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  วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

เร่ือง ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมัญของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่  1 (ORI-W1) 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตีจ้ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ใบรับรองสิทธิในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 

2. ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ
ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (ORI-W1) 

ด้วยที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 ได้อนมุติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดดงันี ้  

- อนมุติัการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ที่ 1 
(ORI-W1) จ านวน 406,574,337 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น หรือ 
Warrant Rights Offering ในอตัราส่วนการจดัสรรที่หุ้ นสามัญเดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) 
จ านวน 4 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือ
บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ  
ที่เก่ียวข้องกับออกใบส าคญัเเสดงสิทธิฯ 

- อนมุติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 203,287,168.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 
821,390,425.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 406,574,337 หุ้ น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิฯ ORI-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บคุคลที่คณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

- อนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ หุ้นละ 20 บาท และมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ
จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงักล่าว 

ในการนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 10/2560 เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2560ได้ก าหนดให้วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
เป็นวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงสิทธิ (Record Date) 
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บริษัท จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซึ่งมีจ านวนตามที่ระบใุนใบรับรองสิทธิใน
การได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) โดยรายละเอียดของใบส าคัญแสดงสิทธิจะระบุไว้ใน
หนงัสือ ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (ORI-W1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2) 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  นายพีระพงศ์ จรูญเอก 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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ส่ิงที่ ส่งมำด้วยล ำดับที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ที่  1 (ORI-W1) 

ลงวันที่  15 พฤศจิกำยน 2560  
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ข้อก ำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำที่ของผู้ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

และผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)  

 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ออริจิน้  พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่  1 (ORI-W1) จ านวน 
406,574,337 หน่วย ออกโดยบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 
เมื่อวันที่  1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering) ใน
อตัราส่วนหุ้นสามญัเดิม 4 หุ้นต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้นี ้หากมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิ เกิดขึน้จากการ
ค านวณ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิง้ โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศนูย์) บาทและราคาใช้สิทธิของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ 20 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

 

ทัง้นีผ้ ู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดสิทธิ บริษัทและผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้อง
ผกูพันตามข้อก าหนดสิทธิทุกประการ  และให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อก าหนดต่างๆ  ใน
ข้อก าหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทัง้นี ้บริษัทจะจดัให้มีการเก็บรักษาส าเนาข้อก าหนดสิทธิไว้ ณ ส านกังานใหญ่ของบริษัท 
เพื่อให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบส าเนาข้อก าหนดสิทธิและสญัญาต่างๆ  ได้ในวนัและเวลาท าการของผู้ ออก
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
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ค ำจ ำกัดควำม 

ค าและข้อความต่างๆ ที่ใช้อยู่ในข้อก าหนดสิทธิ ให้มีความหมายดงัต่อไปนี ้

 

ข้อก าหนดสิทธิ หมายถึง ข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ออริจิน้ 
พร็อพเพอร์ตี  ้จ ากัด (มหาชน) และผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพ
เพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (ORI-W1) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ออ
ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 ชนิดระบุ
ชื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้  

ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ใบที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัดเพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามัญ ของ บ ริษัท  ออริจิ น้  พ ร็อพเพอร์ ตี  ้จ ากั ด 
(มหาชน) 

บริษัท หมายถึง บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  
ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) และให้รวมถึงผู้
ถือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

สมุดทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิ หรือ สมดุทะเบียน 

หมายถึง สมุดทะเบียนหรือแหล่งข้อมูลทางทะเบียนซึ่งบันทึก
รายละเอียดเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เก็บรักษาโดยนายทะเบียน 

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง สิทธิทัง้ปวงในใบส าคัญแสดงสิทธิ  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเฉพาะสิทธิในการจองซือ้หุ้นรองรับ สิทธิในการ
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ สิทธิในการได้รับค่าเสียหายใน
กรณีหุ้นรองรับไม่เพียงพอ 

หุ้นรองรับ หมายถึง หุ้ นสามัญ เพิ่ มทุน ที่ ออกใหม่ของบริ ษัท  ออริจิ น้ 
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) จ านวน 406,574,337หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
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ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น (Rights Offering)  
รวมทัง้หุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพิ่มเติมในกรณีการปรับ
สิทธิภายใต้ข้อก าหนดสิทธิ 

วนัท าการ หมายถึง วันที่ ธน า คา รพา ณิ ชย์ เปิดท า ก ารตามปก ติ ใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ใช่วนัเสาร์หรือวนัอาทิตย ์หรือวนั
อ่ืนใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวนัหยดุ
ของธนาคารพาณิชย์ 

ประกาศ ทจ. 34/2551 หมายถึง ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 34/2551 
เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออก
ใหม่เพื่อรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ส านกังาน กลต. หมายถึง ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

ตลาดหลกัทรัพย์ หมายถึง ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จ ากัด 
และ/หรือบคุคลที่ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิมอบหมาย 

นายทะเบียน หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย ) จ ากัด 
และ/หรือ นิติบุคคลใดๆ ที่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นนาย
ทะเบียน ใบส าคญัแสดงสิทธิคนใหม่ที่รับโอนสิทธิ และ
หน้าที่ของนายทะเบียนเก่ียวกับการเป็นนายทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธินี ้

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

วนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย หมายถึง วนัที่ 30 กันยายน 2563 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการ
ใช้สิทธิ 

หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้
สิทธิในการซือ้หุ้นของบริษัท โดยจะต้องแจ้งความจ านง
ในการใช้สิทธิที่จะซือ้หุ้ นของบริษัทในทกุวนัท าการของ
บ ริษั ท  ภ าย ใน ระย ะเว ลา  5  วัน ท าก าร ก่ อนวัน
ก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ หรือไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ตัง้แต่เวลา 9.00 
น. ถึง 15.30 น. ของทกุวนัท าการ  
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1. รำยละเอียดเก่ียวกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทจ านวน 406,574,337 หน่วย โดย
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยมีราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 (ศนูย์) บาทในอัตราส่วนหุ้นสามญั 4 
หุ้นต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้นี ้หากมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิ เกิดขึน้จากการค านวณ ให้ปัดเศษ
ดงักล่าวทิง้ โดยมีรายละเอียดของใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายดงัต่อไปนี ้  

1.1 ลักษณะส ำคัญของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น 

ประเภทหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (ORI-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ”) 

ชนิดของใบส าคญัแสดงสิทธิ ระบชุื่อผู้ ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ 

วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ (ตัง้แต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวนัที่ 
14 พฤศจิกายน 2563) ทัง้นี ้ภายหลงัการออกใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยาย
อายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ครัง้แรกเมื่อ
ครบก าหนด 12 เดือน นบัจากวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ( วนัที่ 15 พฤศจิกายน 
2561) ครัง้ถัดไปทกุวนัท าการสดุท้ายของไตรมาส (โดยเร่ิมไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 
) ในกรณีที่ตรงกับวนัหยดุราชการให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้า 

จ านวนที่ออกและเสนอขาย 406,574,337 หน่วย 

จ านวนหุ้นสามญัที่จดัสรรไว้เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

ไม่เกิน 406,574,337 หุ้ น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัที่ 2 ตลุาคม 2560 จ านวน 1,626,297,347 หุ้น 

ลกัษณะการเสนอขาย จดัสรรจ านวน 406,574,337 หน่วย ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท  ในอตัราส่วนหุ้น
สามญั 4 หุ้นต่อใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ทัง้นี ้หากมีเศษของใบส าคัญแสดง
สิทธิ เกิดขึน้จากการค านวณ ให้ปัดเศษดงักล่าวทิง้ 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศนูย์บาท)  

อตัราการใช้สิทธิของใบส าคญั 
แสดงสิทธิ 

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้ นสามัญได้ 1 หุ้ น เว้นแต่กรณีมีการปรับ
อตัราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 
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ราคาการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั 20 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

บริษัทจะน าใบส าคญัแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุ้นสามญัที่เกิด
จากการใช้สิทธิ 

บริษัทจะน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครัง้นีเ้ข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยผู้ใช้
สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิม ดงัต่อไปนี  ้

1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

= จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้  

จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้

= 406,574,337  

1,626,297,347  +  406,574,337 

= 406,574,337  

2,032,871,684 

= ร้อยละ 20 

หมายเหต ุ จ านวนหุ้ น paid-up 1,626,297,347 หุ้ นดังกล่าว เป็นจ านวนหุ้ น 
paid-up ในปัจจบุนัของบริษัท ณ วนัที่ 2 ตลุาคม 2560 

ทัง้นี ้เมื่อค านวณการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยใช้จ านวน
หุ้ น  paid-up 1,626,297,347 หุ้ น  การลดลงของสัดส่วนการ ถือหุ้ น  (Control 
Dilution) จะเท่ากับ ร้อยละ 20 

2. การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution) 

= (EPS ก่อนเสนอขาย  – EPS หลงัเสนอขาย) /  EPS ก่อนเสนอขาย) 

โดย“EPS ก่อนเสนอขำย ” = ก าไรสทุธิ/จ านวนหุ้น paid-up 

= 886,806,000 / 1,626,297,347 

= 0.55 บาทต่อหุ้น 

และ“EPS หลังเสนอขำย”  = ก าไรสทุธิ/(จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้น
รองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 

= 886,806,000 / 2,032,871,684 
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= 0.44 บาทต่อหุ้น 

ก าไรสทุธิที่ใช้ในการค านวณคือก าไรสทุธิของงบรวมที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถุนายน 2560) ซึ่งเท่ากับ 
886,806,000 บาท 

ดงันัน้การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS Dilution) 

= (0.55 – 0.44) / 0.55 

= 0.20 บาทต่อหุ้น 

1.2 ใบส ำคัญแสดงสิทธิ สมุดทะเบียนผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ และผู้ทรงสิทธิในใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.2.1  นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุราย โดยในส่วน
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะระบุชื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิแทนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธินัน้ นายทะเบียนจะออกใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือออกใบรับเพื่อใช้แทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่นายทะเบียนก าหนดให้แก่ศูนย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ 

1.2.2  นายทะเบียนมีหน้าที่ตามสญัญาแต่งตัง้นายทะเบียนที่จะต้องจดัท าและเก็บรักษาสมดุทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไว้จนกว่าใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมดจะมีการใช้สิทธิซือ้หุ้ นรองรับของบริษัทหรือ
จนกว่าครบก าหนดอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) 

1.2.3  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิ 

-  ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีทัว่ไป  

สิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ปรากฏชื่อเป็นเจ้าของใบส าคัญ
แสดงสิทธิจ านวนดงักล่าวอยู่ในสมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของ
การปิดสมดุทะเบียนในกรณีที่มีการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้
มีการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งสามารถใช้ยนักับผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามข้อ 1.3 เกิดขึน้
แล้วในวนัปิดสมดุทะเบียนที่เก่ียวข้องข้างต้น ซึ่งสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่ผู้ รับโอน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

-   ผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิกรณีที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์เป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแทน  

สิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจะตกได้แก่บุคคลหรือนิติบคุคลที่นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ว่าเป็นผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน
ดงักล่าวที่ลงทะเบียนในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
ในขณะนัน้ๆ หรือในวนัแรกของการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิในกรณีที่มี
การโอนปิดสมดุทะเบียน 
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1.2.4  เมื่อศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์แจ้งต่อนายทะเบียน นายทะเบียนมีหน้าที่ที่จะต้องออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ทรงสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และลงทะเบียนให้ผู้ทรงสิทธิ
ในใบส าคัญแสดงสิทธิรายดังกล่าวเป็นผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิตามจ านวนที่ได้รับแจ้งจากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้เมื่อได้มีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิและ
ลงทะเบียนดงักล่าวแล้ว นายทะเบียนจะแก้ไขจ านวนรวมของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลงทะเบียนในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไว้ในชื่อของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยหกัจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ได้แยกไปลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิออก ส่วนจ านวนรวมของใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ออกให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์นัน้ หากนายทะเบียนไม่ได้ท าการแก้ไข (ไม่ว่าด้วยเหตใุดก็
ตาม) ให้ถือว่ามีจ านวนลดลงตามจ านวนของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้แยกไปออกใบส าคัญแสดงสิทธิ
และลงทะเบียนไว้ในชื่อของผู้ทรงสิทธิในใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว  

 

1.3 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.3.1  การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิได้ฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงันี  ้

-  การโอนใบส าคัญแสดงสิทธิระหว่างผู้ โอนและผู้ รับโอน การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะสมบรูณ์
เมื่อผู้ โอนใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นผู้ที่สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิระบชุื่อเป็นเจ้าของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ จ านวนที่จะท าการโอน หรือผู้ รับโอนคนสดุท้ายโดยมีการสลกัหลงัแสดงการ
โอนต่อเนื่องครบถ้วนจากผู้ที่ปรากฏชื่อดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) ได้ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้ รับโอนโดยลงลายมือชื่อสลกัหลงัแสดงการโอนไว้ด้วย 

ผลการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบริษัท การโอนใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้ยนักับ
บริษัทได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิพร้อมทัง้
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ผู้ รับโอนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้ รับโอนในด้านหลังของ
ใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ครบถ้วนแล้ว 

 ผลของการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิระหว่างผู้ รับโอนกับบคุคลภายนอก การโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิจะใช้ยนักับบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ลงทะเบียนการโอนใบส าคัญแสดง
สิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว 

-  การขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ จะต้องกระท า ณ ส านกังานใหญ่ของนายทะเบียน
ในวนัและเวลาท าการของนายทะเบียน และจะต้องท าตามแบบและวิธีการที่นายทะเบียนก าหนด 
โดยผู้ขอลงทะเบียนจะต้องส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิที่ลงลายมือชื่อครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์
ข้างต้น พร้อมทัง้หลกัฐานอ่ืนๆ ที่ยืนยนัถึงความถกูต้องและความสมบรูณ์ของการโอนและการรับ
โอนใบส าคญัแสดงสิทธิในสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิพร้อมทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิและ
หลกัฐานอ่ืนๆ ที่จะต้องส่งมอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี นายทะเบียนมีสิทธิปฏิเสธไม่
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รับค าขอลงทะเบียนการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หากนายทะเบียนเห็นว่าการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธินัน้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

1.3.2  ส าหรับการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิทีฝ่ากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของตลาด
หลกัทรัพย์ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

1.4 กำรใช้สิทธิและเงื่อนไขกำรใช้สิทธิ 

1.4.1 วนัก าหนดการใช้สิทธิ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิฯ สามารถใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ได้ดงันีใ้นครัง้แรก เมื่อครบก าหนด 
12 เดือน นบัจาก วนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ( วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561) และครัง้ถัดไปทกุวนัท า
การสดุท้ายของไตรมาส (โดยเร่ิมไตรมาสที่1ของปี 2562)  ดงันี ้

ครัง้ที่ 1 วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2561 

ครัง้ที่ 2 วนัที่ 29 มีนาคม 2562 

ครัง้ที่ 3 วนัที่ 28 มิถนุายน 2562 

ครัง้ที่ 4 วนัที่ 30 กันยายน 2562 

ครัง้ที่ 5 วนัที่ 30 ธันวาคม 2562 

ครัง้ที่ 6 วนัที่ 31 มีนาคม 2563 

ครัง้ที่ 7 วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 

ครัง้ที่ 8 ซึ่งจะเป็นครัง้สดุท้าย วนัที่ 30 กันยายน 2563 (“วันก ำหนดใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

ซึ่งหากวนัก าหนดใช้สิทธิครัง้สดุท้ายตรงกับวนัหยดุท าการ ให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้า  

และบริษัทจะไม่มีการเรียกให้ใช้สิทธิแปลงสภาพก่อนวันใดๆ ที่ก าหนด 

1.4.2 ระยะเวลาการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิ 

- การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในแต่ละครัง้ (ยกเว้นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย) 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น. ในทกุวนัท าการของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใช้สิทธิใน
แต่ละครัง้ (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิ”)  

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวเก่ียวกับระยะเวลายืน่ความจ านงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการ
ใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลักทรัพย์  (SET SMART/ 
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ELCID)  เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  15 (สิบห้า) วันก่อน
ระยะเวลายื่นความจ านงในการใช้สิทธิแต่ละครัง้ 

- การแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัครัง้สุดท้าย 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญของบริษัท  จะต้องแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัของบริษัทตามวิธีที่ระบไุว้ในข้อ 1.4.5 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
15.30 น. ของทกุวนัท าการ ไม่น้อยกว่าระยะเวลา 15 (สิบห้า) วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย (ต่อไปนีเ้รียกว่า “ระยะเวลำกำรแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธิครัง้สุดท้ำย”) 

ทัง้นี ้บริษัทจะแจ้งข่าวเก่ียวกับระยะเวลายืน่ความจ านงในการใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ ราคาการ
ใช้สิทธิ พร้อมทัง้สถานที่ใช้สิทธิผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลักทรัพย์  (SET SMART/ 
ELCID) พร้อมทัง้จะส่งจดหมายลงทะเบียนถึงผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายชื่อที่ปรากฏใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิครัง้
สดุท้ายภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย นอกจากนี ้บริษัทจะ
ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมายห้ามการซือ้ขายชัว่คราว (SP) ล่วงหน้า 

2 (สอง) วันท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพักการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีที่ว ันปิดสมุด

ทะเบียนดงักล่าว ตรงกับวันหยดุท าการของบริษัท ให้เลื่อนเป็นวนัท าการก่อนหน้าวนัก าหนดใช้
สิทธิครัง้สดุท้ายดงักล่าว ทัง้นีใ้บส าคญัแสดงสิทธิจะพักการซือ้ขาย จนถึงวันก าหนดการใช้สิทธิ
ครัง้สดุท้าย 

1.4.3 นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) 

93  อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
 กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท์ : 0 2009-9000  
โทรสาร : 0 2009-9991  
SET Contact center: 0 2009-9999 
Website: http://www.set.or.th/tsd 
E-mail: SETContactCenter@set.or.th 
นายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิจะรับผิดชอบต่อการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ  ซึ่ง
ในสมุดทะเบียนจะต้องประกอบด้วยชื่อและนามสกุลจริง สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิ และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะก าหนด ในกรณีข้อมลูไม่ตรงกัน 
บริษัทจะถือว่าสมดุทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นข้อมลูที่ถกูต้อง 

https://www.set.or.th/tsd
mailto:TSDCallCenter@set.or.th
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ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีหน้าที่ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในรายละเอียดในการลง
บนัทึกในสมุดทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาด
ดงักล่าว 

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิ  โดยจะท าการแจ้งให้ผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 (สามสิบ) วัน โดยผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET SMART/ ELCID) และแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  30 
(สามสิบ) วนั เช่นกัน รวมทัง้บริษัทจะด าเนินการจดัส่งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้กับผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

1.4.4 สถานที่ติดต่อในการใช้สทิธิ 

 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

4345 ชัน้ 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค เลขที่ 4345 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
10260 

 โทรศพัท์: (662) 300 000 

 โทรสาร: (662) 398 9994 

 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ สามารถขอรับใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิได้
ที่บริษัทฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์องบริษัทฯ (www.origin.co.th) ในระหว่างระยะเวลาแจ้งความจ านงใน
การใช้สิทธิหรือระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  

 ทัง้นีใ้นกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติอต่อในการใช้สิทธิ บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยต่อไป 

1.4.5 ขัน้ตอนการใช้สทิธิ 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัได้ที่บริษัท โดยจะต้องแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิตามระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้สิทธิตามที่ระบขุ้างต้น  

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบใบหุ้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใช้ใบส าคญัแสดงสิทธิ
เป็นหลกัฐานในการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิได้ทนัที 

ในกรณีที่ใบส าคญัแสดงสิทธิอยู่ในระบบไร้ใบหุ้น  (Scripless) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ต้องการใช้
สิทธิต้องแจ้งความจ านงและกรอกแบบค าขอเพื่อขอถอนใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือเพื่อให้ออกใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด โดยยื่นต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท าหน้าที่เป็นนายหน้า
ซือ้ขายหลักทรัพย์ (Broker) ของตน และบริษัทหลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการแจ้งกับศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ เพื่อขอถอนใบส าคัญแสดงสิทธิส าหรับน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตาม

http://www.origin.co.th/
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ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะออกใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดง
สิทธิ (แล้วแต่กรณี) ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อน าไปใช้เป็นหลกัฐานประกอบการด าเนินการใช้สิทธิ
ตามที่ระบไุว้ข้างต้น 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญ  จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการแจ้งความ
จ านงในการใช้สิทธิ โดยด าเนินการและส่งเอกสารดงัต่อไปนีใ้ห้แก่บริษัทตามสถานที่ติดต่อข้างต้น 

ก) แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัที่ได้กรอกข้อความถกูต้องชดัเจน  และครบถ้วนทุก
รายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และส่งให้แก่บริษัทในช่วงระยะเวลาการแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิ 

ข) ใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื่อผู้ โอนด้านหลงั ตามจ านวนที่ระบใุนแบบแสดงความจ านงการใช้
สิทธิ และหนังสือมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนมารับใบส าคัญแสดงสิทธิฉบับใหม่ส าหรับใบส าคญัแสดง
สิทธิที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิ (ถ้ามี) 

ค) ช าระเงินตามจ านวนที่ระบุในใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญั  และส่งหลักฐานการ
ช าระเงินให้แก่บริษัท โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นจะต้องช าระเป็น เงิน
โอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บ
ได้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใน 2  (สอง) วนัท าการนบัจากวนัที่แจ้งความจ านง
การใช้สิทธิในแต่ละครัง้  โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  “บริษัท ออริจิน้  พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 
(มหาชน)”   พร้อมทัง้เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค 
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ทัง้นี ้การใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัดงักล่าวจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทได้
เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้แล้วเทา่นัน้ หากเรียกเก็บไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที่มิได้เกิดจากบริษัท ให้ถือ
ว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก  และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้
สิทธิในครัง้นัน้ แต่ทัง้นี ้ไม่เป็นการตัดสิทธิที่จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในครัง้ต่อไป เว้นแต่เป็นการ
ยกเลิกการใช้สิทธิในครัง้สดุท้าย  ให้ถือว่าหมดสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวอีกต่อไป 

ง) ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์หรือภาษีอ่ืนใด (ถ้ามี) ตาม
บทบญัญัติแห่งประมวลรัษฎากรหรือข้อบงัคบัหรือกฎหมายต่างๆ ที่ใช้บงัคบัในการใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ) หลกัฐานประกอบการจองซือ้ 

1)  บคุคลสญัชาติไทย  :    ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ หรือส าเนา
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่หมดอายุ (ในกรณีมีการ
เปลี่ยนเชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งท าให้ชื่อ/ชื่อสกุล ไม่ตรงกับใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ให้แนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น 
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ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น) พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

2)  บคุคลต่างด้าว  :    ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

3)  นิติบคุคลในประเทศ  : ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจที่มีชื่อปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองบริษัท
นัน้ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

4)  นิติบคุคลต่างประเทศ  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย  Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้มีอ านาจ และเอกสารหลกัฐานของกรรมการผู้มี
อ านาจลงลายมือชื่อตาม  1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

5)  คสัโตเดียน (Custodian)  : ส าเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย  Notary public 
ของประเทศที่ออกเอกสารนัน้  พร้อมหนังสือแต่งตัง้คัส
โตเดียน และเอกสารหลกัฐานของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ตาม 1) หรือ 2) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ส่งมอบหลักฐานประกอบการใช้สิทธิตามที่กล่าวข้างต้น 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ประสงค์จะใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิในครัง้นัน้ ๆ  อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถใช้ดุลพินิจในการพิจารณาในการให้ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได้ตามความเหมาะสม 

1.4.6 จ านวนหน่วยของใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญ  จะต้อง
เป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ โดยอตัราการใช้สิทธิเท่ากับใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ
หนึ่งหน่วยต่อหุ้นสามญัหนึ่งหุ้น เว้นแต่การปรับสิทธิตามข้อ 1.5 

1.4.7 จ านวนหุ้นสามัญที่ออกให้เมื่อมีการใช้สิทธิจะค านวณโดยการน าจ านวนเงินในการใช้สิทธิ  ซึ่งผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิได้ช าระตามที่กล่าวข้างต้น  หารด้วยราคาการใช้
สิทธิในขณะที่มีการใช้สิทธินัน้ โดยบริษัทจะออกหุ้นสามัญเป็นจ านวนเต็ม ไม่เกินจ านวนหน่วยของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิคณูด้วยอตัราการใช้สิทธิ  หากมีการปรับราคาการ
ใช้สิทธิและ/หรือ อตัราการใช้สิทธิแล้วท าให้มีเศษเหลืออยู่จากการค านวณดงักล่าว  บริษัทจะไม่น าเศษ
ดงักล่าวมาคิดค านวณและจะช าระเงินที่เหลือจากการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นเช็คระบชุื่อขีดคร่อมเฉพาะ
คืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน  
14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้โดยไม่มีดอกเบีย้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  
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ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้
สิทธิตามที่ระบใุนเง่ือนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจ านวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิให้ตดัเศษของหุ้นทิง้ 

1.4.8 ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัไม่ต ่ากว่า 100 หุ้นสามัญ โดยจ านวนหน่วย
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัจะต้องเป็นจ านวนเต็มเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการซือ้หุ้นต ่ากว่า 100 หุ้นสามญั จะต้องใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญั
ในครัง้เดียวทัง้จ านวน ยกเว้นในการใช้สิทธิครัง้สดุท้ายนี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิใน
การซือ้หุ้นสามญัโดยไม่มีการก าหนดจ านวนหุ้นสามญัขัน้ต ่า  

1.4.9 หากบริษัทได้รับหลกัฐานใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง 
หรือจ านวนเงินที่บริษัทได้รับช าระไม่ครบตามจ านวนที่ระบไุว้ในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้น
สามญั หรือบริษัทตรวจสอบได้ว่า ข้อความที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ 
กรอกลงในแบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกูต้อง ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องท าการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาการแจ้งความ
จ านงใช้สิทธิในแต่ละครัง้  หากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ท าการแก้ไข
ให้ถกูต้องภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิกการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญในครัง้นัน้ ๆ และบริษัทจะจัดส่งเงินที่ได้รับ และใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคัญแสดงสิทธิคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวนัก าหนดการใช้
สิทธิ  ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัใหม่ได้ ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้ต่อไป เว้นแต่การใช้สิทธิครัง้นัน้จะเป็นการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย ให้ถือว่าใบส าคัญ
แสดงสิทธินัน้ ๆ  สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหาย
อ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  ช าระจ านวนเงินในการใช้สิทธิไม่
ครบถ้วน บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะด าเนินการประการใดประการหนึ่งต่อไปนี  ้ตามที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิเลือกไว้ในใบแจ้งความจ านง 

ก) ถือว่าการแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ  หรือ 

ข)  ถือว่าจ านวนหุ้นสามญัที่จองซือ้มีจ านวนเท่ากับจ านวนทีจ่ะได้รับตามจ านวนเงินในการใช้สิทธิ ซึ่ง
บริษัทได้รับช าระไว้จริงตามราคาการใช้สิทธิในขณะนัน้ หรือ 

ค)  ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ  ช าระเงินเพิ่มเติมตามจ านวนที่
ประสงค์จะใช้สิทธิให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้  หาก
บริษัทไม่ได้รับเงินครบตามจ านวนในการใช้สิทธิภายในระยะเวลาดงักล่าว บริษัทจะถือว่าการแจ้ง
ความจ านงในการใช้สิทธิในครัง้นัน้สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ 

หมายเหต:ุ ในการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย บริษัทจะด าเนินการตามข้อ ข) ข้างต้น 
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การกระท าใดๆ ของบริษัทให้ถือว่าเป็นที่สดุ ในกรณีตามข้อ ก) และ ค) บริษัทจะส่งเงินที่ได้รับไว้คืนเป็น
เช็คระบชุื่อขีดคร่อมเฉพาะและใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทถือว่าไม่มี
การใช้สิทธิดงักล่าวคืนให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันท าการนับจากวนัก าหนดการใช้สิทธิโดยไม่มีดอกเบีย้  ให้แก่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณี   ใด ๆ  

ในกรณีข้อ ข) บริษัทจะส่งมอบใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิส่วนที่เหลือในกรณี
ที่บริษัทถือว่ามีการใช้สิทธิเพียงบางส่วน  คืนให้กับผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดง
สิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วนัท าการนบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธิ พร้อมเงินส่วน
ที่เหลือ (ถ้ามี) โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ว่าในกรณีใด ๆ อย่างไรก็ดี ใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยงัไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว ยงัมีผลใช้สิทธิต่อไปจนถึงวัน
ก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

1.4.10  ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลา 
14 (สิบสี่) วนันับแต่วันที่ใช้สิทธิในครัง้นัน้ๆ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอัตราร้อยละ 
7.5 ต่อปี โดยค านวณจากเงินส่วนทีไ่ม่ได้ใช้สิทธินบัแต่วนัทีพ้่นก าหนด 14 (สิบสี่) วนัดงักล่าวจนถึงวนัที่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับคืนเงินส่วนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ 

 อย่างไรก็ดี หากบริษัทได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงินของธนาคาร ซึ่ง
ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะชื่อผู้ ถือใบส าคญัสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนหนงัสือแสดง
ความจ านงในการใช้สิทธิโดยถกูต้องแล้ว โดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป 

1.4.11  เมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั  ได้ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั กล่าวคือ ได้ส่งมอบทัง้ใบส าคญัแสดงสิทธิหรือ
ใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิ แบบแสดงความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั และช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น
สามัญถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์  ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิจะไม่
สามารถเพิกถอนการใช้สิทธิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนงัสือจากบริษัท 

1.4.12  เมื่อพ้นก าหนดวนัใช้สิทธิครัง้สดุท้ายแล้ว แต่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคญัแสดงสิทธิยงั
มิได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของการใช้สิทธิที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน ให้ถือว่าใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใบ
แทนใบส าคญัแสดงสิทธินัน้ๆ สิน้สภาพลงโดยไม่มีการใช้สิทธิ และผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทน
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะใช้สิทธิไม่ได้อีกเมื่อพ้นก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย 

1.4.13  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญแสดงสิทธิ ส่งมอบใบส าคัญแสดงสิทธิเป็น
จ านวนมากกว่าจ านวนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ บริษัทจะส่งใบส าคญัแสดงสิทธิใบใหม่โดยมีจ านวนของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ลดลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว หากใบส าคญัแสดงสิทธินัน้อยู่ใน
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ระบบใบหุ้น โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วนันบัจากวนัก าหนดการใช้สิทธินัน้ๆ และ
จะท าการยกเลิกใบส าคญัแสดงสิทธิใบเก่า 

1.4.14 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช าระ
ค่าหุ้นตามจ านวนที่มกีารใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณ
ได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้น
สามญัของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเนื่องจากการออก
หุ้นสามญัใหม่ จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

1.4.15  ในกรณีที่หุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เพียงพอ บริษัทจะด าเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึน้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามข้อ 1.8 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ ถึงแม้ว่าจะมีหุ้นสามญัเพียงพอ 
ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นบคุคลต่างด้าวหรือนิติบคุคลต่างประเทศที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
เพราะถกูจ ากัดสิทธิตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ระบใุนข้อบงัคบับริษัท 

 

1.5 เงื่อนไขกำรปรับสิทธิใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ทัง้นี  ้เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม  บริษัทจะ
ด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัตลอดอายขุองใบส าคญัแสดง
สิทธิ เมื่อเกิดเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึ่งดงัต่อไปนี  ้

1.5.1  เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท อนัเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ
แบ่งแยกหุ้นของบริษัท โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบังคบัทนัที
นบัตัง้แต่วนัที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท ซึ่งการปรับสิทธินีท้ าเพื่อให้ผู้
ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับหุ้นจ านวนเท่าเดิม เสมือนว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้ น
สามญัของบริษัท 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x (Par 1) 
 Par 0 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x (Par 0) 
 Par 1 
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โดยที่  Price 1  คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Price 0  คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1  คือ  อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0  คือ  อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Par 1  คือ  มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหลงัการเปลี่ยนแปลง 

Par 0  คือ  มลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัก่อนการเปลี่ยนแปลง 

1.5.2 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม  และ/หรือ ประชาชนทัว่ไป และ/หรือบคุคล
ในวงจ ากัด โดย “รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ 
“รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิจะ
มีผลบงัคบัทนัที ตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญั ไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ (วนัแรก
ที่ตลาดหลักทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย  XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม  (Right 
Issue) และ/หรือวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ บคุคล
ในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

“รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่ออกใหม่” ค านวณได้จากจ านวนเงินทัง้หมดที่บริษัทจะได้รับจาก
การเสนอขายหุ้นสามัญ หกัด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกนัน้ (ถ้ามี) หาร
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ทัง้หมด 

อนึ่ง ในกรณีที่เมื่อมีการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่พร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการเสนอขาย ใน
เง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หุ้ นดังกล่าวด้วยกัน ให้น าราคาเฉลี่ยทัง้ 2 ราคา และจ านวนหุ้นที่ออกใหม่
ทัง้หมดมาค านวณราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกัน
ดงักล่าวไม่อยู่ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้น าจ านวนหุ้นและราคาเสนอขาย เฉพาะของหุ้น
สามัญที่ออกใหม่ซึ่งต ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ "รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท " มา
ค านวณการเปลี่ยนแปลงเท่านัน้ 

"รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท"  ได้ก าหนดไว้เท่ากับ ราคาเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามัญ
บริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 7 (เจ็ด) วนัท าการติดต่อกันก่อนวนัที่ใช้ในการค านวณ 
ซึ่งราคาตลาดเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั เท่ากับ มูลค่าการซือ้ขายหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหารด้วยจ านวน
หุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้ นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ น
เดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ส าหรับกรณีที่เป็นการเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 
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ในกรณีที่ไม่สามารถหา “ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท” เนื่องจากหุ้นสามญัไม่มีการซือ้ขายใน
ช่วงเวลาดงักล่าว บริษัทจะด าเนินการก าหนดราคายติุธรรมเพื่อใช้ในการค านวณแทน  

“รำคำยุติธรรม” หมายถึง ราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบ 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  =  Price 0 x [(A x MP) + BX] 
 [MP x (A + B)] 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  =  Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
 [(A x MP) + BX] 

โดยที่  Price 1 คือ   ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ของผู้
ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ก่อนวนัแรกของการเสนอขายหุ้นสามญัที่
ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ กรณีเสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

B คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ /
หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่
บคุคลในวงจ ากัด 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลักทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) ทัง้จากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขาย
ให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 

1.5.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชน ทั่วไป 
และ/หรือ บคุคลในวงจ ากัดโดยที่หลกัทรัพย์นัน้มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ (“หลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ที่ มีสิทธิแปลงสภำพ”) เช่น หุ้นกู้ แปลง
สภาพ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั โดยที่ “รำคำเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้นสำมัญที่จะออก
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ใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ดงักล่าว ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของ

บริษัท” 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญั
จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือ
ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามัญ (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XR) ส าหรับกรณีที่เป็นการ
เสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่ใดๆ 
ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั กรณีเสนอขาย
ให้กับประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

“รำคำเฉล่ียต่อหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับสิทธิ” ค านวณได้จากจ านวนเงินที่บริษัทจะได้รับ
จากการขายหลกัทรัพย์ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญั หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ น
สามัญ หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการออกหลกัทรัพย์นัน้ (ถ้ามี) รวมกับเงินที่จะได้รับจากการใช้
สิทธิซือ้หุ้นสามญันัน้ หารด้วยจ านวนหุ้นทัง้สิน้ที่ต้องออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธินัน้  

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพพร้อมกันมากกว่า 1 ราคาการ
เสนอขาย ในเง่ือนไขที่จะต้องจองซือ้หลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยกัน ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงจาก 
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิแปลงสภาพทัง้หมด แต่ในกรณีที่การเสนอขายพร้อมกันดังกล่าวไม่อยู่
ภายในเง่ือนไขที่ต้องจองซือ้ด้วยกัน ให้ค านวณการเปลี่ยนแปลงจาก หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิ
แปลงสภาพ ซึ่ง "ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ" ต ่ากว่าร้อยละ 90 (เก้า
สิบ) ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" เท่านัน้ “รำคำตลำดของหุ้นสำมัญของบริษัท” มี
ความหมายเช่นเดียวกับรายละเอียดในข้อ 1.5.2 ข้างต้น 

“วันที่ใช้ในกำรค ำนวณ” หมายถึง วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซือ้หลกัทรัพย์ที่
ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญ ส าหรับกรณีที่เป็น
การเสนอขายหลักทรัพย์ดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Issue) และ/หรือ วนัแรกของการเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญแก่
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ กรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [(A x MP) + BX] 
 [MP x (A + B)] 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x [MP x (A + B)] 
 [(A x MP) + BX] 

โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 
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Ratio 1 คือ อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 

A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการจองซือ้หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มี
สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามญั และ/หรือ ก่อนวันแรกของการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
หุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญ กรณีเสนอ
ขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลใน
วงจ ากัด แล้วแต่กรณี 

B คือ   จ านวนหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ เพื่ อรองรับการใช้สิท ธิของ
หลักทรัพย์ใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพหรือเปลี่ยนเป็นหุ้ น
สามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัตามที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากัด 

BX คือ   จ านวนเงินที่จะได้รับทัง้สิน้ หลงัหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการ
ออกหลกัทรัพย์ใดๆ ที่ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้น
สามญัได้ หรือให้สิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั ส าหรับการเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั รวมกับเงินที่จะได้รับจาก
การใช้สิทธิแปลงสภาพ / เปลี่ยนเป็นหุ้นสามญัได้ หรือให้สิทธิ
ในการจองซือ้หุ้นสามญั 

1.5.4 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามญัที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท การ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และอตัราการใช้สิทธิจะมีผลบงัคบัทนัทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะ
ไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกที่ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x A 
 (A + B) 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Ratio 1  = Ratio 0 x (A + B) 
 A 
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โดยที่  Price 1    คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

A คือ   จ านวนหุ้นสามญัที่ได้เรียกช าระเต็มมูลค่าแล้ว ณ วนัก่อนปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล 

B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในรูปแบบของหุ้นสามญัปันผล 

1.5.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของก าไรสทุธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท หลงัจากหกัขาดทนุสะสมและส ารองตามกฎหมาย ส าหรับการด าเนินงานใน
รอบระยะเวลาบญัชีใดๆ ในระหว่างอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ
อตัราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตัง้แต่วนัแรกที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่
ตลาดหลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD) 

ทัง้นี ้อตัราร้อยละของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ ถือหุ้น ค านวณโดยน าเงินปันผลที่จ่ายออกจริงจากผลการ
ด าเนินงานในแต่ละรอบระยะบญัชี หารด้วยก าไรสุทธิตามงบตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
หลังจากหักขาดทุนสะสมและส ารองตามกฎหมายของผลการด าเนินงานของรอบระยะเวลาบญัชีปี
เดียวกัน โดยที่เงินปันผลที่จ่ายออกจริงดงักล่าวให้รวมถึงเงินปันผลที่จ่ายระหว่างกาลในแต่ละรอบ
บญัชีดงักล่าวด้วย 

วนัที่ใช้ในการค านวณ หมายถึง วนัแรกที่ผู้ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วนัแรกที่ตลาด
หลกัทรัพย์ขึน้เคร่ืองหมาย XD)  

(1)  ราคาการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้

Price 1  = Price 0 x [MP - (D - R)] 
 MP 

(2)  อตัราการใช้สิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสตูรการค านวณดงันี ้
Ratio 1  = Ratio 0 x MP 

 [MP - (D - R)] 

โดยที่  Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง  

Price 0 คือ   ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 1 คือ   อตัราการใช้สิทธิใหม่หลงัการเปลี่ยนแปลง 

Ratio 0 คือ   อตัราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ   ราคาตลาดของหุ้นสามญัของบริษัท 
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D คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่ายจริงแก่ผู้ ถือหุ้น 

R คือ   เงินปันผลต่อหุ้นที่จ่าย หากน าก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยหลังหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 100 
(หนึ่งร้อย) มาค านวณจากจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิได้รับเงิน
ปันผล 

1.5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันท าให้ผลตอบแทนใดๆที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิหรือใบแทนใบส าคัญ
แสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม  โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นัน้
ไม่ได้ก าหนดอยู่ใน ข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.5 ดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทพิจารณาเพื่อก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิ (หรือปรับจ านวนหน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ
แทนอัตราการใช้สิทธิ) ใหม่อย่างเป็นธรรม โดยไม่ท าให้สิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไป
กว่าเดิม โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานัน้เป็นที่สุด และให้บริษัทแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสิทธิ ทราบถึงรายละเอียดดงักล่าว
ด้วยภายในระยะเวลา 15 (สิบห้า) วัน นบัตัง้แต่วนัที่มีมีเหตใุห้ต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ
ดงักล่าว 

1.5.7 การค านวณเปลี่ยนราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เป็นอิสระต่อกัน 
และจะค านวณการเปลี่ยนแปลงตามล าดบัเหตกุารณ์ก่อนหลงัของการเปรียบเทียบกับราคาตลาดของ
หุ้นสามญัของบริษัท ส าหรับในกรณีที่มเีหตกุารณ์ต่างๆ จะเกิดขึน้พร้อมกันให้ค านวณการเปลี่ยนแปลง
เรียงล าดับดงันี ้คือ ข้อ1.5.1 ข้อ 1.5.5 ข้อ 1.5.4 ข้อ 1.5.2 ข้อ 1.5.3 และข้อ 1.5.6  โดยในแต่ละล าดับ
ครัง้ที่มีการค านวณการเปลี่ยนแปลงให้คงสภาพของราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิเป็นทศนิยม 
3 (สาม) ต าแหน่ง 

1.5.8 การค านวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 จะไม่มี
การเปลี่ยนแปลงซึ่งท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่สงูขึน้และอตัราการใช้สิทธิลดลง เว้นแต่กรณีการรวมหุ้น 
ส าหรับการค านวณจ านวนเงินจากการใช้สิทธิ จะค านวณจากราคาการใช้สิทธิใหม่หลังก าร
เปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ต าแหน่ง) คณูกับจ านวนหุ้นสามญั (จ านวนหุ้นสามัญค านวณได้จาก อตัรา
การใช้สิทธิใหม่ คณูกับจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิทีแ่สดงความจ านงการใช้สทิธิ เมื่อค านวณได้จ านวน
หุ้นออกมาเป็นเศษหุ้นให้ตดัเศษของหุ้นนัน้ทิง้) ในกรณีจ านวนเงินที่ค านวณได้จากการใช้สิ ทธิมีเศษ
ของบาทให้ตดัเศษของบาททิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิจนเป็นผลท าให้ราคาการใช้สิทธิใหม่ที่ค านวณตาม
สตูรมีราคาต ่ากว่ามลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญั (Par Value) ของบริษัทนัน้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ปรับราคาการใช้สิทธิใหม่เพียงเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามญัเท่านัน้ ส าหรับอตัราการใช้สิทธิใหม่
ให้ใช้อตัราการใช้สิทธิที่ค านวณได้ตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 เช่นเดิม  
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1.5.9 บริษัทอาจท าการปรับราคาการใช้สิทธิควบคู่กับการออกใบส าคญัแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอตัรา
การใช้สิทธิก็ได้ 

1.5.10 การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.1 ถึงข้อ 1.5.6 และ/หรือ การออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิใหม่ทดแทนการปรับอัตราการใช้สิทธิตามข้อ 1.5.9 บริษัทจะด าเนินการแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกับการปรับสิทธิโดยบอกถึงเหตผุลที่ต้องมีการปรับสิทธิ รายละเอียดวิธีการค านวณ 
ราคาการใช้สิทธิใหม่ อัตราการใช้สิทธิใหม่ วันที่การปรับสิทธิมีผลบงัคับ และจ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ออกทดแทนการปรับอตัราการใช้สิทธิต่อตลาดหลกัทรัพย์ ก่อนวนัหรือทันทีที่การปรับสิทธิมีผล
บังคับผ่านทางสื่ออิเลคโทรนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ (SETSMART/ELCID) และแจ้งต่อส านักงาน
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้   

 

1.6 กำรแก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิและเงื่อนไขของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

1.6.1 การปรับสิทธิตามที่ระบไุว้ในข้อ 1.5 ข้างต้น และการแก้ไขในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิโดยชัดแจ้งหรือที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและการแก้ไขในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคญัซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมนีจ้ะต้องไม่ขดัต่อบทบญัญัติหรือหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์หรือ กฎหมายอ่ืนใดที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ กฎ ระเบียบ หรือข้อบงัคบั 
หรือค าสั่งที่มีผลบังคับทั่วไป หรือประกาศ หรือข้อบงัคับของส านักงาน ก .ล.ต. ที่เก่ียวข้องให้บริษัท
กระท าได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายหลงัจากที่ได้แจ้งให้
ส านกังาน กลต. รับทราบแล้ว  

1.6.2 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธินอกจากกรณีตามข้อ 1.6.1 ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและที่
ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ ในข้อ 1.6.2 นี ้ยกเว้นการปรับสิทธิตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 1.5 จะต้องได้รับความยินยอมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นี ้บริษัทจะด าเนินการแจ้งให้ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ และนายทะเบียนของใบส าคัญ
แสดงสิทธิทราบถึงการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิ และจะจดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ดงักล่าวภายใน 15 (สิบห้า) วนั นบัแต่วนัที่การปรับสิทธิมีผลบงัคบัใช้ 

1.6.3 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิไม่ว่าในกรณีใด จะต้องไม่ขดัหรือแย้งกับข้อก าหนดตามประกาศ ทจ. 
34/2551 หรือกฎเกณฑ์ใดของส านกังาน ก.ล.ต. รวมทัง้ที่จะเพิ่มเติมภายหลงัที่บริษัทได้รับอนญุาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ให้ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.6.4 ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ และ/หรือ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิไม่มีสิทธิที่จะเสนอให้แก้ไขข้อก าหนดสิทธิ
ในเร่ือง อัตราการใช้สิทธิ ราคาการใช้สิทธิ และอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  ยกเว้นเป็นการแก้ไข
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เปลี่ยนแปลงตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ และต้องไม่ขดัหรือแย้งกับกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นีบ้ริษัทจะด าเนินการแจ้งไปยงัผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทกุรายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดสิทธิดงักล่าวใน
ข้อ 1.6.1 และ 1.6.2 และจะจดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเมื่อได้รับการ
ร้องขอภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่ได้รับการร้องขอเป็นหนงัสือจากผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะ
จดัส่งข้อก าหนดสิทธิที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และนายทะเบียนของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายในวันท าการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ และจัดส่งให้แก่ 
ส านกังาน ก.ล.ต. ภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 

1.7 กำรประชุมผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

การเรียกและ/หรือ การประชมุผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิให้เป็นไปตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

1.7.1 บริษัทมีสิทธิเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ แต่บริษัทต้องเรียกประชุมผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อขอมติในการด าเนินการใดอย่างหนึง่โดยเร็ว ภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัแต่เกิด
เหตกุารณ์ดงัต่อไปนี ้

(ก) หากมกีารเสนอขอแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อก าหนดสิทธิไมว่่าโดยบริษัทหรือผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.6 หรือ 

(ข) หากมเีหตกุารณ์ ซึ่งบริษัทเห็นวา่อาจกระทบต่อส่วนได้เสียของผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิอยา่งเป็น
นยัส าคญั หรือความสามารถของบริษัทในการปฏิบติัหน้าที่ตามข้อก าหนดสิทธิ 

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไม่ด าเนินการจดัการประชมุภายใน 30 (สามสิบ) วนันบัจาก
วนัที่เกิดเหตกุารณ์ดงักล่าวใน (ก) หรือ (ข) ข้างต้น ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของใบส าคญัแสดงสิทธิอาจร้องขอให้
ด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้ โดยระบเุหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจน
ในหนงัสือดงักล่าว และบริษัทจะต้องจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 30 (สามสิบ) 
วนันบัจากวนัที่ได้รับการร้องขอจากผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวนัน้ 

ในกรณีที่มีการจัดประชมุผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะด าเนินการก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิตามพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อก าหนดสิทธิของผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุดงักล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิ ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิจะถกูสัง่พักการซือ้ขาย (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย SP) จากตลาด

หลักทรัพย์ 2 (สอง) วนัท าการก่อนวนัปิดสมดุทะเบียนพักการโอนใบส าคัญแสดงสิทธิ หรือ ภายใน
ระยะเวลาตามที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด 
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1.7.2 ในการเรียกประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ไมว่่าจะเป็นการประชมุเนื่องจากผู้ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่
ยงัมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางสว่นร้องขอ หรือคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชมุ ให้บริษัท
จดัท าหนงัสือนดัประชมุ ระบ ุสถานที่ วนั เวลา ผู้ทีข่อให้เรียกประชมุ และเร่ืองที่จะพิจารณาในที่ประชมุ 
และจดัส่งให้ผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้ใช้สทิธิหรือใช้สทิธิไปแล้วบางส่วนแต่ละราย ตามรายชื่อ 
และที่อยู่ที่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ และแจ้งผ่านทางสื่อของตลาดหลกัทรัพย์ 
(SETSMART / ELCID) เพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกว่า 7 (เจ็ด) วนัก่อนการประชมุ
ในแต่ละครัง้ 

1.7.3 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้ว
บางส่วนซึ่งมีสิทธิเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน จะมอบฉันทะให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออก
เสียงแทนตนก็ได้ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดท าหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
บริษัทก าหนดและให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
ก่อนเร่ิมการประชมุ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ หมายถึง ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนของบริษัทใน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือ
ใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่รวมถึงผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในข้อพิจารณาข้อนัน้ 

ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีส่วนได้เสียตามข้อนี ้หมายถึง ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ในเร่ืองที่ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

1.7.4 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีคะแนนเสียงเท่ากับหน่วยของใบส าคัญแสดง
สิทธิที่ถืออยู่โดยใบส าคญัแสดงสิทธิหนึ่งหน่วยมีหนึ่งเสียง  

1.7.5 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จดัขึน้โดยบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือบคุคลที่ได้รับ
มอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ ในกรณีที่ประธานกรรมการ
บริษัทหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการไม่เข้าร่วม ให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เข้า
ร่วมการประชมุเลือกบุคคลใดบคุคลหนึ่งที่มาเข้าร่วมประชมุท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุอาจจะมา
จากบคุคลที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิลงมติเห็นชอบคดัเลือกก็ได้ โดยที่ทัง้สองกรณีประธานที่ประชมุไม่
มีสิทธิออกเสียงชีข้าด 

1.7.6 องค์ประชมุในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัมิได้
ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) 
ราย หรือไม่ต ่ากว่าก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่เข้าร่วมประชมุ ซึ่งถือใบส าคัญแสดง
สิทธิรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 25 (ยี่สิบห้า) ของจ านวนหน่วยทัง้หมดของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยัง
มิได้ใช้สิทธิ และ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วนจึงจะครบองค์ประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้  



บริษทั ออริจิ้น พรอ็พเพอรตี์้ จ ำกดั (มหำชน)   

496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 

 

26 

1.7.7 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 45 (สี่สิบห้า) นาที ยงัมีผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุยงัไม่ครบเป็นองค์ประชมุให้ถือว่าการประชมุเป็นอนัระงับไป หากการเรียก
ประชมุเป็นการเรียกโดยมติคณะกรรมการบริษัทให้นัดประชุมใหม่ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 
(เจ็ด) วนั แต่ไม่เกินกว่าใน 14 (สิบสี่) วนันับจากวนัก าหนดประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้แรก 
และให้บริษัทด าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิทุกรายและตลาด
หลกัทรัพย์ตามรายละเอียดและวิธีการที่ระไว้ข้างต้น ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชมุ กล่าวคือ มีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมาประชมุ จะไม่มีการเรียกประชมุใหม่ 

1.7.8 มติที่ประชุมผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ านวน
หน่วยของใบส าคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิและ/หรือใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน ณ ขณะนัน้ ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.7.9 มติใด ๆ ซึ่งที่ประชมุผู้ ถือส าคญัแสดงสิทธิได้ลงมติไปแล้วนัน้ ให้ถือว่ามีผลผกูพันผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิทกุรายไม่ว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธินัน้จะได้เข้าร่วมประชมุด้วยหรือไม่ก็ตาม  

1.7.10 ภายหลงัจากบริษัทในด าเนินการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชมุผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์ 
(SETSMART/ELCID) โดยเร็ว 

1.7.11 บริษัทจะด าเนินการจัดท าและบนัทึกรายงานการประชมุและเก็บรักษาบนัทึกดังกล่าวไว้ที่ส านักงาน
ใหญ่ของบริษัท รายงานประชุมที่ได้ลงลายมือชื่อโดยประธานที่ประชมุให้ถือเป็นหลกัฐานอนัสมบรูณ์
ของกิจการทัง้หลายที่ได้ประชุมกันนัน้ และให้ถือว่าการประชมุและมติทัง้หลายได้กระท าโดยถกูต้อง 
และบริษัทจะจัดส่งรายงานการประชมุดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และส านักงาน กลต. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 14 (สิบสี่) วนั นบัจากวนัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1.7.12 ในการประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าอธิบายใน
ที่ประชมุผู้ ถือในส าคญัแสดงสิทธิได้ 

1.7.13 บริษัทจะเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการจดัประชมุผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้หมด 

1.7.14 บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิตามมติที่ประชมุผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธินับตัง้แต่วนัที่ประชุม
เพื่อลงมติ และบริษัทจะแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ส านักงาน กลต. 
และตลาดหลกัทรัพย์ทราบภายใน 15 (สิบห้า) วนันบัแต่วนัที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนัน้ 

1.7.15 กรณีที่บริษัทไม่สามารถจดัประชมุได้ทันภายในอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าการด าเนินการ
ประชมุสิน้สดุลงและไม่ได้มีการจดัประชมุในครัง้นัน้ 

 

1.8 กำรชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัดให้มีหุ้นเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิ 
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บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิตามรายละเอียดดงันี  ้

1.8.1 บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในวัน
ก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ซึ่งบริษัทไม่สามารถจดัให้มีหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิได้อย่างเพียงพอ โดยค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว 
สามารถค านวณได้ตามที่ก าหนดในข้อ 1.8.3 ยกเว้น กรณีตามที่ระบไุว้ในข้อจ ากัดการโอนใบส าคัญ
แสดงสิทธิและหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามข้อ 2 

1.8.2 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อ 1.8.1 บริษัทจะช าระให้เป็นเช็คระบุชื่อขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะ และจะ
จดัส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน 14 (สิบสี่) วันท าการ นบัจากวันที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิที่มาแจ้งความจ านงที่จะใช้สิทธิ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถคืนเงินค่าเสียหายให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิได้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิจะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปี โดยค านวณจากค่าเสียหายนบัแต่วนัที่พ้นก าหนด 14 (สิบสี่) วนัดงักล่าวจนถึงวนัที่ผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสิทธิได้รับคืนเงินค่าเสียหาย 

 อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากบริษัทได้ท าการส่งเช็ค ดร๊าฟท์ ตัว๋แลกเงินธนาคาร หรือค าสัง่จ่ายเงิน
ของธนาคาร ซึ่งขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะชื่อผู้ ถือใบส าคัญสิทธิ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ในหนงัสือแสดงความจ านงในการใช้สิทธิโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้รับเงิน
ค่าเสียหายคืนแล้วโดยชอบและไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป 

1.8.3 การค านวณค่าเสียหายที่บริษัทจะชดใช้ให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิตามข้อ 1.8.1 มีสูตรการค านวณ
ดงันี ้

ค่าเสียหายต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย เท่ากับ   B x [MP – EP] 

โดยที่  B คือ จ านวนหุ้นสามญัที่ไม่สามารถจดัให้มี และ/หรือ เพิ่มขึน้ได้ ตาม
อตัราการใช้สิทธิที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ต่อ 1 หน่วย 

 MP  คือ  ราคาปิดของหุ้นสามญัของบริษัทในวนัก าหนดการใช้สิทธิในแต่
ละครัง้ซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมาแสดงความจ านงการใช้
สิทธิ 

 EP  คือ  ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือราคาการใช้สิทธิ
ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิหากมีการปรับราคาการใช้สิทธิ 

1.8.4 การชดใช้ค่าเสียหายตามข้อนีใ้ห้ถือเป็นสิน้สดุ 

อนึ่ง ในกรณีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ทัง้บคุคลธรรมดาและนิติบคุคล) ไม่สามารถใช้สิทธิได้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดในเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว ซึ่งข้อบงัคบับริษัทก าหนดว่าการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  ในกรณีเช่นนี ้บริษัทจะไม่
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ชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการอ่ืนใดให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว และผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิซึ่งเป็นคนต่างด้าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้บริษัทชดใช้ใด ๆ ทัง้สิน้  

 

1.9 สถำนะของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่ำงวันที่ ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิแสดงควำมจ ำนงใช้
สิทธิ 

สถานะของใบส าคญัแสดงสิทธิที่อยู่ระหว่างวนัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิแสดงความจ านงใช้สิทธิ  และ
วนัก่อนวนัที่กระทรวงพาณิชย์จะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว  อันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิจะมีสถานภาพและสิทธิเช่นเดียวกับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ยงัไม่ได้แสดงความจ านง
ใช้สิทธิ และสถานภาพจะสิน้สดุลงในวนัที่กระทรวงพาณิชย์ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้ว  อัน
เนื่องมาจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิข้างต้นแล้ว ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใช้สิทธิ  
และ/หรือ อตัราการใช้สิทธิในช่วงทีบ่ริษัทยงัไม่ได้น าหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิเข้าจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้ท าการใช้สิทธิแล้วจะได้รับการ
ปรับสิทธิย้อนหลัง โดยบริษัทจะด าเนินการออกหุ้นสามญัใหม่เพิ่มเติมให้แก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ
โดยเร็วที่สดุตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสมควรจะได้รับหากราคาที่ได้ปรับใหม่นัน้มีผลบงัคบั
ใช้ โดยหุ้นสามญัส่วนที่เพิ่มใหม่อาจได้รับช้ากวา่หุ้นสามญัทีไ่ด้รับก่อนหน้านีแ้ล้ว  แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) 
วนันบัจากวนัที่มีการปรับสิทธิ 

 

1.10 สถำนะของหุ้นสำมัญใหม่ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ส าหรับการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ภายใน 14 (สิบสี่) วนั นบัตัง้แต่วนัที่บริษัทได้รับช าระ
ค่าหุ้นตามจ านวนที่มกีารใช้สิทธิแต่ละครัง้ และบริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่ได้ใช้สิทธินัน้เข้าเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทในสมดุทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นสามญัที่ค านวณ
ได้จากการใช้สิทธิในครัง้นัน้ 

หุ้นสามญัใหม่ที่ออกเนื่องจากการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและสถานะเท่าเทียมกับหุ้น
สามญัของบริษัทที่ได้ออกไปก่อนหน้าแล้วทุกประการ นบัตัง้แต่วนัที่มีการจดแจ้งชื่อของผู้ ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิหรือผู้ รับสิทธิแทนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วเนื่องจากการออก
หุ้นสามญัใหม่จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 

 

1.11 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติกำรออกหุ้นเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  10/2560  ซึ่งได้ประชมุเมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2560 และที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560ซึ่งได้ประชมุเมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 
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1.11.1 อนมุติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท (ORI-W1) ครัง้ที่ 1 จ านวน 406,574,337 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ตามสดัส่วนการถือหุ้น หรือ Warrant Rights Offering ในอตัราส่วนการจัดสรรที่หุ้ นสามัญ
เดิม (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท) จ านวน 4 หุ้ นต่อ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 
และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาในการก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ
จัดสรรใบส าคัญแสดงสิท ธิฯอนุมัติการเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัท  อีกจ านวน 
203,287,168.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 821,390,425.50 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน ใหม่จ านวน 1,024,677,594 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนจ านวน 
406,574,337 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ORI-W1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เร่ืองทุนจด
ทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้บคุคลที่คณะกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้
เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน รายละเอียดการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
อนมุัติการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 406,574,337 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดง
สิทธิฯ หุ้นละ 20 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา ก าหนด แก้ไขเพิ่มเติม และ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 

 

1.12 รำยละเอียดเก่ียวกับหุ้นสำมัญที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญที่  

ออกใหม่ ครัง้ที่  1 (“ORI-W1”) 

จ านวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ 406,574,337 หุ้น 

มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 20 บาท 

มูลค่ารวมของหุ้นที่ได้จากการใช้
สิทธิ 

203,287,168.50 บาท 

หุ้นที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
คิดเป็นร้อยละ 

25 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
เรียกช าระแล้วทัง้หมดของ
บริษัท ณ วนัที่ 2 ตลุาคม 
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2560 จ านวน 
1,626,297,347 หุ้น 

 

1.13 กำรด ำเนินกำรหำกมีหุ้นที่ จัดสรรไว้คงเหลือจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

หากมีหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร จะเสนอผ่านที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลือจากการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิต่อไป ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อก าหนด เง่ือนไข และวิธีการที่เก่ียวข้องตาม 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์ และส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

 

1.14 ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย 

บริษัทจะด าเนินการยื่นค าขออนญุาตให้ตลาดหลกัทรัพย์ พิจารณารับใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน  45 (สี่สิบห้า) 
วนันบัจากวนัที่บริษัทได้ด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิเสร็จสิน้ลง 

 

1.15 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะด าเนินการขออนุญาตน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ น
สามัญเข้าซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน  30 (สามสิบ) วนั นับ
จากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิซึ่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิใช้สิทธิใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามญัในแต่ละครัง้ 

 

1.16 ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น 

เนื่องจากเป็นการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) ดงันัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น  

อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สทิธิซือ้หุ้นครบถ้วนตามใบส าคญัแสดงสิทธิฯ โดยผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ทัง้จ านวน จะมีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้นเดิม ดงัต่อไปนี ้

1. การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

= จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้    

 จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี ้

= 406,574,337    
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 1,626,297,347 +  406,574,337 

= 406,574,337  

 2,032,871,684 

= ร้อยละ 20 

หมายเหต ุ จ านวนหุ้น paid-up 1,626,297,347 หุ้นดังกล่าว เป็นจ านวนหุ้น paid-up ในปัจจุบัน
ของบริษัท ณ วนัที่ 2 ตลุาคม 2560  

ทัง้นี  ้เมื่อค านวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้ น (Control Dilution) โดยใช้จ านวนหุ้น paid-up 
1,626,297,347 หุ้น การลดลงของสดัส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) จะเท่ากับ ร้อยละ 20  

2. การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution: EPS Dilution)  

=  (EPS ก่อนเสนอขาย  – EPS หลงัเสนอขาย) /  EPS ก่อนเสนอขาย) 

โดย“EPS ก่อนเสนอขำย ”  = ก าไรสทุธิ/จ านวนหุ้น paid-up 

=  886,806,000 / 1,626,297,347 

=  0.55 บาทต่อหุ้น 

และ“EPS หลังเสนอขำย”  = ก าไรสทุธิ/(จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้นี)้ 

= 886,806,000 /2,032,871,684 

= 0.44 บาทต่อหุ้น 

ก าไรสุทธิที่ใช้ในการค านวณคือก าไรสุทธิของงบรวมที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ย้อนหลัง 12 
เดือน (งวด 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 มิถนุายน 2560) ซึ่งเท่ากับ 886,806,000 บาท 

 

ดงันัน้การลดลงของก าไรสทุธิต่อหุ้น (EPS Dilution)  

= (0.55 – 0.44) / 0.55 

= 0.20 บาทต่อหุ้น 

 

2. ข้อจ ำกัดกำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

2.1 กำรโอนใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไม่มีข้อจ ากัดการโอนใบส าคญัแสดงสิทธิ เว้นแต่ การโอนเกิดขึน้ในช่วงปิดสมดุทะเบียนใบส าคญั
แสดงสิทธิ เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิในกรณีการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  ซึ่งบริษัทจะปิด
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สมดุทะเบียนใบส าคญัแสดงสิทธิเพื่อพกัการโอนหรือการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 21 (ยี่สิบเอ็ด) 
วนัก่อนวนัครบก าหนดการใช้สิทธิ และตลาดหลกัทรัพย์จะท าการขึน้เคร่ืองหมาย SP (ห้ามการซือ้ขาย) 
ล่วงหน้า 3 (สาม) วนัก่อนวนัปิดสมดุทะเบียน (ในกรณีที่วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนใบส าคญัแสดง
สิทธิตรงกับวนัหยดุท าการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เลื่อนเป็นวนัท าการถัดไป) 

 

2.2 บุคคลที่ไม่ใช่สัญชำติไทย 

บริษัทมีข้อจ ากัดการโอนหุ้นอนัสืบเนื่องมาจากข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยเร่ืองอตัราส่วนการถือหุ้นของ
บคุคลที่มิใช่สญัชาติไทย ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้

2.2.1 บริษัทจะไม่ออกหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ใช้สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย ซึ่งได้ด าเนินการใช้สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิ
จนท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลหรือนิติบคุคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ   49  
ของทนุที่เรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัท ตามที่ระบใุนข้อบงัคบัหรือตามสดัส่วนที่อาจมีการแก้ไขตาม
ข้อบงัคบัในอนาคต  

2.2.2 หากข้อจ ากัดการโอนดงักล่าวข้างต้น มีผลท าให้ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งได้ใช้
สิทธิตามวิธีการใช้สิทธิดงัที่กล่าวมาแล้วโดยครบถ้วน ไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามจ านวนที่ระบใุนใบแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน บริษัทจะอนญุาตให้ด าเนินการใช้สิทธิ
เพียงส่วนที่ไม่ขัดต่อข้อจ ากัดข้างต้นโดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้

ก) ให้บริษัทคืนใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินที่เหลือตามราคาการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่มีดอกเบีย้ ให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทย
ดงักล่าวเป็นเช็คระบชุื่อขีดคร่อมเฉพาะทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 (สิบสี่) วันท าการนับ
แต่วนัใช้สิทธิในครัง้นัน้ ๆ 

ข) ให้บริษัทเป็นผู้ ถือใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ และเงินตามจ านวนการใช้
สิทธิซือ้หุ้ นสามัญที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย  ได้ยื่นความจ านงการใช้สิทธิใน
ส่วนที่ยงัไม่ได้ใช้สิทธิเอาไว้ตามล าดบัก่อนหลงั เพื่อด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทัง้จ านวนหรือบางส่วน  เมื่อการเข้าถือหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิ
ดงักล่าวไม่ขดัต่อข้อจ ากัดเร่ืองสดัส่วนการถือหุ้นของคนที่มิใช่สญัชาติไทย 

ทัง้นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไม่ใช่สญัชาติไทยจะต้องแสดงความจ านงทีจ่ะให้บริษัทด าเนินการ
ตามข้อ (ก) หรือ (ข) ข้างต้น โดยระบใุนใบแจ้งความจ านงการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั ณ วนัแจ้ง
ความจ านงการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ 

บริษัทจะอนุญาตให้มีการด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ในส่วนที่ยงัไม่ได้รับการใช้
สิทธิบางส่วนหรือทัง้หมดในวนัใช้สิทธิวนัแรกที่สามารถกระท าได้โดยที่ไม่ขดัต่อข้อจ ากัด อย่างไร
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ก็ดี หากมีจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่รอการใช้สิทธิ ณ วันใช้สิทธิดงักล่าวมากกว่าจ านวนหุ้น
สามญัที่อนุญาตให้ซือ้ได้โดยไม่ขดัต่อข้อจ ากัดการโอนหุ้น เร่ืองสดัส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย บริษัทจะด าเนินการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้แก่
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยตามล าดับการแจ้งความจ านงการใช้สิทธิที่ครบถ้วน
สมบรูณ์ตามที่ก าหนดในการใช้สิทธิในครัง้นี  ้หาก ณ วันใช้สิทธิครัง้สุดท้าย ผู้ ถือใบส าคญัแสดง
สิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิได้เนื่องจากข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ให้ถือว่าใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวหมดอายลุง โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดง
สิทธิที่มิใช่สญัชาติไทยดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อบริษัท  และบริษัทจะไม่ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

ค) ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สัญชาติไทยจะไม่ได้รับการชดเชยไม่ว่าในรูปแบบใดจากบริษัท ใน
กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการใช้สิทธิได้ โดยมีสาเหตมุาจากข้อจ ากัดเร่ืองสัดส่วนการถือครองหุ้น
ของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่มิใช่สญัชาติไทย 

 

3. วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์ 

3.1 กำรส่งมอบใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทได้เปิดบญัชีฝากหลกัทรัพย์กับบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์) เป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์ให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ในการ
เสนอขายครัง้นี ้กล่าวคือ ผู้จองซือ้สามารถใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซือ้ขาย
แบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทัง้นี ้เพื่อให้ระยะเวลาในการด าเนินการน าหลกัทรัพย์เข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์ฯ สัน้ลง และเพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ ได้ทนัที่ที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพยข์องบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิซึ่งผู้จองซือ้จะไม่สามารถขาย
หลกัทรัพย์ได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น / ใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ จองซือ้สามารถเลือก
ให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดงัต่อไปนี ้คือ 

3.1.1 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้หลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) 
กล่าวคือ ประสงค์ที่จะฝากไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ 
กรณีนีน้ายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ จะด าเนินการออกใบหุ้น/ใบส าคญัแสดง
สิทธิตามจ านวนที่ได้รับจดัสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

เพ่ือผู้ฝำก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้
ฝากหลกัทรัพย์อยู่ ภายใน 7 วนัท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์ และจะออกหลกัฐานการรับ
ฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรภายใน 15 วนัท าการนบัแต่วนัปิดการจองซือ้หลกัทรัพย์  
ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบันทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ ที่
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ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัท ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกให้บริษัท ด าเนินการตามข้อ 3.1.1 ชื่อของผู้ จองซือ้ในใบจองซือ้จะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพยท์ี่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซือ้
ตามข้อ 3.1.3 แทน 

3.1.2 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหลกัทรัพย์ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 บริษัท จะด าเนินการน าหลกัทรัพยท์ี่ได้รับจดัสรรฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  และศนูย์
รับฝากหลักทรัพย์จะบนัทึกยอดบัญชีจ านวนหลกัทรัพย์ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรไว้ใน
บญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันท าการ นบัแต่วนัปิดการจองซือ้หุ้ น  
และออกหลกัฐานการรับฝากหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้ 
ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทันทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หลกัทรัพย์ของบริษัทเร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหาก
ผู้จองซือ้รายใดต้องการถอนหลกัทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  ผู้
จองซือ้รายนัน้สามารถติดต่อได้ที่ศนูย์รับฝากหลักทรัพย์  ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตาม
อตัราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด ทัง้นี ้การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดังนัน้ ผู้ จองซือ้ที่น าฝากในบัญชี
ดงักล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัที่หลกัทรัพย์ของบริษัท เร่ิมท าการซือ้ขายได้
ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3.1.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบหุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิใน
ชื่อของผู้จองซือ้ (Scrip System) นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะท าการส่ง
มอบใบหุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้หุ้นภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้
หุ้น ในกรณีนี ้ผู้ได้รับการจดัสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซึ่งอาจได้รับภายหลงัจากที่หลกัทรัพย์ของ
บริษัท ได้รับอนมุติัให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณี
ใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุ้น/ใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

 

 

3.2 กำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
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ในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้ น
สามญัสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี  ้

3.2.1  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ  โดยให้
ออกใบหุ้นในนามของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจ านวนที่ใช้
สิทธิแก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียน
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ภายใน 15 (สิบห้า) วนัท าการนบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิแต่ละครัง้ ในกรณี
นี ้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั จะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามญัที่
เกิดจากการใช้สิทธิได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

3.2.2  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ นสามญั แต่ประสงค์จะ
ใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิมีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ 
กรณีนีศ้นูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะด าเนินการน าหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากได้กับ “บริษัท ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด เพ่ือผู้ฝำก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ก็
จะบันทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจดัสรรหุ้น
ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรภายใน 7 (เจ็ด) วนัท าการ นบัจากวนั
ครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ ในกรณีนีผ้ ู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัจะ
สามารถขายหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 

ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ 3.2.2 ชื่อของ
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการจดัสรรหุ้น จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีหลักทรัพย์ดงักล่าว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นแก่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามข้อ 3.2.1 
แทน 

3.2.3  ในกรณีที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น  แต่ประสงค์จะใช้
บริการของศนูย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่เกิดจาก
การใช้สิทธิไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทจะด าเนินการน าหุ้น
สามญัที่เกิดจากการใช้สิทธิฝากไว้กับศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามัญตามจ านวนที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้รับการ
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จดัสรรหุ้นภายใน 7 (เจ็ด) วันท าการ นบัจากวนัครบก าหนดการใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เมื่อผู้ที่ได้รับการ
จดัสรรหุ้นต้องการขายหุ้น ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะต้องถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว โดยต้อง
ติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไป ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ และ/หรือ บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ก าหนด ดงันัน้ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถ
ขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ทนัททีี่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการ
ซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย ์และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักล่าว
แล้ว 

 

4. ผลบังคับข้อก ำหนดสิทธิและกฎหมำยที่ใช้บังคับ 

ข้อก าหนดสิทธิฉบับนีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัที่ออกใบส าคญัแสดงสิทธิไปจนถึงวนัก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย  
โดยข้อก าหนดสิทธินีจ้ะใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย  และหากมีข้อความใดๆ ในข้อก าหนดสิทธินี ้
ขดัแย้งกับกฎหมายหรือประกาศใดๆ ที่มีผลใช้บังคับตามกฎหมายกับใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้ใช้ข้อความตาม
กฎหมายหรือประกาศดังกล่าวบงัคบักับใบส าคญัแสดงสิทธิแทนข้อความของข้อก าหนดสิทธิเฉพาะในส่วนที่
ขดัแย้งกันนัน้ 

 

 

ผู้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 
 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

 นายพีระพงศ์ จรูญเอก 
 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 


