคจ์ะช าระเงินโดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟ ตอ้งจดัส่งเอกสาร

การแจ้งความค านงใช้สิท ธิที่ ครบถ้วน สมบูรณ์ มายังสถานที่ ติ ดต่อการใช้สิท ธิภายในวันที่   

23 มีนาคม 2563 

ทัง้นี ้การใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัดงักล่าวจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบริษัทไดเ้รียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านัน้ หาก

บรษิัทไม่สามารถเรียกเก็บเงินได ้ไม่ว่าดว้ยสาเหตใุดๆที่ไม่ไดเ้กิดจากบรษิัท ใหถื้อว่าผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิแสดง

เจตนายกเลิกการใชสิ้ทธิดงักล่าว และบริษัทตกลงใหถื้อเป็นการยกเลิกการขอใชสิ้ทธิในครัง้นัน้ แต่จะไม่เป็นการ

ตดัสิทธิที่จะใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญัในครัง้ต่อไป เวน้แต่เป็นการยกเลิกการใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย ใหถื้อว่าหมดสิทธิที่จะ

ซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวอีกต่อไป นอกจากนี ้ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญั

แสดงสิทธิจะตอ้งเป็นผูร้บัภาระค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกั

บญัชี หรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) 

4.4. หลกัฐานแสดงตน เพื่อประกอบการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามญั 
4.4.1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  

http://www.origin.co.th/
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ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรขา้ราชการ หรือส าเนาบตัรพนกังานรฐัวิสาหกิจ ที่ยงัไม่หมดอาย ุใน

กรณีที่มีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล และท าใหช้ื่อ-นามกสลุไม่ตรงกบัใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้นบเอกสารท่ี

ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจง้เปล่ียนชื่อ/สกลุ เป็นตน้ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั 

4.4.2. บคุคลธรรมดาต่างดา้ว: 
ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4.4.3. นิติบคุคลสญัชาติไทย: 
ส าเนาหนงัสือรบัรองบรษิัทพรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยกรรมการผูม้ีอานาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนงัสือ

รบัรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2. พรอ้มรบัรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 

4.4.4. นิติบคุคลต่างชาติ: 
ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย  Notary Public พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  และเอกสาร

หลกัฐานของผูม้ีอ  านาจลงลายมือชื่อตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2. พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5. สถำนทีต่ิดต่อในกำรใช้สิทธิ 
บรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

ชัน้ 20 อาคารภิรชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค  เลขที่ 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท ์ 0-20300000 

โทรสาร 0-23989994 

เว็บไซต ์ www.origin.co.th 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 ( นายพีระพงศ ์จรูญเอก ) 

 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

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

