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ที่ ORI

45/2563
วันที่ 26 สิ งหาคม 2563

เรื่ อง

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1 (การใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย) และขอพักการซื้ อขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ORI-W1

เรี ยน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง

ข้อกาหนดสิ ทธิ วา่ ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ORI-W1)

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด(มหาชน)
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1 (สาหรับการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายเท่านั้น)
2.แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
ตามที่ บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (ORI-W1)(“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ “ใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ORI-W1”) จ านวน 406,573,990 หน่ ว ย ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น เดิ ม ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น เมื่ อ วัน ที่ 1
พฤศจิกายน 2560 ต่อมาเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิจ่าย
หุ น้ ปั นผล ทาให้บริ ษทั ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิ และราคาการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORIW1 เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายหุ น้ ปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยปรับอัตราการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
ORI-W1 เป็ น ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ได้ 1.5 หุ น้ (อัตรา 1:1.5)
และปรับราคาการใช้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั เป็ น จานวนเท่ากับ 13.3333 บาทต่อหุ ้นนั้น
ต่อมา เนื่ องจากบริ ษทั เห็นว่าอัตราการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในปั จจุบนั อาจทาให้ผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ORI-W1 เกิ ดความสับสนในการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จากการกาหนดอัตรา
การใช้สิทธิ จานวน 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.5 หุ ้น และเพื่ออานวยความสะดวกให้ผู ถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้โดยง่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 12/2561 เมื่อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จึงได้มีมติ อนุ มตั ิ การปรับอัตราการใช้สิทธิ เป็ น 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุ น้
โดยการปรั บ จ านวนหน่ ว ยใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ จ านวน 203,286,995 หน่ ว ย รวมเป็ นจ านวนทั้ง สิ้ น
609,860,985 หน่วย และการปรับอัตราการใช้สิทธิ ครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป
โดยผูถ้ ื อใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ สามารถใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของบริ ษทั ฯ ตามใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือวันทาการสุ ดท้ายของเดือน
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มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวันครบกาหนด 1 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ โดยวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 และวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้ง
สุ ดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2563
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1 สำหรับกำรใช้ สิทธิครั้งสุ ดท้ ำย ดังต่อไปนี้
1. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้ อขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (การขึ้น
เครื่ องหมาย SP)

วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

2. วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

วันที่ 9 -30 กันยายน 2563

3. วันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้าย

: วันที่ 30 กันยายน 2563

4. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ : ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวันที่ 15 -29 กันยายน
2563 (ของทุกวันทาการ)
5. อัตราการใช้สิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 1 หุน้
(มีผลตั้งแต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้นไป)

6. ราคาการใช้สิทธิ

: 13.3333 บาทต่อหุน้

7. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ : บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
8 สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

: บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ ชั้น 23 อาคารสี ลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสี ลม แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500
บุคคลที่ติดต่อ : คุณปิ ยพร แคว้นน้อย
คุณเบญจวรรณ ผาสุ ข
คุณฐานมาศ พึ่งโพธิ์
คุณไตรนพ กาเนิดกาญจน์
เบอร์ติดต่อ

2

: 0-2618-1147, 0-2618-1143,
0-2618-1141, 0-2618-1140
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9. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ
9.1 ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1(ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1) ที่ ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ทั้งนี้ ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ยงั
สามารถขอรับแบบฟอร์ มได้ที่บริ ษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จากัด (มหาชน) หรื อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่
ทาหน้าที่ เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อดาวน์โหลด
จากเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ http://www.origin.co.th
9.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1
กรณี ใช้สิทธิ โดยใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
นาส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1
กรณี ใช้สิทธิ ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
นาส่ งใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ ระบุ ในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1
(ก) ในกรณี ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ มีบญ
ั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ของตนอยู่ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
อยู่ในบัญชี “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้สิทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หรื อเพื่อให้ออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด โดย
ยื่นต่อบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้าซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริ ษทั หลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดาเนิ นการแจ้งกับบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์”) เพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จากบัญชี “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนิ นการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เพื่อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
(ข) ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีบญ
ั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยู่กบั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชีบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้
สิ ทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ
ขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จาก “บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะ
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ดาเนิ นการออกใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เพื่ อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ เพื่ อความชัดเจนในรายละเอี ยดของขั้นตอน บริ ษทั ฯ แนะนาให้ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ท ธิ
สอบถามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนิ นการได้จากบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้า
ซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
9.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ หรื อ
ส าเนาบัต รพนักงานรั ฐวิ ส าหกิ จที่ ย งั ไม่ หมดอายุ พร้ อมส าเนา
ทะเบียนบ้าน (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่ งทาให้ชื่อ/ชื่ อ
สกุลไม่ตรงกับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่ อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

2) บุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว

: ส าเนาใบต่ า งด้า วหรื อ ส าเนาหนัง สื อ เดิ น ทางที่ ย งั ไม่ หมดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สาเนาหนังสื อรับรองที่ กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิ น 6
เดื อนก่ อนวันกาหนดการใช้สิทธิ ใ นครั้ งนั้น ๆ พร้ อมลง
ลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามของ
นิ ติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี )
และ
3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่ กรณี ) ของผูม้ ี
อานาจลงนามที่ ไ ด้ลงลายมื อชื่ อรั บรองสาเนาถู กต้อ งใน
เอกสารตามข้อ 3.1)
4) นิติบุคคลสัญชาติ
ต่างด้าว

: 4.1) สาเนาหนังสื อสาคัญการจัดตั้งนิ ติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อ
รั บรองของนิ ติ บุค คล พร้ อมลงลายมื อชื่ อรั บรองส าเนา
ถู ก ต้ อ งโดยผู ้มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
4.2) สาเนาหนังสื อเดินทางของผูม้ ีอานาจลงนามที่ได้ลงลายมือ
ชื่ อ รั บ รองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ที่ ย ัง ไม่ ห มดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
4
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ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่ งผูม้ ีอานาจลงนามลงลายมือ
ชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมื อชื่ อ
โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิ น 6 เดื อนก่อนวันกาหนดการ
ใช้สิ ท ธิ นอกจากนี้ ในกรณี ยื่ น ผ่ า นคัส โตเดี ย น (Custodian)
จะต้องยื่ นพร้ อ มส าเนาหนังสื อแต่ ง ตั้งคัส โตเดี ย น และส าเนา
เอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่ กรณี ) ของผูม้ ี อานาจลงนาม
ของคัสโตเดียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
9.4 เอกสารการชาระเงิ นตามจานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญ ตามใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ORI-W1 (หลัก ฐานในการช าระผ่ า นระบบ Bill Payment ของ
ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ตามแบบที่กาหนด
9.5 ในกรณี ผใู ้ ช้สิทธิ ฯประสงค์ฝากใบหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรตามการใช้สิทธิ
นั้นไว้ในชื่ อ “บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” (“TSD”) และนาหุ น้ ฝากไว้กบั
TSD โดยนาเข้าบัญชี ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิ กเลขที่ 600 เพื่อผูจ้ องซื้ อ นั้นผูใ้ ช้สิทธิ จอง
ซื้ อ จะต้อ งกรอกและลงนามเอกสารเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance Act.(“FATCA”) ตามที่ TSD กาหนดดังนี้
9.5.1 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
9.5.2 แบบสอบถามสาหรับสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)
9.5.3 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่นาฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชี ผอู ้ อกหลักทรัพย์ และออกใบหลักทรัพย์
แทนให้ในกรณี ผูใ้ ช้สิทธิ ฯไม่กรอกแบบฟอร์ มตามที่ TSD กาหนดหรื อ มีขอ้ บ่งชี้ ว่าผูใ้ ช้สิทธิ จอง
ซื้ ออาจเป็ นบุคคลอเมริ กนั
10. วิธีการชาระเงิน
10.1 ช าระเป็ นเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ ผ่ า นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ ง เทพ จ ากัด ได้ที่
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ทุกสาขา โดยใช้แบบฟอร์ ม Bill Payment (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2.)
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุเลขทะเบียนผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 10 หลัก (ตามที่ปรากฎในใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งจัดส่ งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เป็ นรหัสอ้างอิง 1 (Ref.1) และเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก หรื อเลขหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นรหัสอ้างอิง 2 (Ref.2) ทั้งนี้
เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ต้องลงวันที่ 15-24 กันยายน 2563 เท่านั้น โดยเช็คสัง่ จ่ายในนาม “บริ ษทั
หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้ อหลักทรัพย์ 2” และต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้จาก
สานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตอ้ งยื่นหลักฐาน
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การชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2563 พร้อมเอกสารที่ใช้
ในการยื่นความจานงใช้สิทธิ ตามข้อ 9.1-9.5 ให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
10.2 ชาระโดยการโอนเงิ นผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) เข้าบัญชี “บริ ษทั
หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้ อหลักทรัพย์ 2” ได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ทุกสาขา โดยใช้แบบฟอร์ มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2.) และกรอก
ข้อมูลให้ครบถ้วนพร้ อมระบุ เลขทะเบี ยนผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 10 หลัก (ตามที่ ปรากฎในใบแทน
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซ่ ึ งจัดส่ งโดยศูนย์รับฝากหลักทรั พย์) เป็ นรหัสอ้างอิ ง 1 (Ref.1) และเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักหรื อเลขหนังสื อเดินทางของผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นรหัสอ้า งอิง 2 (Ref.2) ทั้งนี้ ผู ้
ถื อใบส าคัญแสดงสิ ท ธิ ซ่ ึ งชาระโดยการโอนเงิ นผ่า นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) จะต้องยื่นหลักฐานการชาระเงินพร้อมเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 9.19.5 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2563 ให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
10.3 การโอนเงิ นผ่านธนาคารระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะกระทา
ได้เฉพาะผูใ้ ช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญฯที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด
(มหาชน) ที่ได้ดาเนิ นการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันใช้สิทธิ หรื อ
10.4 ชาระค่าใช้สิทธิ โดยหักจากเงินที่ฝากอยู่ในบัญชี เปิ ดเพื่อซื้ อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง
จากัด (มหาชน)
สาหรับผูใ้ ช้สิทธิ ที่มีความประสงค์ชาระเงินค่าใช้สิทธิ ตามข้อ 10.3 หรื อ 10.4 (เฉพาะผูท้ ี่เปิ ดบัญชี เพื่อซื้ อ
ขายหลักทรัพย์กบั BLS เท่านั้น) จะต้องส่ งคาสั่งการใช้สิทธิ ผ่านระบบ BLS E-RO โดยตนเองหรื อโดย
เจ้าหน้าที่ ที่ปรึ กษาการลงทุ นรั บคาสั่งจากผูใ้ ช้สิทธิ ฯผ่านโทรศัพท์บนั ทึ กเทป ของ บริ ษทั หลักทรั พย์
บัวหลวง จากัด (มหาชน) เท่านั้น ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ หรื อตัวแทนรับแจ้งการใช้สิทธิ ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการ
พิจารณาเรี ยกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ทดแทน หรื อเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
หมายเหตุ
(1) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จะได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนี ยมชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด
(2) ผูถ้ ื อใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ห้ามชาระก่ อน
ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ โดยเด็ดขาด
(3) ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ประสงค์ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ชาระจานวนเงิน
ในการใช้สิทธิ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) แล้วต้องนาหลักฐานการ
ชาระเงิน Bill Payment และเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ ยื่น ณ สถานที่ติดต่อในการใช้
สิ ทธิ ที่บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) ตามที่ระบุในข้อที่ 8. และห้ ำมไม่ ให้ ผ้ ูใช้ สิทธิซื้อหุ้น
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สำมัญฯ ฝำกเอกสำรกำรใช้ สิทธิ ซื้อหุ้ นสำมัญฯ กับธนำคำรกรุ งเทพ จำกัด (มหำชน) ทุ กสำขำ โดย
เด็ดขำด
ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
ได้รับมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวข้างต้นและเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น
หากบริ ษทั ฯและ/หรื อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ เรี ยกเก็บเงิ นไม่ได้ดว้ ยเหตุผลใดๆ ที่มิได้
เกิดจากความผิดของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ แ สดงเจตนายกเลิ กการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ เพิ่ มทุ นในครั้ งนั้น ๆ โดยบริ ษทั ฯ และ/หรื อ
ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะจัดส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ
พร้อมกับเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ที่เรี ยกเก็บเงินไม่ได้คืนให้แก่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ ภายใน 14
วันนับจากวันกาหนดการใช้สิทธิ ครั้งนั้นๆ แต่ท้ งั นี้ ไม่ถือเป็ นการตัดสิ ทธิ ที่ผถู ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ฯ จะ
ใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญในครั้งต่อไป เว้นแต่เป็ นการใช้สิทธิ ในครั้งสุ ดท้าย บริ ษทั ฯ จะถือว่าใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ฯ นั้นๆ สิ้ นสภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ ซึ่ งบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิ ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบี้ย และ/หรื อ ค่าเสี ยหายอื่นใดไม่วา่ ในกรณี ใดๆ
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกาหนดสิ ทธิ ว่า
ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) ครั้ งที่ 1 (ORI-W1) ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ ที่ http://www.origin.co.th
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
_____________________________________
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
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