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ที่ ORI 88/2561
วันที่ 12 ตุลาคม 2561
เรื่ อง

แจ้งกาหนดการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน)ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1(การใช้สิทธิ ครั้งที่ 1)

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)

เอกสารแนบท้าย ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
(มหาชน) ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1
ตามที่ บริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้ออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (ORI-W1)(“ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ” หรื อ “ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ ORI-W1”) จานวน 406,573,990 หน่ วย ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น เมื่ อวันที่ 15
พฤศจิ ก ายน 2560 โดยผูถ้ ื อ ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ส ามารถใช้สิ ท ธิ ซ้ื อหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น ของบริ ษ ัท ฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ได้ในวันทาการสุ ดท้ายของทุก ๆ ไตรมาสของแต่ละปี ปฏิทิน (กล่าวคือวันทาการสุ ดท้าย
ของเดื อ นมี นาคม มิ ถุนายน กัน ยายน และธันวาคม) ภายหลังจากวัน ครบกาหนด 1 ปี นับจากวันที่ ออก
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ โดยวัน ก าหนดการใช้สิ ท ธิ ค รั้ งแรกตรงกับ วัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561 และวัน
กาหนดการใช้สิทธิ ครั้งสุ ดท้ายตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2563
ในการนี้ บริ ษทั ฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ ยวกับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1สำหรับกำรใช้ สิทธิครั้งที่ 1 ดังต่อไปนี้
1. วันกาหนดการใช้สิทธิ

: วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

2. ระยะเวลาแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ : ระหว่างเวลา 9.00 น. – 15.30 น. ของวันที่ 8-9 พฤศจิกายน
2561 และวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2561
3. อัตราการใช้สิทธิ

: ใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย ต่ อหุ ้น สามัญ เพิ่ มทุ น 1.50
หุน้ (จะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็ นต้นไป)

4. ราคาการใช้สิทธิ

: 13.3333 บาทต่อหุน้ (จะมีผลนับตั้งแต่วนั ที่ 16 ตุลาคม
2561 เป็ นต้นไป)
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5. ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ : บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
6. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ

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

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

7. เอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ
7.1 ใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1(ตามเอกสารแนบท้าย) ที่ ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและ
ครบถ้วนทุ กรายการพร้อมลงนามโดยผูถ้ ื 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
7.2 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้
สิ ทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1
กรณี ใช้สิทธิ โดยใช้ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
นาส่ งใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ระบุในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1
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กรณี ใช้สิทธิ ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless)
นาส่ งใบแทนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ ตามจานวนที่ ระบุ ในใบแจ้งความจานงใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1
(ก) ในกรณี ที่ผูถ้ ื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
ยื่ น ต่ อ บริ ษัท หลัก ทรั พ ย์ที่ เป็ นนายหน้ า ซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ (Broker) ของตน และบริ ษั ท
หลักทรั พย์ดงั กล่าวจะด าเนิ นการแจ้งกับบริ ษ ทั ศู นย์รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศู นย์รั บฝากหลักทรั พย์”) เพื่ อขอถอนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ จากบัญชี “บริ ษ ัท ศู นย์รั บฝาก
หลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่ อผูฝ้ าก” โดยศู นย์รับฝากหลักทรัพย์จะดาเนิ นการออกใบ
แทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เพื่ อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่ มทุ นของ
บริ ษทั ฯ
(ข) ในกรณี ที่ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ไม่มีบญ
ั ชี ซ้ื อขายหลักทรัพย์ โดยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ อยู่กบั
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ใน “บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” ผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่ตอ้ งการใช้
สิ ทธิ ตอ้ งแจ้งความจานงและกรอกแบบคาขอเพื่ อขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อเพื่อให้ออก
ใบแทนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยยื่นต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อ
ขอถอนใบสาคัญแสดงสิ ทธิ จาก “บัญชี บริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ดาเนิ นการออกใบแทนใบส าคัญแสดงสิ ทธิ เพื่ อใช้เป็ นหลักฐานประกอบการใช้สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ เพื่ อความชัด เจนในรายละเอี ยดของขั้นตอน บริ ษ ทั ฯ แนะนาให้ผูถ้ ื อใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
สอบถามขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาในการดาเนิ นการได้จากบริ ษทั หลักทรัพย์ที่เป็ นนายหน้า
ซื้ อขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน หรื อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
7.3 หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุน
1) บุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย

: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ หรื อ
ส าเนาบัต รพนัก งานรั ฐวิ ส าหกิ จที่ ยงั ไม่ ห มดอายุ พร้ อมส าเนา
ทะเบี ยนบ้าน (ในกรณี ที่มีการเปลี่ยนชื่ อ/ชื่ อสกุล ซึ่ งทาให้ชื่อ/ชื่ อ
สกุลไม่ ตรงกับใบส าคัญ แสดงสิ ทธิ ให้แนบเอกสารที่ ออกโดย
หน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนชื่ อ/
ชื่อสกุล เป็ นต้น) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
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2) บุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว

: ส าเนาใบต่ า งด้า วหรื อ ส าเนาหนั งสื อ เดิ น ทางที่ ย งั ไม่ หมดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

3) นิติบุคคลสัญชาติไทย : 3.1) สาเนาหนังสื อรับรองที่ กระทรวงพาณิ ชย์ออกให้ไม่เกิ น 6
เดื อนก่ อนวัน กาหนดการใช้สิ ท ธิ ในครั้ งนั้น ๆ พร้ อมลง
ลายมื อชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี อานาจลงนามของ
นิ ติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี )
และ
3.2) ส าเนาเอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่ ก รณี ) ของผู ม้ ี
อานาจลงนามที่ ได้ลงลายมื อชื่ อรั บ รองส าเนาถู กต้องใน
เอกสารตามข้อ 3.1)
4) นิติบุคคลสัญชาติ
ต่างด้าว

: 4.1) สาเนาหนังสื อสาคัญการจัดตั้งนิ ติบุคคล และ/หรื อ หนังสื อ
รั บ รองของนิ ติ บุ ค คล พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ รั บ รองส 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 งั ไม่ ห มดอายุ
พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ เอกสารตามข้อ 4.1) และ 4.2) ซึ่ งผูม้ ีอานาจลงนามลงลายมือ
ชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรั บรองลายมือชื่ อ
โดย Notary Public และมีอายุไม่เกิ น 6 เดื อนก่อนวันกาหนดการ
ใช้ สิ ทธิ นอกจากนี้ ในกรณี ยื่ น ผ่ า นคัส โตเดี ย น (Custodian)
จะต้อ งยื่ น พร้ อ มส าเนาหนังสื อ แต่ งตั้งคัส โตเดี ย น และส าเนา
เอกสารตามข้อ 1) หรื อ 2) (แล้วแต่ กรณี ) ของผูม้ ี อานาจลงนาม
ของคัสโตเดียน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

7.4 เอกสารการชาระเงินตามจานวนในการใช้สิทธิ ตามที่ ระบุในใบแจ้งความจานงการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ORI-W1
7.5 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
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ซื้ อ จะต้อ งกรอกและลงนามเอกสารเพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance Act.(“FATCA”) ตามที่ TSD กาหนดดังนี้
7.5.1 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็ นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล)
7.5.2 แบบสอบถามสาหรับสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)
7.5.3 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่นาฝากหลักทรัพย์เข้าบัญชีผอู ้ อกหลักทรัพย์ และออกใบหลักทรัพย์
แทนให้ในกรณี ผใู ้ ช้สิทธิ ฯไม่กรอกแบบฟอร์มตามที่ TSD กาหนดหรื อ มีขอ้ บ่งชี้วา่ ผูใ้ ช้สิทธิ
จองซื้ ออาจเป็ นบุคคลอเมริ กนั
8. วิธีการชาระเงิน
8.1 ชาระเป็ นเช็ค แคชเชี ยร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ตัว๋ แลกเงิ นธนาคาร หรื อคาสั่งจ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถ
เรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ในกรุ งเทพมหานคร ภายใน 2 วัน ท าการถัด ไปโดยลงวัน ที่ ไ ด้ไ ม่ เกิ น วัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2561 และขีดคร่ อมเฉพาะสั่งจ่าย “บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการ
จองซื้ อหลักทรัพย์ 2” โดยยื่นพร้อมเอกสารที่ ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 7.1 – 7.4
ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ
8.2 ช าระโดยการโอนเงิ น เข้า บัญ ชี “บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์ บัวหลวง จ ากัด (มหาชน) เพื่ อ การจองซื้ อ
หลักทรัพย์ 2” โดยโอนเงินได้ต้ งั แต่ วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2561 และวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2561
พร้อมนาส่ งสาเนาหลักฐานการโอนเงินและเอกสารที่ใช้ในการยื่นความจานงการใช้สิทธิ ตามข้อ 7.1
– 7.4 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่14 พฤศจิกายน 2561 ให้แก่ตวั แทนรับแจ้งความจานงในการใช้
สิ ทธิ โดยรายละเอียดบัญชี “บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้ อหลักทรัพย์
2” เป็ นดังนี้
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บญั ชี
ประเภทบัญชี
สาขาธนาคาร
SWIFT Code

ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)
“บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้ อ
หลักทรัพย์ 2”
101-3-42970-7
กระแสรายวัน
สานักงานใหญ่
BKKBTHBK

ทั้งนี้ การใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อเมื่อตัวแทนรับแจ้งความจานงในการ
ใช้สิทธิ ได้รับมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ตามที่กล่าวข้างต้นและเรี ยกเก็บเงินจานวนดังกล่าวได้แล้ว
เท่ านั้น หากตัวแทนรั บ แจ้งความจานงในการใช้สิ ท ธิ เรี ย กเก็บ เงิ น ไม่ ไ ด้ด ้วยเหตุ ผ ลใดๆ ที่ มิไ ด้เกิ ด จาก
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ความผิดของบริ ษทั ฯ และ/หรื อ ตัวแทนรับแจ้งความจานงในการใช้สิทธิ จะถือว่าผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
แสดงเจตนายกเลิกการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญเพิ่มทุนในครั้งนั้น ๆ
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่กล่าวมาข้างต้น โปรดดูจากข้อกาหนดสิ ทธิ ว่า
ด้วยสิ ทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ 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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