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         1 มีนาคม 2565 

เร่ือง แจ้งการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัครัง้ท่ี 6 (ครัง้สดุท้าย) ของใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (“ORI - WD”) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามท่ีบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 

(ORI - WD) จํานวนทัง้สิน้ 8,000,000 หนว่ย บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัการใช้สิทธิครัง้ท่ี 6 (ครัง้สดุท้าย) ของใบสาํคญั

แสดงสทิธิ (ORI - WD) ดงันี ้

1. กาํหนดการใช้สิทธิ 

วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ตารางกําหนดการใช้สทิธิ 

 ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ครัง้ท่ี 2 วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ครัง้ท่ี 3 วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ครัง้ท่ี 4 วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ครัง้ท่ี 5 วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ครัง้ที่ 6 (ครัง้สุดท้าย) วันที่ 31 มีนาคม 2565 

2. ระยะเวลาแจ้งความจาํนงการใช้สิทธิ 

วนัท่ี 11 -30 มีนาคม 2565 (รวม 15 วนัทําการ) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 15.30 น. 

3. อัตราการใช้สิทธิ* 

ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  

4. ราคาการใช้สิทธิ* 

10 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
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เอกสารที่ใช้ยื่นแสดงความจาํนงการใช้สิทธิ 

4.1. ใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ ท่ีกรอกข้อความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ 

(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.origin.co.th) 

4.2. ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธิตามแบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนด ซึ่งผู้ ถือใบสําคญัแสดง

สทิธิลงลายมือช่ือผู้ โอนด้านหลงั ตามจํานวนท่ีระบอุยูใ่นใบแจ้งความจํานงการใช้สทิธิ  

4.3. เอกสารการชําระเงินเต็มจํานวนตามท่ีระบใุนใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั โดยให้ชําระทัง้จํานวน

ระหวา่งระยะเวลาแจ้งความจํานงการใช้สทิธิและต้องไมเ่กินกําหนดการใช้สทิธิ โดยชําระเงินตามวิธีใดวิธีหนึง่ดงันี ้

ก. โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 107                   

ชื่อบัญชี “บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี”้ เลขที่บัญชี 002-3-47245-7 โดยให้แนบหลกัฐานการโอนเงินท่ี

ธนาคารออกให้ พร้อมระบช่ืุอ-นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้วย 

หรือ 

ข. ชําระโดยเช็คบคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ท่ีสามารถเรียกเก็บในเขตกรุงเทพฯได้ภายใน 1 วนัทําการ โดย

เช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  ต้องลงวันท่ีก่อนกําหนดการใช้สิทธิ 7 วันทําการ (ภายในวันท่ี  

21 มีนาคม 2565) โดยขีดคร่อมสัง่จ่าย “บัญชี  บมจ. ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้“ โดยให้ระบุระบุช่ือ-

นามสกลุ และเบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงัด้วย 

 ทัง้นี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีประสงค์จะชําระเงินโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ต้องจัดส่ง

เอกสารการแจ้งความคํานงใช้สิทธิท่ีครบถ้วน สมบูรณ์ มายังสถานท่ีติดต่อการใช้สิทธิภายในวันท่ี  

21 มีนาคม 2565 

ทัง้นี ้การใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัดงักลา่วจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจํานวนดงักลา่วได้แล้วเท่านัน้ หาก

บริษัทไมส่ามารถเรียกเก็บเงินได้ ไมว่า่ด้วยสาเหตใุดๆท่ีไมไ่ด้เกิดจากบริษัท ให้ถือวา่ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิแสดง

เจตนายกเลิกการใช้สิทธิดงักลา่ว และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครัง้นัน้ แต่จะไม่เป็นการ

ตดัสิทธิท่ีจะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าหมดสิทธิท่ีจะ

ซือ้หุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วอีกตอ่ไป นอกจากนี ้ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคญั

แสดงสทิธิจะต้องเป็นผู้ รับภาระคา่อากรแสตมป์ คา่ธรรมเนียมการโอนเงิน คา่ธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คตา่งสาํนกัหกั

บญัชี หรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 

 

 

http://www.origin.co.th/
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4.4. หลกัฐานแสดงตน เพ่ือประกอบการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญั 

4.4.1. บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย:  

สาํเนาบตัรประชาชน หรือสาํเนาบตัรข้าราชการ หรือสาํเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ ท่ียงัไมห่มดอาย ุใน

กรณีท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล และทําให้ช่ือ-นามสกุลไม่ตรงกบัใบสําคญัแสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารท่ี

ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลีย่นช่ือ/สกลุ เป็นต้น พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องทกุฉบบั 

4.4.2. บคุคลธรรมดาตา่งด้าว: 

สาํเนาใบตา่งด้าว หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

4.4.3. นิติบคุคลสญัชาติไทย: 

สาํเนาหนงัสอืรับรองบริษัทพร้อมรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นหนงัสือ

รับรองบริษัทนัน้ และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2. พร้อมรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

4.4.4. นิติบคุคลตา่งชาติ: 

สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และเอกสาร

หลกัฐานของผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือตาม 4.4.1. หรือ 4.4.2. พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง 

5. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) 

ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค  เลขท่ี 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

โทรศพัท์ 0-20300000 

โทรสาร 0-23989994 

เวบ็ไซต์ www.origin.co.th 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายพีระพงศ์ จรูญเอก) 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

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

