
สิ่งทีส่่งมาด้วย 2 

สรุปรายละเอียดเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน)  
ทีอ่อกใหแ้ก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (ESOP Warrant) 

บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“BRI”) มีแผนการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั
ของ BRI จ านวนไม่เกิน 4,490,000 หน่วย (สี่ลา้นสี่แสนเกา้หมื่นหน่วย) โดยก าหนดจะจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังานของ BRI และ/หรอื บรษิัทย่อยของ BRI (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ซึง่มีรายละเอียดสรุปดงันี ้

1. วัตถุประสงคแ์ละความจ าเป็นในการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
บริทาเนีย จ ากัด ในคร้ังนี ้

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. รายละเอียดเก่ียวกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI  

ผูอ้อกหลกัทรพัย ์ : บรษิัท บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน)  

ชื่อหลกัทรพัย ์ : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด 
(มหาชน) ท่ีออกใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของ BRI และ/
หรือ บรษิัทย่อยของ BRI (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) 

ประเภทและชนิดของใบส าคัญ
แสดงสิทธิ 

: ระบชุื่อผูถื้อและโอนเปลี่ยนมือไม่ได ้เวน้แต่โอนตามเง่ือนไขในการใช้
สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ : 4 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้ภายหลงั
การออกใบส าคญัแสดงสิทธิ BRI จะไม่ขยายอายใุบส าคญัแสดงสิทธิ 



และจะเสนอขายหุน้รองรบัใหแ้ลว้เสร็จตามอายุของใบส าคญัแสดง
สิทธิ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออก
และเสนอขาย 

: ไม่เกิน 4,490,000 หน่วย (สี่ลา้นสี่แสนเกา้หมื่นหน่วย) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ีจัดสรรไว้เพื่อ
รองรบัการใชส้ิทธิ 

: ไม่เกิน 4,490,000 หุน้ (สี่ลา้นสี่แสนเกา้หมื่นหุน้) มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 0.75 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของ BRI ภายหลงัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ี
ตราไว ้และก่อนการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
(IPO) จ านวน 600,000,000 หุน้ (หกรอ้ยลา้นหุน้) โดย BRI จะเสนอ
ขายหุน้รองรบันีใ้หแ้ก่ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิใหแ้ลว้เสร็จตามอายุ
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ทั้งนี ้ ภายหลังจากเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท 
จ านวนของหุน้สามัญท่ีออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP เมื่อ
รวมกับจ านวนหุน้สามัญท่ีออกเพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant แลว้ จะไม่เกินกว่ารอ้ยละ 
5.00 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงของ BRI ณ วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้พิจารณาอนมุตัิโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

ราคาเสนอขาย : หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) 

มลูค่าการเสนอขาย : 0 บาท (ศนูยบ์าท)  

วนัออกใบส าคญัแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบรหิารของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ BRI หรือ
ประธานอ านวยการของ BRI หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารของ 
BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ 
BRI มอบหมาย จะเป็นผูก้  าหนดวนัออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ  

ทัง้นี ้ภายหลงัจากท่ี BRI ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัท 
ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ  ากัด (มหาชน) และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ  BRI 
แลว้  



ระยะเวลาการเสนอขาย :  BRI จะเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีไดร้บั
อนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของ BRI  

วิธีการเสนอขาย : จดัสรรโดยตรงใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน โดยไม่ผ่านผูร้บั 
ช่วงซือ้หลกัทรพัย ์

ลกัษณะการเสนอขาย : ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี ้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI 
โดยมอบหมายให ้คณะกรรมการบริหารของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารของ  BRI หรือประธานอ านวยการของ  BRI หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบรหิารของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ BRI หรือ
ประธานอ านวยการของ  BRI มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
ใบส าคญัแสดงสิทธิภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีประชมุผู้
ถือหุน้ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) และท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้ของ BRI ก าหนด 

อตัราการใชส้ิทธิ : ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณี
มีการปรบัอตัราการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามท่ีจะก าหนด
ในขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ราคาการใชส้ิทธิ : ต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ( IPO 
Price) ร้อยละ 20.00 เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตาม
เง่ือนไขการปรบัสิทธิตามท่ีจะก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไข
ของใบส าคญัแสดงสิทธิ  

วิธีการจดัสรร : BRI จะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญการแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อย ภายใตเ้ง่ือนไข 
และวิธีการจดัสรรท่ีปรากฏในขอ้ 3 ดา้นลา่ง 

ระยะเวลาการใชส้ิทธิ : ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิสามารถท่ีจะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญท่ี
ออกใหม่ของ BRI ในวันก าหนดการใช้สิทธิครั้งแรก และเมื่อครบ
ระยะเวลาทกุ ๆ 6 เดือนนบัแตว่นัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้แรก เวน้แต่ใน
กรณีท่ีกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานดังกล่าวไม่สามารถใชส้ิทธิ



ตามใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ามท่ีท่ีก าหนดไวใ้นเง่ือนไขในการใชส้ิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ  

“วันก าหนดการใช้สิทธิ” คือ ในวนัท าการสดุทา้ยของทกุ ๆ 6 เดือนท่ี
ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิได ้ 

“วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก” คือ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 หรือ 
31 มีนาคม 2566 (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ภายหลงัจากท่ี BRI ไดร้บั
อนญุาตใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนเป็นครัง้แรก) ทัง้นี  ้
คณะกรรมการบรหิารของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ BRI หรือ
ประธานอ านวยการของ BRI หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารของ 
BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ 
BRI มอบหมาย อาจก าหนดเปลี่ยนแปลงวนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้
แรกต่อไปตามความเหมาะสม 

“วันก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย” จะตรงกบัระยะเวลา 5 วนัท า
การก่อนครบก าหนดเดือนท่ี 30 นบัแตว่นัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้แรก 

เมื่อครบก าหนดระยะเวลา  
(เดอืนที)่ นับแต่วัน

ก าหนดการใช้สิทธิคร้ังแรก 

ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 
(ร้อยละของจ านวนใบส าคญั

แสดงสิทธิทีไ่ด้รับการ
จัดสรร) 

วนัก าหนดการใชส้ิทธิครัง้แรก รอ้ยละ 10 

6 รอ้ยละ 25 

12 รอ้ยละ 40 

18 รอ้ยละ 60 

24 รอ้ยละ 80 

30 รอ้ยละ 100 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวัน 
ก าหนดการใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อน าไปใช้สิทธิได้ในวัน
ก าหนดการใชส้ิทธิครัง้ต่อ ๆ ไปไดต้ลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ 



แต่หากครบก าหนดอายุของใบส าคญัแสดงสิทธิแลว้ ใบส าคญัแสดง
สิทธิใด ๆ ท่ีไม่ถกูใชส้ิทธิจะถกูยกเลิกและสิน้ผลไป 

“วันท าการ” หมายถึง วนัท าการของ BRI 

ระยะเวลาการแจ้งความจ านงใน
การใชส้ิทธิ 

: ผูถื้อใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงคท่ี์จะใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามญั
ของ  BRI จะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ล่วงหนา้เป็น
ระยะไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการก่อนวนัก าหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครัง้ 
ยกเวน้การแสดงความจ านงในการใชส้ิทธิครัง้สดุทา้ย ใหแ้สดงความ
จ านงในการใชส้ิทธิในระหว่าง 15 วันท าการก่อนวันก าหนดการใช้
สิทธิครัง้สดุทา้ย 

ทั้งนี ้ BRI อาจขอสงวนสิทธิการใช้ใบส าคัญการแสดงสิทธิในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการรายงานงบการเงินประจ าปี และ/หรือ 
รายงานทางการเงินประจ าไตรมาส (แลว้แตก่รณี) ต่อตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และในกรณีอื่น ๆ ตามท่ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ของ BRI หรือประธานอ านวยการของ  BRI หรือบุคคลท่ีประธาน
เจ้าหน้า ท่ีบริหารของ  BRI หรือประธานอ านวยการของ  BRI 
มอบหมาย จะพิจารณาเห็นสมควร 

เง่ือนไขในการใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: 1.  ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะตอ้งมีสภาพเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนกังาน ในวนัก าหนดการใชส้ิทธินัน้ ๆ 

2.  เง่ือนไขส าหรบัผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีพน้สภาพเป็นกรรมการ
ผูบ้รหิาร และ/หรือ พนกังาน ในกรณีต่าง ๆ ดงันี ้

(ก)  กรณีพิการ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถึงก าหนดใชส้ิทธิแปลง
สภาพใหส้ามารถใชส้ิทธิไดท้นัที และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีถึง
ก าหนดใช้สิทธิแปลงสภาพไดแ้ลว้ สามารถใช้สิทธิไดต้าม
กรณีทั่วไป 

(ข)  กรณีถึงแก่กรรม ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ถึงก าหนดใชส้ิทธิ
แปลงสภาพใหส้ามารถใชส้ิทธิไดท้นัที โดยทายาท หรือผูร้บั 
ผลประโยชน์ และใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีถึงก าหนดใช้สิทธิ



แปลงสภาพได้แลว้ สามารถใช้สิทธิได้ตามกรณีทั่วไปโดย
ทายาท หรอืผูร้บัผลประโยชน ์

(ค)  กรณีเกษียณอายุ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงก าหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพให้สามารถใช้สิทธิได้ทันที และใบส าคัญ
แสดงสิทธิท่ี ถึงก าหนดใชส้ิทธิแปลงสภาพไดแ้ลว้ สามารถใช้
สิทธิไดต้ามกรณีทั่วไป 

(ง)  กรณีการสิน้สภาพการจา้งงานไม่ว่าดว้ยเหตใุด ซึ่งรวมถึงการ
ลาออก การเลิกจ้างหรือใหอ้อกจากงาน ไม่ว่าดว้ยสาเหตุ 
ใด ๆ ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่ถึงก าหนดใช้สิทธิแปลง
สภาพจะถูก ยกเลิกไป และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีก าหนดใช้
สิทธิแปลงสภาพไดแ้ลว้ ตอ้งใชส้ิทธิภายใน 30 วนัหลงัจากสิน้
สภาพการจา้งงาน หรือสิน้อายุใบส าคัญแสดงสิทธิแลว้แต่
อย่างใดจะถึงก่อน 

3.  หากกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไม่ใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตาม 
ใบส าคัญแสดงสิทธิหรือใชส้ิทธิไม่ครบถ้วนและใบส าคัญแสดง
สิทธิ ดังกล่าวครบอายุตามท่ีก าหนดแล้ว ให้ถือว่ากรรมการ 
ผู้บริหาร และ พนักงานของ  BRI สละสิทธิการใช้สิทธิตาม 
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเหลือดงักล่าว โดยกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานดงักลา่วไม่มีสิทธิเรยีกรอ้งคา่เสียหายใด ๆ จาก BRI 

4.  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ 
BRI หรือบุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธาน
อ านวยการของ BRI มอบหมาย มีอ  านาจโดยสมบูรณ์ ในการ
พิจารณาก าหนดหรือแก้ไขเง่ือนไขในการใชส้ิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิซึง่อาจแตกต่างไปจากท่ีไดร้ะบมุาขา้งตน้ได ้

ขอ้จ ากดัการโอน : ใบส าคัญการแสดงสิทธิและสิทธิในการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธินี ้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือใหแ้ก่บคุคลอื่นหรือใชส้ิทธิโดยบคุคล
อื่นท่ีไม่ใช่ผูท่ี้ไดร้บัการระบุชื่อไวใ้นใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าว เวน้
แต่กรณีผูท้รงใบส าคญัแสดงสิทธิ เสียชีวิต สาบสญู ไรค้วามสามารถ 
หรือทพุลภาพ (ไม่สามารถจดัการงานของตนเองได)้ ทายาท ผูอ้นบุาล 



หรือผู้พิทักษ์ของบุคคลดังกล่าว ตามแต่กรณี สามารถใชส้ิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ียังไม่มีการใช้สิทธิ ณ เวลาดังกล่าวจนครบ
ก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้ภายหลังจากท่ีได้แสดง
เอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดเรียบรอ้ยและเป็นท่ีพอใจ ของ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI 
หรือบุคคลท่ีประธานเจ้าหน้า ท่ีบริหารของ  BRI หรือประธาน
อ านวยการของ BRI มอบหมายแลว้ และในกรณีอื่น ๆ ตามท่ี ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของ  BRI หรือประธานอ านวยการของ  BRI หรือ
บุคคลท่ีประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการ
ของ BRI มอบหมาย จะพิจารณาเห็นสมควร 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธิ : BRI จะไม่น าใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นี ้ไปจดทะเบียนเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ 

: BRI จะน าหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้สามญัตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีออกในครัง้นีเ้ขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เง่ือนไขการปรบัสิทธิของใบส าคญั
แสดงสิทธิ 

: BRI จะด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิในการซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน 
(Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 
(Exercise Ratio) ของใบส าคญัแสดงสิทธิไดต้ลอดอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิ  ในกรณี ท่ี เ กิดเหตุการณ์ท่ีก าหนดไว้ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนญุาตใหเ้สนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่
และหุน้ท่ีออกใหม่เพื่อรองรบัใบส าคญัแสดงสิทธิ (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ข
เพิ่ ม เติ ม )  (“ปร ะก าศ  ทจ .  34/2551”) และ /หรื อ  ป ระกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งว่า
ตอ้งมีการปรบัสิทธิ  

โดยในส่วนของรายละเอียด มอบหมายใหก้รรมการบริหารของ  BRI 
บคุคลที่กรรมการบรหิารของ BRI มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจพิจารณา
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปรับ หรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ภายใต้ข้อ



กฎหมาย ประกาศและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไวไ้ดต้ามท่ี
เห็นสมควร ทัง้นี ้เพื่อรกัษาผลประโยชนต์อบแทนของผูถื้อใบส าคญั
แสดงสิทธิ ใหไ้ม่ใหด้อ้ยไปกวา่เดิม 

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ เพื่อ
รองรบัการเปลี่ยนแปลงการใชส้ิทธิ 

: เมื่อมีการด าเนินการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิ
ตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 
ซึง่เป็นเหตกุารณท่ี์ก าหนดไวต้ามประกาศประกาศ ทจ. 34/2551 

สิ ท ธิ แ ล ะป ร ะ โ ย ชน์อ ย่ า ง อื่ น 
นอกจากสิ ท ธิ และป ระ โ ยชน์  
ตามปกติของหุน้สามญั 

: - ไม่มี - 

 

3. หลักเกณฑก์ารจัดสรร วิธีการเสนอขาย และเงือ่นไขการใช้สิทธิ 

3.1 หลักเกณฑก์ารจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

(1)  BRI จะด าเนินการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ  BRI และ/
หรือบริษัทย่อยของ BRI ภายหลงัจากท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพ
เพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) แลว้ 

(2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ  BRI (“คณะกรรมการสรรหา”) ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหา 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผูก้  าหนดรายช่ือ
ของผูบ้ริหารและ/หรือ พนักงานท่ีจะไดร้บัการจัดสรรและจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะจัดสรร
ใหแ้ก่ผูบ้รหิารและ/หรือ พนกังานแต่ละราย โดยพิจารณาคณุสมบตัิจากต าแหน่ง อายงุาน ศกัยภาพ
และความทุ่มเทของผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานแต่ละราย ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่
ก าหนด และตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 32/2551 เรื่อง 
การเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“ประกาศ ทจ. 32/2551”) 

(3) ในกรณีท่ีมีกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานรายใด แสดงความประสงคท่ี์จะไม่ใชส้ิทธิในการจองซือ้
ใบส าคญัแสดงสิทธิในวนัท่ีมีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือไม่สามารถใชส้ิทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิไดภ้ายใตเ้ง่ือนไขการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ BRI สามารถน าใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไดร้บัคืนจากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานดงักล่าว มาจดัดสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/



หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ท่านอื่นต่อไปได ้ทั้งนี ้ใหเ้ป็นอ านาจของ
คณะกรรมการสรรหา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ  BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI หรือ
บุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI 
มอบหมาย เป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการท่ีก าหนด และตอ้งปฏิบตัิให้
เป็นไปตามประกาศ ทจ. 32/2551 

(4) คุณสมบัติของกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงานของ  BRI  และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ท่ีมีสิทธิ
ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ มีดงันี ้ 

(ก) กรรมการ: กรรมการจะตอ้งมีสถานะเป็นกรรมการของ BRI และ/หรือ บรษิัทย่อยของ BRI 
ณ วันท่ีมีการก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิไดร้บัจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ  และจะตอ้งด ารง
สถานะเป็นกรรมการของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI ณ วนัท่ีมีการออกใบส าคญั
แสดงสิทธิ ทัง้นี ้กรณีท่ีกรรมการอิสระจะไดร้บัการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกและ
เสนอขายตามโครงการ ESOP Warrant เมื่อรวมกับจ านวนหุน้สามัญท่ีไดร้บัการจัดสรร
ตามโครงการ ESOP แลว้ กรรมการอิสระรายดงักล่าวตอ้งถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของ
จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ BRI 

(ข) ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน: ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานจะตอ้งมีสถานะเป็นผูบ้รหิาร 
และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI มาเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 3 
เดือน ก่อนวนัท่ีมีการก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ และจะตอ้งไม่
อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะตอ้งด ารงสถานะเป็น ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังาน 
ของ BRI และ/หรอื บรษิัทย่อยของ BRI ณ วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสิทธิ 

(ค) ในกรณียกเวน้ ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ (ก) และขอ้ (ข) ใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI 
หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผู้พิจารณาเป็นกรณี
พิเศษ 

(5) หากเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหแ้ก่กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของ  
BRI  และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI รายใดรายหนึ่งเกินกว่ารอ้ยละ 5.00 ของจ านวนใบส าคญัแสดง
สิทธิและหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดท่ีออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP Warrant  และ
โครงการ ESOP BRI จะตอ้งเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ  ากัด 



(มหาชน) และท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ  ากัด (มหาชน)  เพื่อพิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรดงักลา่วก่อน 

(6) ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายใหแ้ก่กรรมการจะมีราคาเสนอขาย รวมทั้งขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
ของหลกัทรพัย ์ท่ีไม่ดีไปกวา่ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะเสนอขายตอ่ผูบ้รหิารและพนกังาน 

3.2 วิธีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 BRI จะเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของ BRI  
และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI โดยไม่ผ่านผูร้บัช่วงซือ้หลกัทรพัย ์โดย BRI จะด าเนินการเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิใหเ้สร็จสิน้ภายใน 1 ปีนับตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุน้ของ BRI ใหอ้อกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ทัง้นี ้คณะกรรมการบรหิารของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ BRI หรือประธาน
อ านวยการของ BRI หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารของ  BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือ
ประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย จะเป็นผูก้  าหนดวันออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี ้
ภายหลงัจากท่ี BRI ไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) และท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ของ BRI แลว้  

3.3 เงื่อนไขเพิ่มเติมส าหรับกรณีที่ BRI ประสงคจ์ะน าใบส าคัญแสดงสิทธิที่เคยเสนอขายแล้ว
มาจัดสรรใหม่ 

 BRI อาจน าใบส าคญัแสดงสิทธิของกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีลาออกหรือพน้จากต าแหน่ง
ซึ่งได้ส่งมอบคืนให้แก่ BRI มาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีเป็นการจัดสรรใหแ้ก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานเท่านั้น และไม่มีผู้บริหาร และ/หรือ 
พนักงานรายใดจะไดร้บัการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรวมแลว้เป็นจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัเพิ่มทนุทัง้หมดท่ีออกและเสนอขายภายใตโ้ครงการ ESOP 
และโครงการ ESOP Warrant  ภายหลงัการจดัสรร ให  ้BRI สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้โดยไม่
ต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ  ากัด (มหาชน) อีกครั้ง โดยให้น า
หลกัเกณฑก์ารจดัสรร วิธีการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และเง่ือนไขในการใชส้ิทธิตามขอ้ 3 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

(2) ในกรณีท่ีเป็นการจัดสรรใหแ้ก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรใหแ้ก่ผูบ้ริหาร และ/หรือ 
พนกังานรายใด อนัเป็นผลใหผู้บ้รหิาร และ/หรือ พนกังานรายนัน้จะไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ รวมแลว้เป็นจ านวนเกินกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัเพิ่มทุน



ทั้งหมดท่ีออกและเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ก่อนการน า
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเคยเสนอขายแลว้มาจดัสรรใหม่ จะตอ้งเรียกประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ออรจิิน้ 
พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) อีกครัง้เพื่อขอมติอนมุตัิให ้BRI น าใบส าคญัแสดงสิทธิมาจดัสรรใหแ้ก่
กรรมการหรือพนกังานรายท่ีจะไดร้บัการจดัสรร โดยการเรียกประชุม หนงัสือนดัประชุม และมติท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นประกาศ ทจ. 32/2551  

4. รายชื่อกรรมการทุกรายที่จะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่
ได้รับการจัดสรร 

ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 

(หน่วย) 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ เมื่อรวมกับจ านวน
หุน้สามัญเพิม่ทุนตาม 
โครงการ ESOP และ

โครงการ ESOP Warrant 

1 นายเมธา  
จนัทรแ์จ่มจรสั 

ประธานกรรมการ /
ประธาน
กรรมการบรหิารความ
เสี่ยง /กรรมการ 

ไม่เกิน  110,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

2 นายนิวตัิ ลมนุพนัธ ์ กรรมการ ไม่เกิน  73,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

3 นางสาวไตรทิพย ์
ศิวะกฤษณก์ลุ 

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

ไม่เกิน  73,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

4 ดร.วิจารย ์  
ศิมาฉายา 

ประธาน
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 

ไม่เกิน  73,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 



ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 

(หน่วย) 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ เมื่อรวมกับจ านวน
หุน้สามัญเพิม่ทุนตาม 
โครงการ ESOP และ

โครงการ ESOP Warrant 

5 นายดลชยั   
บณุยะรตัเวช 

กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ 

ไม่เกิน  73,000 ไม่เกินรอ้ยละ 5 

6 นางศภุลกัษณ ์จนัทร์
พิทกัษ ์

กรรมการ /ประธาน
กรรมการบรหิาร/ 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

ไม่เกิน  367,000 ประมาณรอ้ยละ 8.18 

นอกจากนี ้กรรมการท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้รหิาร และ/หรือ พนกังาน จะไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้ใบส าคญัแสดงสิทธิ ส าหรบั
ต าแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก 

5. รายชื่อผู้บริหารและพนักงานทุกรายที่จะได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทัง้หมด และจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 

ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 

(หน่วย) 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ เมื่อรวมกับจ านวน
หุน้สามัญเพิม่ทุนตาม 
โครงการ ESOP และ

โครงการ ESOP Warrant 

1 นายสรุนิทร ์ 
สหชาติโภคานนัท ์

กรรมการบรหิาร/
ประธานอ านวยการ 

ไม่เกิน  276,000 ประมาณรอ้ยละ 6.13 

  



6. รายละเอียดของกรรมการและพนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่ได้รับการจัดเกิน
กว่าร้อยละ 5 ของหุน้สามัญเพิม่ทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขายภายใต้โครงการ ESOP และ
โครงการ ESOP Warrant 

ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 

(หน่วย) 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ เมื่อรวมกับจ านวน
หุน้สามัญเพิม่ทุนตาม 
โครงการ ESOP และ

โครงการ ESOP Warrant 

1 นางศภุลกัษณ ์จนัทร์
พิทกัษ ์

กรรมการ /ประธาน
กรรมการบรหิาร/ 
ประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร 

ไม่เกิน  367,000 ประมาณรอ้ยละ 8.18 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุ
และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไดร้บัการจดัสรร
ทัง้หมด 

: หุน้สามญัเพิ่มทนุ ไม่เกิน 735,000 หุน้ (เจ็ดแสนสามหมื่นหา้พนัหุน้) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรร ไม่เกิน 367 ,000 หน่วย (สามแสนหก
หมื่นเจ็ดพนัหน่วย) 

รอ้ยละของจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทนุและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด 

: รอ้ยละ 8.18 

ผลประโยชนท่ี์ค านวณ
เป็นตวัเงิน 

: หุ้นสามัญเพิ่มทุน : ไม่มีผลประโยชนท่ี์ค านวณเป็นตวัเงินได ้เน่ืองจากราคา
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้สามัญต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร : ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เท่ากบั หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) และราคาการใชส้ิทธิจะต ่ากว่าราคาเสนอ
ขายหุน้สามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO Price) รอ้ยละ 20.00 เวน้แต่
กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามท่ีจะก าหนดใน
ขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 



อย่างไรก็ดี ยงัไม่สามารถค านวณผลประโยชนท่ี์ค านวณเป็นตวัเงินไดส้  าหรบั
กรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร เน่ืองจากยงัมิไดม้ีการก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) โดย BRI จะ
เปิดเผยขอ้มลูผลประโยชนท่ี์ค านวณเป็นตวัเงินดงักล่าวในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วนของ BRI ต่อไป  

ความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

: นางศุภลักษณ์ จันทรพ์ิทักษ์ เป็นก าลังส าคัญของ BRI ประกอบกับเป็นผู้มี
ความรูค้วามสามารถสงู มีความซื่อสตัยส์จุริตและมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 
พรอ้มทัง้ปฏิบตัิงานเพื่อประโยชนส์งูสดุของ BRI 

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอหุน้สามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้บั
นางศุภลกัษณ ์จันทรพ์ิทักษ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจท่ีจะปฏิบัติงานอยู่กับ BRI ใน
ระยะยาว อีกทัง้เพื่อส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ขององคก์ร เพื่อเป็น
แรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ BRI ใน 
ระยะยาว  

จ านวนและลกัษณะ
ผลตอบแทนทัง้หมดของ
ปีลา่สดุ (2563) 

: ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน : 5,119,600.00 บาท 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี- 

จ านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุ
และขาดประชมุ
คณะกรรมการ BRI ในปี 
2563 

: 6/6 

 

ล าดับ รายช่ือ 

 

ต าแหน่ง จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร 

(หน่วย) 

จ านวนใบส าคัญแสดง
สิทธิ เมื่อรวมกับจ านวน
หุน้สามัญเพิม่ทุนตาม 
โครงการ ESOP และ

โครงการ ESOP Warrant 

2 นายสรุนิทร ์ 
สหชาติโภคานนัท ์

กรรมการบรหิาร/
ประธานอ านวยการ 

ไม่เกิน  276,000 ประมาณรอ้ยละ 6.13 



รายละเอียดเพิ่มเติม 

จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทนุ
และใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีไดร้บัการจดัสรร
ทัง้หมด 

: หุน้สามญัเพิ่มทนุ ไม่เกิน 550,000 หุน้ (หา้แสนหา้หมื่นหุน้) 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจัดสรร ไม่เกิน 276,000 หน่วย (สองแสนเจ็ด
หมื่นหกพนัหน่วย) 

รอ้ยละของจ านวนหุน้
สามญัเพิ่มทนุและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
ไดร้บัการจดัสรรทัง้หมด 

: รอ้ยละ 6.13 

ผลประโยชนท่ี์ค านวณ
เป็นตวัเงิน 

: หุ้นสามัญเพิ่มทุน : ไม่มีผลประโยชนท่ี์ค านวณเป็นตวัเงินได ้เน่ืองจากราคา
เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายหุน้สามัญต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) 

ใบส าคัญแสดงสิทธิทีไ่ด้รับการจัดสรร : ราคาเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ 
เท่ากบั หน่วยละ 0 บาท (ศนูยบ์าท) และราคาการใชส้ิทธิจะต ่ากว่าราคาเสนอ
ขายหุน้สามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO Price) รอ้ยละ 20.00 เวน้แต่
กรณีมีการปรบัราคาการใชส้ิทธิตามเง่ือนไขการปรบัสิทธิตามท่ีจะก าหนดใน
ขอ้ก าหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบส าคญัแสดงสิทธิ 

อย่างไรก็ดี ยงัไม่สามารถค านวณผลประโยชนท่ี์ค านวณเป็นตวัเงินไดส้  าหรบั
กรณีของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีไดร้บัการจดัสรร เน่ืองจากยงัมิไดม้ีการก าหนด
ราคาเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก ( IPO Price) โดย BRI จะ
เปิดเผยขอ้มลูผลประโยชนท่ี์ค านวณเป็นตวัเงินดงักล่าวในแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูและรา่งหนงัสือชีช้วนของ BRI ต่อไป  

ความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
ค่าตอบแทน 

: นายสุรินทร ์สหชาติโภคานันท ์เป็นก าลงัส าคญัของ BRI ประกอบกับเป็นผูม้ี
ความรูค้วามสามารถสงู มีความซื่อสตัยส์จุริตและมีความจงรกัภกัดีต่อองคก์ร 
พรอ้มทัง้ปฏิบตัิงานเพื่อประโยชนส์งูสดุของ BRI 

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรที่จะเสนอหุน้สามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิใหก้บั
นายสรุินทร ์สหชาติโภคานนัท ์เพื่อเป็นแรงจงูใจท่ีจะปฏิบตัิงานอยู่กบั BRI ใน
ระยะยาว อีกทัง้เพื่อส่งเสริมใหม้ีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ขององคก์ร เพื่อเป็น



แรงจูงใจให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มท่ี และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ BRI ใน 
ระยะยาว  

จ านวนและลกัษณะ
ผลตอบแทนทัง้หมดของ
ปีลา่สดุ (2563) 

: ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน : 2,592,000.00 บาท 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ : -ไม่มี- 

 

7. ผลกระทบทีจ่ะมีต่อผู้ถอืหุน้จากการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิทีข่ออนุมัต ิ

ผลกระทบตอ่ผูถื้อหุน้ : ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ของบริษัท (Price Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของ BRI  และ/หรอื บรษิัทย่อยของ BRI จ านวน 
4,490,000 หน่วย (สี่ลา้นสี่แสนเกา้หมื่นหน่วย) ทัง้จ านวน ราคาตลาด
ของหุน้ของ BRI จะลดลงในอตัรารอ้ยละ 0.10 บนสมมติฐาน ราคา
ตลาดของหุ้น BRI คือ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน 
ครัง้แรก (IPO Price) และราคาใชส้ิทธิซือ้หุน้ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ท่ีต ่ากวา่ราคา IPO รอ้ยละ 20.00  

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรต่อหุน้ (Earning Per Share Dilution) 
และสิทธิในการออกเสียงของผู้ถอืหุน้ (Control Dilution) 

ในกรณีท่ีมีการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิารและพนกังานของ BRI  และ/หรอื บรษิัทย่อยของ BRI จ านวน 
4,490,000 หน่วย (สี่ลา้นสี่แสนเกา้หมื่นหน่วย) ทัง้จ  านวน ส่วนแบ่ง
ก าไรต่อหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุน้จะลดลงในอัตรา  
รอ้ยละ 0.52 ของส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม โดย
ค านวณเปรียบเทียบกับจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ  BRI 
จ านวน 857,140,000 หุ้น (แปดรอ้ยห้าสิบเจ็ดลา้นหนึ่งแสนสี่หมื่น
หุน้) (ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิ่มทนุใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกและการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ
ทัง้จ านวน) 



8. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของ BRI 

(1) การออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังานตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ  ากดั (มหาชน) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
(สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อ
หุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุคดัคา้นการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ  

(2) ในกรณีเป็นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร และ/หรือ พนกังานราย
ใดรายหนึ่ง หรือเมี่อจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิรวมกบัจ านวนหุน้ตามโครงการ ESOP แลว้เกินกว่า
รอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิและหุน้สามญัเพิ่มทนุตามโครงการ ESOP จะตอ้งเสนอต่อ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอรต์ี ้จ  ากัด (มหาชน) เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจดัสรร
ดงักลา่วก่อนเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้ซึ่งถือหุน้รวมกนัเกินกว่ารอ้ยละ 5 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุคดัคา้นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว  

9. ลักษณะและเงือ่นไขของใบสาคัญแสดงสิทธิ 

การออกและเสนอขายใบสาคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของ  BRI และ/หรือบริษัท
ย่อยของ BRI จะเป็นไปตามท่ีไดก้าหนดไวใ้นประกาศ ทจ. 32/2551 และประกาศ ทจ. 34/2551 รวมถึงกฎหมาย 
ประกาศ และระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

10. รายชื่อกรรมการอิสระที่ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทน 
ผู้ถอืหุน้ได้ 

1) นายลกัษณะนอ้ย พึ่งรศัมี 

2) นายสหสั ตรทีิพยบตุร 

3) พลอากาศเอกบรุีรตัน ์รตันวานิช 

4) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย ์

 

 ทัง้นี ้หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้
สามัญเพิ่มทุนของ BRI ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI (ESOP 



Warrant) ดงักล่าว รวมถึง รายนามของพนกังานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ซึ่งไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิ วนัท่ีและรายละเอียดการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิแก่บุคคลดงักล่าว และการก าหนด การแกไ้ขเปลี่ยนแปลง 
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเง่ือนไขอื่น ๆ และการด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ ESOP Warrant 
และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผูม้ี
อ  านาจในการพิจารณาก าหนดหรือแกไ้ขตามท่ีเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใตก้ฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของ BRI หรือ
ประธานอ านวยการของ BRI หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการจดัท าขอ้ก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของ BRI และ/หรือ บรษิัทย่อยของ BRI รวมทัง้ มีอ  านาจในการก าหนดหรือแกไ้ข
เพิ่มเติม หลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว ตลอดจนด าเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิและการน าหุน้ท่ีเกิดจากการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และด าเนินการจดทะเบียน ย่ืน
เอกสาร ติดต่อ ลงนามเอกสารใด ๆ กับหน่วยงานอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและประกาศของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ภายใตก้ฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

 


