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ท่ี ORI        45/2563 
       วนัท่ี    26   สิงหาคม  2563 
 

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

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1.ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั(มหาชน)
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 (ส าหรับการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยเท่านั้น) 

                         2.แบบฟอร์มการช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)                         

ตามท่ี  บริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดอ้อกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (ORI-W1)(“ใบส าคญัแสดงสิทธิ” หรือ “ใบส าคญัแสดง
สิทธิ ORI-W1”) จ านวน  406,573,990  หน่วย  ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเ ม่ือวันท่ี  1 
พฤศจิกายน 2560 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัจ่าย
หุน้ปันผล ท าใหบ้ริษทัตอ้งมีการปรับอตัราการใชสิ้ทธิและราคาการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-
W1 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจ่ายหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยปรับอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ORI-W1 เป็น ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัได ้1.5 หุน้ (อตัรา 1:1.5) 
และปรับราคาการใชสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั เป็น จ านวนเท่ากบั 13.3333 บาทต่อหุ้นนั้น
ต่อมา เน่ืองจากบริษทัเห็นว่าอตัราการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในปัจจุบนั อาจท าให้ผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ORI-W1 เกิดความสับสนในการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั จากการก าหนดอตัรา
การใชสิ้ทธิจ านวน 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.5 หุ้น และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อใบส าคญัแสดง
สิทธิสามารถใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดโ้ดยง่าย ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2561 เม่ือ
วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 จึงไดมี้มติอนุมติัการปรับอตัราการใชสิ้ทธิเป็น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้ 
โดยการปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 203,286,995 หน่วย รวมเป็นจ านวนทั้ งส้ิน 
609,860,985 หน่วย และการปรับอตัราการใชสิ้ทธิคร้ังน้ีจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป  

โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตามใบส าคญั
แสดงสิทธิไดใ้นวนัท าการสุดทา้ยของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปีปฏิทิน (กล่าวคือวนัท าการสุดทา้ยของเดือน
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มีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม) ภายหลงัจากวนัครบก าหนด 1 ปี นบัจากวนัท่ีออกใบส าคญัแสดง
สิทธิ โดยวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกตรงกบัวนัท่ี 15 พฤศจิกายน  2561 และวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ัง
สุดทา้ยตรงกบัวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  

ในการน้ี บริษทัฯ ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 ส ำหรับกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย  ดงัต่อไปน้ี 

1.  ระยะเวลาการหยดุพกัการซ้ือขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ(การข้ึน
เคร่ืองหมาย SP) 

 วนัท่ี  3  กนัยายน  2563 ถึง 30 กนัยายน  2563 

2.  วนัปิดสมุดทะเบียนเพ่ือพกัการโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 วนัท่ี  9 -30  กนัยายน  2563 

3. วนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย  : วนัท่ี 30  กนัยายน 2563 

4. ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  : ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 15 -29 กนัยายน 
2563 (ของทุกวนัท าการ) 

5. อตัราการใชสิ้ทธิ  : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้สามญัเพ่ิมทุน 1 หุน้  

(มีผลตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นตน้ไป) 

6. ราคาการใชสิ้ทธิ  : 13.3333 บาทต่อหุน้  

7. ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ  : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

8 สถานท่ีติดต่อในการใชสิ้ทธิ : บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบติัการ ชั้น 23 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ 

191 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 
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9. เอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิ 

 9.1 ใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) 
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1(ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 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  

 9.2 ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใช้
สิทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 

กรณีใชสิ้ทธิโดยใชใ้บส าคญัแสดงสิทธิ 

น าส่งใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ORI-W1 

กรณีใชสิ้ทธิในระบบไร้ใบหลกัทรัพย ์(Scripless) 

น าส่งใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ตามจ านวนท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญ 
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
ยื่นต่อบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นนายหนา้ซ้ือขายหลกัทรัพย ์(Broker) ของตน และบริษทัหลกัทรัพย์
ดงักล่าวจะด าเนินการแจง้กบับริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย”์) เพ่ือขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิจากบญัชี “บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยจ์ะด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

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

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


บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน)   
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 

 

4 
 

ด าเนินการออกใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการใช้สิทธิซ้ือหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 

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

 9.3 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 

2) บุคคลธรรมดา 
สญัชาติต่างดา้ว 

: ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ 
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) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้
อ  านาจลงนามท่ีได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องใน
เอกสารตามขอ้ 3.1) 

4) นิติบุคคลสญัชาติ 
ต่างดา้ว 

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

   4.2) ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูมี้อ  านาจลงนามท่ีไดล้งลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาเอกสารตามข้อ 4.1) ท่ีย ังไม่หมดอายุ 
พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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   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
เอกสารตามขอ้ 1) หรือ 2) (แลว้แต่กรณี) ของผูมี้อ  านาจลงนาม
ของคสัโตเดียน พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 9.4 เอกสารการช าระเงินตามจ านวนในการใชสิ้ทธิตามท่ีระบุในใบแจง้ความจ านงการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้น
สามัญตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ORI-W1 (หลักฐานในการช าระผ่านระบบ Bill Payment ของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามแบบท่ีก าหนด 

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

  9.5.1  แบบสอบถามเพ่ือหาขอ้บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) 

  9.5.2  แบบสอบถามส าหรับส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) 

  9.5.3  บริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่น าฝากหลกัทรัพยเ์ขา้บญัชีผูอ้อกหลกัทรัพย ์และออกใบหลกัทรัพย์
แทนให้ในกรณีผูใ้ชสิ้ทธิฯไม่กรอกแบบฟอร์มตามท่ี TSD ก าหนดหรือ มีขอ้บ่งช้ีว่าผูใ้ชสิ้ทธิจอง
ซ้ืออาจเป็นบุคคลอเมริกนั 

10. วิธีการช าระเงิน  

10.1 ช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ได้ท่ี
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา โดยใชแ้บบฟอร์ม Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.)
และกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นพร้อมระบุเลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 10 หลัก (ตามท่ีปรากฎในใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์ เป็นรหสัอา้งอิง 1 (Ref.1) และเลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกั หรือเลขหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นรหสัอา้งอิง 2 (Ref.2) ทั้งน้ี 
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท ์ตอ้งลงวนัท่ี 15-24 กนัยายน 2563 เท่านั้น โดยเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษทั
หลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพย ์2” และตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก
ส านกัหกับญัชีในเขตเดียวกนัภายในวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 โดยผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิตอ้งยื่นหลกัฐาน
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การช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 พร้อมเอกสารท่ีใช้
ในการยื่นความจ านงใชสิ้ทธิ ตามขอ้ 9.1-9.5 ใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 

10.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.3 
 
 
 

10.4 

ช าระโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เขา้บญัชี “บริษทั
หลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหลกัทรัพย ์2” ไดท่ี้เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ทุกสาขา โดยใชแ้บบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2.) และกรอก
ขอ้มูลให้ครบถว้นพร้อมระบุเลขทะเบียนผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิ 10 หลกั (ตามท่ีปรากฎในใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิซ่ึงจดัส่งโดยศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย)์ เป็นรหัสอา้งอิง 1 (Ref.1) และเลขประจ าตวั
ประชาชน 13 หลกัหรือเลขหนงัสือเดินทางของผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นรหสัอา้งอิง 2 (Ref.2) ทั้งน้ี ผู ้
ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซ่ึงช าระโดยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) จะตอ้งยื่นหลกัฐานการช าระเงินพร้อมเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิตามขอ้ 9.1-
9.5 ภายในเวลา 15.30 น. ของวนัท่ี 29 กนัยายน 2563 ใหแ้ก่ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ 
การโอนเงินผ่านธนาคารระบบการโอนเงินอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระท า
ไดเ้ฉพาะผูใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัฯท่ีไดเ้ปิดบญัชีเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยก์บั บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั 
(มหาชน) ท่ีไดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงินเพ่ือช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมติั และระบบ
การโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัใชสิ้ทธิ หรือ 
ช าระค่าใชสิ้ทธิโดยหกัจากเงินท่ีฝากอยู่ในบญัชีเปิดเพ่ือซ้ือขายหลกัทรัพยก์บับริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง 
จ ากดั (มหาชน) 
ส าหรับผูใ้ชสิ้ทธิท่ีมีความประสงคช์ าระเงินค่าใชสิ้ทธิตามขอ้ 10.3  หรือ  10.4 (เฉพาะผูท่ี้เปิดบญัชีเพ่ือซ้ือ
ขายหลกัทรัพยก์บั BLS เท่านั้น) จะตอ้งส่งค าสั่งการใชสิ้ทธิผ่านระบบ BLS  E-RO โดยตนเองหรือโดย
เจา้หน้าท่ีท่ีปรึกษาการลงทุนรับค าสั่งจากผูใ้ช้สิทธิฯผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทป  ของ บริษทัหลกัทรัพย์      
บวัหลวง  จ ากดั  (มหาชน) เท่านั้น  ทั้งน้ีบริษทัฯ หรือตวัแทนรับแจง้การใชสิ้ทธิฯ ขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาเรียกเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ ทดแทน หรือเพ่ิมเติมตามท่ีเห็นสมควร 

หมายเหตุ 
(1) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บการยกเวน้
ค่าธรรมเนียมช าระเงินผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามแบบฟอร์มท่ี
ก าหนด 
(2) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิห้ามช าระก่อน
ระยะเวลาแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิโดยเดด็ขาด 
(3) ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีประสงคใ์ชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีช าระจ านวนเงิน
ในการใชสิ้ทธิผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แลว้ตอ้งน าหลกัฐานการ
ช าระเงิน Bill Payment และเอกสารท่ีใชใ้นการยื่นความจ านงการใชสิ้ทธิยื่น ณ สถานท่ีติดต่อในการใช้
สิทธิท่ีบริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) ตามท่ีระบุในขอ้ท่ี 8. และห้ำมไม่ให้ผู้ใช้สิทธิซ้ือหุ้น
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สำมัญฯ ฝำกเอกสำรกำรใช้สิทธิซ้ือหุ้นสำมัญฯ กับธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ทุกสำขำ โดย
เดด็ขำด 
 
ทั้งน้ี การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าวจะสมบูรณ์ต่อเม่ือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ
ไดรั้บมอบหลกัฐานประกอบการใชสิ้ทธิตามท่ีกล่าวขา้งตน้และเรียกเก็บเงินจ านวนดงักล่าวไดแ้ลว้เท่านั้น 
หากบริษทัฯและ/หรือตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิเรียกเก็บเงินไม่ไดด้ว้ยเหตุผลใดๆ ท่ีมิได้
เกิดจากความผิดของบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิ จะถือว่าผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในคร้ังนั้น ๆ โดยบริษทัฯ และ/หรือ 
ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใชสิ้ทธิจะจดัส่งใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิฯ 
พร้อมกบัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟทท่ี์เรียกเกบ็เงินไม่ไดคื้นใหแ้ก่ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ภายใน 14 
วนันบัจากวนัก าหนดการใชสิ้ทธิคร้ังนั้นๆ แต่ทั้งน้ี ไม่ถือเป็นการตดัสิทธิท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิฯ จะ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัในคร้ังต่อไป เวน้แต่เป็นการใชสิ้ทธิในคร้ังสุดทา้ย บริษทัฯ จะถือว่าใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ นั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไม่มีการใชสิ้ทธิ ซ่ึงบริษทัฯ และ/หรือ ตวัแทนรับแจง้ความจ านงในการใช้
สิทธิฯ จะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบ้ีย และ/หรือ ค่าเสียหายอ่ืนใดไม่วา่ในกรณีใดๆ 

ทั้งน้ี รายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ โปรดดูจากขอ้ก าหนดสิทธิว่า
ดว้ยสิทธิและหนา้ท่ีของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของ
บริษทัออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1 (ORI-W1) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ
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

