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สรุปรายละเอียดเก่ียวกับหุน้สามัญเพิม่ทุนของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน)  
ทีจ่ัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน)  

และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) (ESOP) 

บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“BRI”) มีแผนการออกและเสนอขายซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของ BRI จ านวน
ไม่เกิน 8,980,000 หุน้ (แปดลา้นเกา้แสนแปดหมื่นหุน้) โดยก าหนดจะจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของ BRI และ/หรอื บรษิัทย่อยของ BRI (“หุน้ ESOP”) ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขายหุ้น ESOP ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ใน
คร้ังนี ้

1.1. เพื่อเสริมสรา้งก าลงัใจใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI มี
ส่วนร่วมในความส าเร็จท่ีผ่านมาของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI และเพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรอืพนกังาน มีสว่นรว่มในการเป็นเจา้ของ 

1.2. เพื่อเป็นการสรา้งแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงาน
ของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ใหม้ีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสรา้งประโยชนส์งูสดุใหแ้ก่ BRI 
บรษิัทย่อยของ BRI และผูถื้อหุน้ 

1.3. สรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบรษิัทย่อยของ BRI ท่ีมีผลงาน
โดดเด่นและท่ีหาทดแทนไดย้ากใหท้ างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจ 

2. รายละเอียดเก่ียวกับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI  

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์ : บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน)  

ชื่อหลกัทรพัย ์ : หุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ท่ีออกใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ 
BRI  
(“หุน้ ESOP”) 

ประเภทหลกัทรพัย ์ : หุน้สามญัเพิ่มทนุของ BRI 



จ านวนของหุ้นสามัญท่ีออกและ
เสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร 
และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/
หรือ บรษิัทย่อยของ BRI 

: ไม่เกิน 8,980,000 หุน้ (แปดลา้นเก้าแสนแปดหมื่นหุน้) มูลค่าหุน้ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 1.5 ของ
จ านวนหุ้น ท่ีจ าหน่ ายได้แล้วทั้งหมดของ  BRI ภายหลังจาก
เปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ของ BRI และก่อนการออกและ
เสนอขายหุน้สามัญท่ีเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ( IPO) 
จ านวน 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ของ BRI จ านวน
ของหุน้สามัญท่ีออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP เมื่อรวมกับ
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ตามโครงการ ESOP Warrant แลว้ จะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของ BRI ณ วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ 
BRI พิจารณาอนมุตัิโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

ราคาเสนอขาย : ราคาเสนอขายในราคาเดียวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) 

ระยะเวลาการเสนอขาย : BRI จะเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP ณ วัน IPO 
ภายหลังจากบริษัทได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) จากส านกังาน ก.ล.ต. 

   

3. หลักเกณฑก์ารจัดสรร วิธีการเสนอขาย 

1. คณุสมบตัิของกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังาน 

1.1 กรรมการ : กรรมการจะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ณ วนัที่มีการก าหนด
รายช่ือผูมี้สิทธิไดร้บัจดัสรรหุน้ ESOP และจะตอ้งด ารงสถานะเป็นกรรมการของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI 
ณ วนัที่มีการเสนอขายหุน้ ESOP 

ทัง้นี ้กรณีที่กรรมการอิสระจะไดร้บัการจดัสรรหุน้ ESOP ที่ออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP เม่ือรวมกบัจ านวน
หุน้สามญัที่ออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant แลว้ กรรมการอิสระราย
ดงักล่าวตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ BRI 

1.2 ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน: ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานจะตอ้งมีสถานะเป็นผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของ 
BRI และ/หรือ บรษิัทย่อยของ BRI มาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 เดือน ก่อนวนัที่มีการก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดร้บั



หุน้ ESOP และจะตอ้งไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะตอ้งด ารงสถานะเป็น ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงาน
ของ BRI และ/หรอื บรษิัทย่อยของ BRI ณ วนัที่มีการเสนอขายหุน้ ESOP 

 ในกรณีอื่นๆ นอกจากข้อ 1.1 และ 1.2. ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหารของ BRI และ/หรือ ประธานอ านวยการของ BRI หรือ บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของ BRI หรอืประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 

2. จ านวนหุน้สามัญที่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงาน แต่ละรายไดร้บัอาจมีจ านวนไม่เท่ากัน ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับ
ต าแหน่ง ประสบการณ ์ความรบัผิดชอบ อายงุาน ผลงานความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา 
รวมถึงผลประโยชนท์ี่คาดวา่จะท าใหแ้ก่ BRI ในอนาคต 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BRI หรือประธาน
อ านวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร
ของ BRI หรอืประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย จะเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดรายนาม ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังาน
ผูมี้สิทธิไดร้บัการจัดสรรหุน้ ESOP และจ านวนหุน้ ESOP ที่จะจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงาน
ตอ่ไป 

 ในกรณีที่มีกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บรษิัทย่อยของ BRI แสดงความประสงคท์ี่จะไม่
ใชส้ิทธิในการจองซือ้หุน้ ESOP ในวนัที่มีการเสนอขายหุน้ ESOP คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของ 
BRI ประธานเจา้หน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI หรือบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หน้าที่บริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย  
สามารถก าหนด รายช่ือผูบ้รหิาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บรษิัทย่อยของ BRI ท่านอื่นเพื่อใหไ้ดร้บัสิทธิ
ในการรบัจัดสรรแทนไดภ้ายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร หรือน าหุน้สามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดั ง ก ล่ า ว  ไ ป เ ส น อ ข า ย ใ ห้ แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ทั่ ว ไ ป  แ ล ะ / ห รื อ ผู้ ล ง ทุ น ป ร ะ เ ภ ท  
อื่น ๆ ภายใตเ้ง่ือนไขของกฎเกณฑแ์ละกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

 ทัง้นี ้หุน้ ESOP ที่จะเสนอขายใหแ้ก่กรรมการจะมีราคาเสนอขาย รวมทัง้ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหลกัทรพัย ์ที่ไม่ดี
ไปกวา่หุน้ ESOP ที่จะเสนอขายตอ่ผูบ้รหิารและพนกังาน 



4. รายช่ือกรรมการทุกรายทีจ่ะได้รับการจัดสรรหุน้ ESOP และจ านวนหุน้ ESOP ทีไ่ด้รับการจัดสรร 

ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรร (หุน้) 

จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรรตาม 

โครงการ ESOP เมื่อรวม
กับจ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีไ่ด้รับการ
จัดสรรตามโครงการ 

ESOP Warrant 

1 นายเมธา  
จนัทรแ์จ่มจรสั 

ประธานกรรมการ /
ประธาน
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง /กรรมการ 

ไม่เกิน  220,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

2 นายนิวตัิ ลมนุพนัธ ์ กรรมการ ไม่เกิน  147,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

3 นางสาวไตรทิพย ์
ศิวะกฤษณก์ลุ 

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการ
อิสระ /
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง /กรรมการสรร
หาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ไม่เกิน  147,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

4 ดร.วิจารย ์  
ศิมาฉายา 

ประธาน
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 

ไม่เกิน  147,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

5 นายดลชยั   
บณุยะรตัเวช 

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 

ไม่เกิน  147,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

6 นางศภุลกัษณ ์จนัทร์
พิทกัษ ์

กรรมการ /ประธาน

กรรมการบรหิาร/ 
ไม่เกิน  735,000 ประมาณรอ้ยละ 8.18 



ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรร (หุน้) 

จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรรตาม 

โครงการ ESOP เมื่อรวม
กับจ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีไ่ด้รับการ
จัดสรรตามโครงการ 

ESOP Warrant 

ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

หมายเหต ุ- ปัจจบุนั นายสมสกลุ แสงสวุรรณ ด ารงต าแหน่งกรรมการของ BRI และด ารงต าแหน่งกรรมการบรหิารและประธาน
เจา้หนา้ที่สายงานออกแบบผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จึงอาจไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 220,000 หุน้ จาก
การจัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ในฐานะผูบ้ริหารของ
บริษัทฯ จากการออกและเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ของ BRI ทัง้นี ้รายละเอียดขา้งตน้อาจมี
การเปลี่ยนแปลงแกไ้ขไดต้ามที่คณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธาน
เจา้หน้าที่บริหารของ BRI ประธานอ านวยการของ BRI และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท 
คณะกรรมการของ BRI คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจา้หน้าที่บริหารของ BRI ประธานอ านวยการของ BRI 
เห็นสมควร 

นอกจากนี ้กรรมการที่ด  ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน จะไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนส าหรบัต าแหน่งอื่น
นอกเหนือจากกรรมการอีก 

5. รายช่ือผู้บริหารและพนักงานทุกรายทีจ่ะไดรั้บจัดสรรหุน้ ESOP เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุน้ ESOP 
ทัง้หมด และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 

ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรร (หุน้) 

จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรรตาม 

โครงการ ESOP เมื่อรวม
กับจ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร
ตามโครงการ ESOP 

Warrant 

1 นายสรุนิทร ์ 
สหชาติโภคานนัท ์

กรรมการบรหิาร/
ประธานอ านวยการ 

ไม่เกิน  550,000 ประมาณรอ้ยละ 6.13 



6. รายละเอียดของกรรมการและพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่ได้รับการจัดเกินกว่า 
ร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ 
ESOP Warrant 

ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรร (หุน้) 

จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรรตาม 

โครงการ ESOP เมื่อรวม
กับจ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีไ่ด้รับการ
จัดสรรตามโครงการ 

ESOP Warrant 

1 นางศภุลกัษณ ์จนัทร์
พิทกัษ ์

กรรมการ /ประธาน

กรรมการบรหิาร/ 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

ไม่เกิน  735,000 ประมาณรอ้ยละ 8.18 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุ
และใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด 

: หุน้สามญัเพิ่มทนุ ไม่เกิน 735,000 หุน้ (เจ็ดแสนสามหม่ืนหา้พนัหุน้) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร ไม่เกิน 367,000 หน่วย (สามแสนหกหม่ืนเจ็ด
พนัหน่วย) 

รอ้ยละของจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทนุและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด 

: รอ้ยละ 8.18 

ผลประโยชนท์ี่ค  านวณเป็น
ตวัเงิน 

: หุ้นสามัญเพิ่มทุน : ไม่มีผลประโยชนท์ี่ค  านวณเป็นตวัเงินได ้เน่ืองจากราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ เป็นราคาเดียวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็น

ครัง้แรก (IPO Price) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร : ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
เท่ากับ หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) และราคาการใชส้ิทธิจะต ่ากว่าราคาเสนอขาย
หุน้สามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) รอ้ยละ 20.00 เวน้แต่กรณีมีการ



ปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามที่จะก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อย่างไรก็ดี ยงัไม่สามารถค านวณผลประโยชนท์ี่ค  านวณเป็นตวัเงินไดส้  าหรบักรณี
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร เน่ืองจากยงัมิไดมี้การก าหนดราคาเสนอ

ขายหุน้สามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO Price) โดย BRI จะเปิดเผยขอ้มูล
ผลประโยชนท์ี่ค  านวณเป็นตวัเงินดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือ

ชีช้วนของ BRI ตอ่ไป  

ความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

: นางศุภลกัษณ ์จันทรพ์ิทักษ์ เป็นก าลงัส าคญัของ BRI ประกอบกับเป็นผูมี้ความรู ้
ความสามารถสูง มีความซื่อสัตยส์ุจริตและมีความจงรกัภักดีต่อองคก์ร พรอ้มทั้ง

ปฏิบตัิงานเพื่อประโยชนส์งูสดุของ BRI 

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอหุน้สามญัเพิ่มทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้ับนาง

ศภุลกัษณ ์จนัทรพ์ิทกัษ ์เพื่อเป็นแรงจงูใจที่จะปฏิบตัิงานอยู่กบั BRI ในระยะยาว อีก
ทัง้เพื่อส่งเสริมใหมี้ส่วนร่วมในความเป็นเจา้ขององคก์ร เพื่อเป็นแรงจูงใจใหป้ฏิบตัิ

หนา้ที่อย่างเต็มที่ และเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ BRI ในระยะยาว  

จ านวนและลกัษณะ
ผลตอบแทนทัง้หมดของปี

ล่าสดุ (2563) 

: คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน : 5,119,600.00 บาท 

คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี- 

จ านวนครัง้ที่เขา้ประชมุ
และขาดประชมุ

คณะกรรมการ BRI ในปี 
2563 

: 6/6 

 



ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรร (หุน้) 

จ านวนหุน้ ESOP ที่
ได้รับการจัดสรรตาม 

โครงการ ESOP เมื่อรวม
กับจ านวนใบส าคัญ
แสดงสิทธิทีไ่ด้รับการ
จัดสรรตามโครงการ 

ESOP Warrant 

2 นายสรุนิทร ์ 
สหชาติโภคานนัท ์

กรรมการบรหิาร/
ประธานอ านวยการ 

ไม่เกิน  550,000  ประมาณรอ้ยละ 6.13 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุ
และใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด 

: หุน้สามญัเพิ่มทนุ ไม่เกิน 550,000 หุน้ (หา้แสนหา้หม่ืนหุน้) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร ไม่เกิน 276,000 หน่วย (สองแสนเจ็ดหม่ืนหก
พนัหน่วย) 

รอ้ยละของจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทนุและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด 

: รอ้ยละ 6.13 

ผลประโยชนท์ี่ค  านวณเป็น
ตวัเงิน 

: หุ้นสามัญเพิ่มทุน : ไม่มีผลประโยชนท์ี่ค  านวณเป็นตวัเงินได ้เน่ืองจากราคาเสนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ เป็นราคาเดียวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็น

ครัง้แรก (IPO Price) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร : ราคาเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 
เท่ากับ หน่วยละ 0 บาท (ศูนยบ์าท) และราคาการใชส้ิทธิจะต ่ากว่าราคาเสนอขาย
หุน้สามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) รอ้ยละ 20.00 เวน้แต่กรณีมีการ
ปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามที่จะก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิ
และเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อย่างไรก็ดี ยงัไม่สามารถค านวณผลประโยชนท์ี่ค  านวณเป็นตวัเงินไดส้  าหรบักรณี
ของใบส าคญัแสดงสิทธิที่ไดร้บัการจดัสรร เน่ืองจากยงัมิไดมี้การก าหนดราคาเสนอ

ขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) โดย BRI จะเปิดเผยขอ้มูล



ผลประโยชนท์ี่ค  านวณเป็นตวัเงินดงักล่าวในแบบแสดงรายการขอ้มลูและรา่งหนงัสือ

ชีช้วนของ BRI ตอ่ไป  

ความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

: นายสรุนิทร ์สหชาติโภคานนัท ์เป็นก าลงัส าคญัของ BRI ประกอบกบัเป็นผูมี้ความรู ้
ความสามารถสูง มีความซื่อสัตยส์ุจริตและมีความจงรกัภักดีต่อองคก์ร พรอ้มทั้ง

ปฏิบตัิงานเพื่อประโยชนส์งูสดุของ BRI 

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอหุน้สามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้ับนาย

สรุินทร ์สหชาติโภคานนัท ์เพื่อเป็นแรงจงูใจที่จะปฏิบตัิงานอยู่กบั BRI ในระยะยาว 
อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององคก์ร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้

ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มที่ และเพื่อประโยชนส์งูสดุแก่ BRI ในระยะยาว  

จ านวนและลกัษณะ
ผลตอบแทนทัง้หมดของปี

ล่าสดุ (2563) 

: คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน : 2,592,000.00 บาท 

คา่ตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี- 

7. ผลกระทบทีจ่ะมีต่อผู้ถอืหุน้จากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีข่ออนุมัต ิ

ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของ BRI (Price Dilution) 

ในกรณีที่มีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร  และ/หรือ 
พนกังานของ BRI และ/หรอื บรษิัทย่อยของ BRI ในจ านวน 8,980,000 หุน้ 
(แปดลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนหุน้) ทัง้จ านวน ราคาตลาดของหุน้ของ BRI จะ
ไม่ลดลง เน่ืองจากราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้
แรก (IPO Price) เป็นราคาเดียวกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ 
BRI เป็นราคาเดียวกันและ BRI ออกหุน้ที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครัง้แรก (IPO) เป็นจ านวนรอ้ยละ 30.00 ของทนุช าระแลว้ทัง้หมดของ
บรษิัท ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้
แรก (IPO) และการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน 

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (Earning Per Share Dilution) และ
สิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุน้ของ BRI (Control Dilution) 

ในการเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ของ BRI ภายใตโ้ครงการ ESOP ใน
ครัง้นี ้จ  านวนหุน้สามญัที่ออกใหม่ของ BRI ที่จะออกและเสนอขายภายใต้
โครงการ ESOP จะมีจ านวนไม่เกิน 8,980,000 หุน้ (แปดลา้นเกา้แสนแปด



หม่ืนหุน้) มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 1.05 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ BRI ภายหลังการออกและ
เสนอขายหุน้สามัญที่ออกใหม่ของ BRI ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) และการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิทัง้จ านวน ดงันัน้ จะท าให้
เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุ้นของบริษัท 
ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 1.05 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้
ของ BRI เม่ือค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของ BRI ภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่ของบรษิัทต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้จ านวน 

นอกจากนี ้เนื่องจาก ณ ปัจจบุนั บรษิัทฯ ถือหุน้ใน BRI รอ้ยละ 99.99 ของ
จ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท การเสนอขายหุ้นสามัญ ภายใตโ้ครงการ 
ESOP ในครัง้นี ้จะท าใหเ้กิดผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียง
ของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ลดลงไม่เกินรอ้ยละ 1.04 ของส่วนแบ่งก าไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (ค านวณจากการถือหุน้ของบรษิัทฯ 
รอ้ยละ 99.99 คูณกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้
ถือหุน้ของ BRI ลดลงรอ้ยละ 1.04) 

8. สิทธิของผู้ถอืหุน้ในการคัดค้านการเสนอขายหุน้ ESOP ต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ BRI 

(1) การออกและเสนอขายหุน้ ESOP ต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้
ถือหุน้ของบรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 (สามใน
สี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือ
หุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุคดัคา้นการออกและ
เสนอขายหุน้ ESOP 

(2) ในกรณีเป็นการจดัสรรหุน้ ESOP ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานรายใดราย
หนึ่ง หรือเมี่อจัดสรรหุน้ ESOP รวมกับใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant แลว้เกิน
กว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ ESOP และใบส าคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant จะตอ้ง
เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรดงักลา่วก่อนเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกันเกินกว่า
รอ้ยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุคดัคา้นการจดัสรรหุน้ ESOP ดงักลา่ว  



9. ลักษณะและเงือ่นไขของหุน้ ESOP 

การออกและเสนอขายหุน้ ESOPใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของ BRI และ/หรอืบรษิัทย่อยของ BRI 
จะเป็นไปตามท่ีไดก้าหนดไวใ้นประกาศ ทจ. 32/2551 รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทน 
ผู้ถอืหุน้ได้ 

1) นายสหสั ตรทีิพยบตุร 

2) พลอากาศเอกบรุีรตัน ์รตันวานิช 

3) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์

 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการจดัสรรหุน้ ESOP ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือ
พนกังานของ BRI และบรษิัทย่อยของ BRI ดงักลา่ว รวมถึง รายนามของพนกังานของ BRI และบรษิัทย่อยของ BRI ซึง่
ไดร้ับการจัดสรรหุน้ ESOP วันท่ีและรายละเอียดการจัดสรรหุ้น  ESOP แก่บุคคลดังกล่าว ใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการ
ของ BRI หรือบคุคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ BRI หรือ
ประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้มีอ  านาจในการพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขตามท่ีเห็นสมควร และ
มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ BRI หรือประธาน
อ านวยการของ BRI หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการก าหนดหรือแกไ้ขเพิ่มเติม หลกัเกณฑ ์
ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับหุน้สามญัดงักล่าวเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 


