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เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564  

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)  

 

สิง่ที่สง่มาด้วย 1. สรุปรายละเอียดเก่ียวกับหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ

บริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) (ESOP)  

 2. สรุปรายละเอียดเก่ียวกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ที่

ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัท

ยอ่ยของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) (ESOP Warrant)  
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 5. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทัว่ไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการต่างๆ ที่จะ

มอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจน) และหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทนุตา่งประเทศที่แต่งตัง้

ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น)  

 6. ข้อปฎิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉนัทะ  

 7. แบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

  

 บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียก

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทจะด าเนินการจดัประชมุ

เป็นรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลกัเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายก าหนด เพื่อ

พิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณาอนุมตัิโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนมุตัิ

แผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) (“BRI”) ตอ่

ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการน า BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (“แผนการ Spin-Off”) โดย BRI คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุต่อประชาชน

ทัว่ไป และผู้ลงทนุประเภทอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 

(มหาชน) เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้ น (Pre-emptive Offering) รวมทัง้การออกและ

จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  (ESOP 

Warrant) ของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือบริษัทยอ่ยของ 

BRI ทัง้นี ้BRI คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนบางส่วนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือพนกังานของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยของบริษัท 

ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) จ านวนไม่เกิน 13,470,000 หุ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นท่ี

เสนอขายในแผนการ Spin-Off ในครัง้นีด้้วย โดยหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้หมด

ที่คาดวา่จะเสนอขายในครัง้นี ้จะคิดเป็นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 30.00 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของ 

BRI ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) และการใช้

สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนและการใช้สิทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน) ซึง่ในรายละเอียดจะได้มีการก าหนดตอ่ไปนัน้   

ทัง้นี ้เนื่องจากแผนการ Spin-off จะมีการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP) และใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 

พนกังานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 

ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (รวมทัง้ที่ได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทในฐานะบริษัทแมท่ี่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน 

(ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI ตามเง่ือนไขที่

ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุดงักลา่ว  

 ดงันัน้ จึงต้องน าเสนอวาระที่ 1.1 ถึงวาระที่ 1.4 ตามล าดบั เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท

พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 
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วาระที่ 1.1  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัท
ย่อยของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) (ESOP) รวมถงึมอบหมายผู้มีอ านาจในการด าเนินการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อเสริมสร้างก าลงัใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI 

ให้มีสว่นร่วมในความส าเร็จที่ผ่านมาของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI และเพื่อให้มีสว่นร่วมใน

การเป็นเจ้าของ สร้างแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ BRI บริษัทย่อยของ BRI และผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบริษัทยอ่ยของ BRI ที่มีผลงานโดดเดน่และที่หาทดแทน

ได้ยากให้ท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  จึงเห็นควร

ก าหนดให้มีการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BRI จ านวนไม่เกิน 8,980,000 หุ้น (แปด

ล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์) ให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI (“โครงการ ESOP”) โดย

จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุภายใต้โครงการ ESOP จะเป็นสว่นหนึ่งของสดัสว่นหุ้นที่ก าหนดไว้เพื่อ

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) กลา่วคือ เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 1.05 ของทนุ

ช าระแล้วทัง้หมดของ BRI ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัที่เพิ่มทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป

เป็นครัง้แรก (IPO) และการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานวา่มีการจอง

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและการใช้ตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน)  

รายละเอียดเบือ้งต้นของโครงการ ESOP ปรากฏอยูใ่นสรุปรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ของ BRI ที่จดัสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ 

BRI (ESOP) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI 

(ESOP) จ านวนไม่เกิน 8,980,000 หุ้น (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 

0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมถึงมอบหมายผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอ และปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 

3



บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน)   
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 

 
 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนั

เกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมคดัค้านการออกและจัดสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัท

ยอ่ยของ BRI (ESOP)   

 

วาระที่ 1.2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ
บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถงึมอบหมายผู้มีอ านาจใน
การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อเสริมสร้างก าลงัใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI 

ให้มีสว่นร่วมในความส าเร็จที่ผ่านมาของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI และเพื่อให้มีสว่นร่วมใน

การเป็นเจ้าของ สร้างแรงจงูใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสร้าง

ประโยชน์สูงสุดให้แก่ BRI บริษัทย่อยของ BRI และผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบริษัทยอ่ยของ BRI ที่มีผลงานโดดเดน่และที่หาทดแทน

ได้ยากให้ท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  จึงเห็นควร

ก าหนดให้มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ  BRI จ านวน

ไม่เกิน 4,490,000 หน่วย (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหน่วย) ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ 

พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI (“โครงการ ESOP Warrant”) โดยจ านวน

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนภายใต้โครงการ ESOP Warrant จะเป็นส่วนหนึ่ง

ของสดัส่วนหุ้นที่ก าหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) กล่าวคือ เป็น

จ านวนไม่เกินร้อยละ 0.52 ของทนุช าระแล้วทัง้หมดของ BRI ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้น

สามญัที่เพิ่มทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ( IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้

สมมติฐานวา่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและการใช้ตามใบส าคญัแสดงสทิธิทัง้จ านวน)  

รายละเอียดเบือ้งต้นของโครงการ ESOP Warrant ปรากฏอยู่ในสรุปรายละเอียดเก่ียวกับ

ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของ BRI ที่ออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน

ของ BRI และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ BRI (ESOP Warrant) ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BRI จ านวนไม่เกิน 4,490,000 หน่วย (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่น

หน่วย) ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI 

(ESOP Warrant) รวมถึงมอบหมายผู้ มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง  โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอ และปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนั

เกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุคดัค้านการออกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของ  BRI ให้แก่กรรมการ ผู้ บริหาร และ/หรือ 

พนกังานของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั 

(มหาชน) (ESOP Warrant) 

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ นางศุภลักษณ์ จันทร์
พิทักษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย 
จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP 
Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย
ภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขาย

หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การออกและ

จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  (ESOP 

Warrant) ของ BRI ให้แก่ นางศุภลกัษณ์ จันทร์พิทกัษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ  BRI ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้ นสามัญเพิ่มทุนและ

ใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ในครัง้นี ้

ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นดงันี ้

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนที่ได้รับการจัดสรร 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมกับ
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ 
ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

นางศภุลกัษณ์ 

จนัทร์พิทกัษ์ 

กรรมการ / 

ประธาน

- หุ้ นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ ESOP 

จ านวนไมเ่กิน 735,000 หุ้น 

ประมาณร้อยละ 8.18 
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กรรมการบริหาร / 

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 

- ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม

ทนุภายใต้โครงการ ESOP Warrant จ านวน 

ไมเ่กิน 367,000 หน่วย 

 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 และสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ เป็นก าลงัส าคญัของ BRI ประกอบกบัเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

สงู มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร พร้อมทัง้ปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์สงูสดุ

ของ BRI ดงันัน้ จึงเห็นสมควรท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP) และใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP Warrant) ให้กบันางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ เพื่อเป็นแรงจูงใจที่จะ

ปฏิบตัิงานอยู่กับ BRI ในระยะยาว อีกทัง้เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร 

เพื่อเป็นแรงจงูใจให้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ และเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ BRI ในระยะยาว  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP) และใบส าคญั

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่ นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ 

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ  BRI ที่จะได้รับการจดัสรร

หุ้นสามญัเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 

5 ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ 

ESOP Warrant  

การลงมติ  มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนั

เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมคดัค้านการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทนุ (ESOP) และใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP Warrant) ของบริษัท 

บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ให้แก่ นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน)  
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วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโภ
คานันท์ กรรมการบริหาร และประธานอ านวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่จะ
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้ว
เกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เสนอขายภายใต้โครงการ 
ESOP และโครงการ ESOP Warrant  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขาย

หลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การออกและ

จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  (ESOP 

Warrant) ของ BRI ให้แก่ นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร และประธานอ านวยการ 

ของ BRI ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัเพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสิทธิที่เสนอขาย

ภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ในครัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุ

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นดงันี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนที่ได้รับการจัดสรร 
จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ เมื่อรวมกับ
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ 
ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

นายสริุนทร์  

สหชาติโภคานนัท์ 

กรรมการบริหาร /

ประธานอ านวยการ 

- หุ้ นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ ESOP 

จ านวนไมเ่กิน 550,000 หุ้น 

- ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่ม

ทนุภายใต้โครงการ ESOP Warrant จ านวน 

ไมเ่กิน 276,000 หน่วย 

ประมาณร้อยละ 6.13 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 1 และสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ เป็นก าลงัส าคญัของ BRI ประกอบกบัเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ

สงู มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีความจงรักภกัดีต่อองค์กร พร้อมทัง้ปฏิบตัิงานเพื่อประโยชน์สงูสดุ

ของ BRI ดงันัน้ จึงเห็นสมควรท่ีจะเสนอหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP) และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP Warrant) ให้กบันายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ เพื่อเป็นแรงจงูใจทีจ่ะ

ปฏิบตัิงานอยู่กับ BRI ในระยะยาว อีกทัง้เพื่อส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร 

เพื่อเป็นแรงจงูใจให้ปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเต็มที่ และเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ BRI ในระยะยาว 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคญั

แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุน  (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโภ

คานนัท์ กรรมการบริหาร และประธานอ านวยการของ BRI ทีจ่ะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

(ESOP) และใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามญั

เพิ่มทนุและใบส าคญัแสดงสทิธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนั

เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมคดัค้านการจดัสรรหุ้นสามญั

เพิ่มทนุ (ESOP) และใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ESOP Warrant) ของบริษัท 

บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร และประธาน

อ านวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) 

 

วาระที่ 2  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 

  

 บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ใน

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 โดยบริษัทขึน้เคร่ืองหมาย XM ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2564 และจงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมการ

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวนัพฤหสับดี ที่ 26 สงิหาคม 2564 เวลา 14.00 น.  

 ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์  (E-Meeting) ดงักล่าว บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้น

หรือผู้ รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการเข้าร่วมประชุมฝ่ายสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม 

สิ่งที่สง่มาด้วย 7 พร้อมเอกสารยืนยนัตวัตน กลบัมายงับริษัท ภายในวนัที่ 20 สิงหาคม 2564 ที่อีเมล์ warisa.w@origin.co.th 

หรือ darun.k@origin.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดงักลา่วแล้วพบวา่ผู้ ถือหุ้นนัน้มีรายช่ือเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 (Record Date) ตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2564 แล้ว บริษัทจะ

จดัสง่ช่ือผู้ใช้ (Username) และรหสัผา่น (Password) ส าหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชมุผู้ ถือหุ้นผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-

Meeting) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางอีเมล์ที่ได้แจ้งบริษัทไว้  

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ  และ

ออกเสยีงแทนตน โปรดใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ สว่นผู้ ถือหุ้นตา่งชาติซึง่แตง่ตัง้ให้คสัโตเดยีน 
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(Custodian) เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น โปรดใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ 

และผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นกรณีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ

ของบริษัท เข้าประชมุและออกเสยีงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะโดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของ

บริษัท ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3 เข้าร่วมประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนผู้ ถือหุ้นได้ 

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาข้อปฎิบตัิส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการ

มอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามข้อบังคบับริษัท หมวดที่ 6 เร่ือง การประชุมผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายลกัษณะน้อย พึ�งรัศมี) 

ประธานกรรมการ  
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 1 

 

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 
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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
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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 
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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 
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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 
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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
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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 
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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
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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
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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  
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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 
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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 
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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  
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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
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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 
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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
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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 
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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
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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/
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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 
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(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
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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 
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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 
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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 
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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 
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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
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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) 
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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 

37



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  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
 

ข้อมูลกรรมการอสิระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 1. ช่ือ :  นายสหสั ตรีทิพยบตุร 

ตาํแหน่ง :  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

อายุ :  73 ปี  

ที่อยู่  :  213 ถนนประชาธิปก แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา  

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600  

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพจิารณา :  วาระท่ี 1.1 และ 1.2 

 2. ช่ือ :  พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 

ตาํแหน่ง :  กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ :  72 ปี 

ที่อยู่  :  388 ถนนสขุมุวิท 63 เอกมยั 24 แขวงคลองตนั

เหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10240 

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพจิารณา :  วาระท่ี 1.1 และ 1.2 

 3. ช่ือ :  นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 

ตาํแหน่ง :   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ :  53 ปี  

ที่อยู่  :  219/1 หมูท่ี่ 6 ตําบลบางเขน อําเภอเมือง 

นนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 

ส่วนได้เสียในวาระที่จะพจิารณา :  วาระท่ี 1.1 และ 1.2 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
 

นิยามกรรมการอสิระ 

เน่ืองจากกรรมการอิสระมีส่วนสําคญัในการสร้างความเช่ือมัน่แก่นกัลงทนุและช่วยคานอํานาจผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ รวมทัง้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาลท่ีดีตามหลักมาตรฐานสากล บริษัทจึงได้กําหนดนิยาม 

“กรรมการอิสระ” ซึ่ง เท่ากับ ข้อกําหนดขัน้ ต่ําของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                              

(“สํานกังานก.ล.ต.”) หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) กําหนด ดงันี ้

(ก)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ 

ด้วย 

                     (ข)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 (ค)  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ี

เป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร  รวมทัง้คูส่มรสของบตุรของผู้บริหารผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือ

บคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(ง)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ี

อาจมีความขดัแย้ง ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็น        

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่า

สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

        ความสมัพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติ เพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง

การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถงึพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั 

ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตน

สทุธิของผู้ขออนุญาตหรือตัง้แตย่ี่สิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า  ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักลา่วให้

เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. 
 
พิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล

เดียวกนั 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสํานกั

งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสงักดั

อยู่ เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึง่ไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการ ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก

การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน 

 (ช)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

(ซ)  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

 ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ซ) แล้ว 

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์

คณะ (collective decision) ได้  
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. 

ข้อบังคับบริษัทเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม

(ข้อ 31) คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบั

แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่

น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัทําหนงัสือโดยระบุเหตผุลและวตัถุประสงค์ใน

การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้โดยชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั ในกรณีท่ี 

ผู้ ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

(ข้อ 32) ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และความเห็นของ

คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว โดยจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม และโฆษณาคําบอก

กลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ก่อนวนัประชมุติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ทัง้นี ้สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี 

คณะกรรมการกําหนดก็ได้ 

2. องค์ประชุม

(ข้อ 33) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อย

กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้น

ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนัด

เพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ 

ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และในกรณีนีใ้ห้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อน

วนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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3. การมอบฉันทะ

(ข้อ 35) ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนใน

การประชุมก็ได้ หนงัสือมอบฉันทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตาม

แบบท่ีนายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมก่อน 

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

4. คะแนนเสียง

(ข้อ 35) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย

เป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้ นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้

กรรมการและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือ

บางสว่นท่ีสําคญัการมอบหมายให้บคุคลอ่ืนใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการควบ

รวมกิจการกบับคุคลอ่ืนใดมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการแบ่งผลกําไรขาดทนุกนั  

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลิกบริษัท 

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอ่ืน 
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(ฌ) การดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว้วา่ต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสาม

ในสี่  (3/4) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและสิทธิออกสียง

ลงคะแนน  

5. การจ่ายเงนิปันผล

(ข้อ 44) ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เงินปันผลนัน้ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบริุมสิทธิและกําหนดให้

หุ้นบริุมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกตา่งจากหุ้นสามญั ให้จดัสรรเงินปันผลตามท่ีกําหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง

ได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทําภายในหนึ่ง  (1) เ ดือนนับแต่วันท่ี ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือท่ีประชุม

คณะกรรมการลงมติแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงิน

ปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สาม (3) วนั 

(ข้อ 43) บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ

จดทะเบียน 

หมายเหตุ : ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมลูข้อบงัคบับริษัทฉบบัเตม็ได้ท่ี www.origin.co.th 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 5. 

  (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

เขียนท่ี 

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ 

อยู่บ้านเลขท่ี

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม      หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั               เสียง  ดงันี ้

 หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ      หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้

(1)  อาย ุ ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

(2)  อาย ุ ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 

(3)  อาย ุ ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น  
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้  ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงช่ือ …………………………………….……… ผู้มอบฉนัทะ 

(……………………………….…………) 

ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉนัทะ 

(……………………………….…………) 

ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉนัทะ 

(……………………………….…………) 

ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รบัมอบฉนัทะ 

(……………………………….…………) 

หมายเหต ุ  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวน
หุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 5. 

 

   

                       (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

 เขียนท่ี                
 

                               วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                    

(1)   ข้าพเจ้า             สญัชาติ          
                                                                                                                                                

อยู่บ้านเลขท่ี               
                   
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 
 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม         หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                 เสียง  ดงันี ้
                   
 หุ้นสามญั           หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  
                          
  หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 

                                    
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  

  
  1. ช่ือ     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี    

  
 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์      

 
หรือ  

                                                                                    
   ช่ือ     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี    
  

 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์      
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
 

  2. กรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
   
   (ก) นายสหสั ตรีทิพยบตุร 
 
   (ข) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 
 
   (ค) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 

 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3. ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2564) 
                                                                                     

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลืออยู่เป็นผู้ รับมอบฉัน ทะ
แทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม วิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 
สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น  
 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

 
 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ท่ี  1. 
และระบช่ืุอผู้รับมอบอ านาจ 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ท่ี  2. 
และเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่ง 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 5. 

 

   

วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) 
(ESOP) รวมถึงมอบหมายผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

วาระที่ 1.2  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย 
จ ากัด (มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถึงมอบหมายผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP 
Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน ) ให้แก่ นางศุภลักษณ์  จันทร์พิทักษ์ กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทนุและใบส าคัญแสดงสทิธทิี่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP 
Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ กรรมการบริหาร และ
ประธานอ านวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และ
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant   

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

วาระที่ 2  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีท่ีมีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

  
  ลงช่ือ …………………………………….……… ผู้มอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
  
 
หมายเหต ุ
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในในประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Meeting หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น  

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง   

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง  

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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              (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้) 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  เขียนท่ี                 
 

                               วนัท่ี     เดือน    พ.ศ.   
                                

(1)   ข้าพเจ้า         สญัชาติ   อยู่บ้านเลขท่ี   ซอย   
 
 ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  จงัหวดั    
 
 รหสัไปรษณีย์     
                   
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั         

 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 
  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                เสียง  ดงันี ้

                              
 หุ้นสามญั           หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                        เสียง  

                          
  หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง 

                                    
(2)  ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  

 
  1. ช่ือ     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี    

  
 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์      

 
หรือ 

                                                                                    
   ช่ือ     อาย ุ ปี อยู่บ้านเลขท่ี    
  

 ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   
 
 จงัหวดั   รหสัไปรษณีย์      
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว 
 

  2. กรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น  
   
   (ก) นายสหสั ตรีทิพยบตุร 
 
   (ข) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช 
 
   (ค) นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ 

 
(รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3. ของหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2564) 
                                                                                     

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลืออยู่เป็นผู้ รับมอบฉัน ทะ
แทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
 
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื ่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม วิสามญัผู้ถือหุ้น  ครัง้ที ่ 1/2564 ในว ันพฤหัสบดีท่ี  
26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น 
 
 

กรณีเลอืกข้อ 1. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ท่ี  1. 
และระบช่ืุอผู้รับมอบอ านาจ 

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ท่ี  2. 
และเลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่ง 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

  หุ้นสามญั    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสยีง     

  หุ้นบริุมสิทธิหุ้น    หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้   เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด   เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี  ้ดงันี ้

วาระที่ 1.1  พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย 
จ ากัด (มหาชน) (ESOP) รวมถึงมอบหมายผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด 
(มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถงึมอบหมายผู้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP 
Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน ) ให้แก่ นางศุภลักษณ์  จันทร์พิทักษ์ กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrantพิจารณาอนุมัติ
เลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP 
Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน)  ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ กรรมการบริหาร และ
ประธานอ านวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จ ากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และ
ใบส าคัญแสดงสทิธ ิ(ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่
เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
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สิ่งที่สง่มาด้วย 5. 

 

   

วาระที่ 2 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้ เว้นแต่กรณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
  ลงช่ือ …………………………………….……… ผู้มอบฉนัทะ 
   
 (……………………………….…………) 
 
  ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………) 
 
 ลงช่ือ …………………………………….………. ผู้รับมอบฉนัทะ 
  
 (……………………………….…………)  
หมายเหต ุ
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้ น

ให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีท่ีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น  ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในในประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน) 

 ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น  ครัง้ที ่ 1/2564 ในว ันพฤหัสบดีที ่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น . ผ่านสื่ออิเล ็กทรอนิกส์                      
(E-Meeting) หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น  

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง   

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 

 วาระท่ี…………………… เร่ือง………………………………………….………………………………..……………… 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  เห็นด้วย เสียง     ไมเ่ห็นด้วย  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

1. กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-EGM 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) โดย

ขอให้ท่านระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สําหรับใช้ในการ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพ่ือยืนยนัสทิธิเข้าร่วมประชมุ e-EGM ดงันี ้

• สาํหรับผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทาง (กรณี

เป็นชาวต่างประเทศ) หรือสําเนาเอกสารอ่ืนซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถกูต้อง กรณีมีการเปลีย่นแปลงช่ือ-สกลุ ขอให้ผู้ ถือหุ้นแนบหลกัฐานประกอบด้วย 

• สาํหรับผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล  

กรณีผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 

1) สําเนาหนงัสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และมข้ีอความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทน

นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี

เป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล ซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถกูต้อง 

• กรณีผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน - หนงัสอืมอบอํานาจ หรือ หนงัสอืมอบฉนัทะท่ีลง

นามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีระบใุนหวัข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ใน

หน้าถดัไป 

โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และเอกสารแสดง

ตวัตนดงักลา่วข้างต้นให้บริษัทภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

• ช่องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาสง่เอกสารต้นฉบบัมายงั สํานกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้

จํากดั (มหาชน) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20 เลขท่ี 4345 ถนนสขุมุวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

1.2  เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยนัสิทธิเข้าร่วม

ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) 

พร้อม Web Link ในการเข้าสูร่ะบบการประชมุ e-EGM ไปให้ทา่นทางอีเมล (Email) 
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 ทัง้นี ้ขอให้ท่านเก็บรักษาช่ือผู้ ใช้ (Username) และรหสัผู้ ใช้ (Password) ไว้เป็นความลบั ไม่เปิดเผยแก่ผู้ อ่ืน 

และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที 

1.3  ขอให้ทา่นศกึษาคูม่ือวิธีการใช้งานระบบการประชมุ e-EGM ท่ีบริษัทได้สง่ให้ทา่นทางอีเมล (Email) โดยละเอียด 

ทัง้นี ้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม                            

การถ่ายทอดสดการประชมุจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. 

1.4  สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-EGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน 

“เห็นด้วย” หรือ “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” กรณีท่ีทา่นไมล่งคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนน

ของทา่นเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตั ิ

1.5  กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการ

ประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบการประชุม e-EGM ของ

บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบชุ่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั ไว้ในอีเมลท่ีได้สง่ช่ือผู้ ใช้ 

(Username) และรหสัผู้ใช้ (Password) ให้ทา่น 

2.    กรณีผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-EGM  

สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-EGM ได้ ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของ               

บริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทน 

• นายสหสั  ตรีทิพยบตุร   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/  อาย ุ73 ปี 

กรรมการบริหารความเสีย่ง/กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

• พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/   อาย ุ72 ปี 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

• นายชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/   อาย ุ53 ปี 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

ทัง้นี ้บริษัทได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะ 3 แบบ คือ หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนด ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6. ในหนงัสอืเชิญประชมุ  

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดําเนินการได้ ดงันี ้ 

1. ผู้ ถือหุ้นทัว่ไป ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียวเท่านัน้ โดย

บริษัทแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบกุารออกเสียงในแตล่ะระเบียบวาระ  
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล

หุ้น ให้เลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  

3. ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้  

4.  หากผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนําให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
และระบกุารออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

(ตามท่ีระบดุ้านลา่งนี)้ มายงับริษัทฯ ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2564 ผา่นช่องทาง ดงันี ้

• ช่องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาสง่เอกสารต้นฉบบัมายงั สํานกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20 เลขท่ี 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

5.  ผู้ ถือหุ้นต้องกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะให้ถกูต้องและชัดเจน และให้ผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้ รับมอบ

ฉนัทะ ลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสือ

มอบฉนัทะดงักลา่ว 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา  

1) หนังสือมอบฉันทะท่ีกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

2) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียังไม่หมดอายุ ของผู้ มอบฉันทะ ซึ่งผู้ ถือหุ้ น (ผู้ มอบฉันทะ) ได้ลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถกูต้อง  

3) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย 

1) หนงัสือมอบฉนัทะซึ่งได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น (ผู้มอบฉนัทะ) และผู้ รับมอบ

ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้ รับมอบฉันทะซึ่งได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถกูต้อง  

3) บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ี

ยงัไมห่มดอาย ุของผู้ รับมอบฉนัทะ  

4) สําเนาหนงัสือรับรองของนิติบคุคลจากกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึง่

เป็นผู้ ถือหุ้น  

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ 

กรณีการมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ได้แตง่ตัง้ผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดงันี ้

1) เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian)  

1.1) หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ซึง่ได้กรอกข้อความถกูต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้มีอํานาจกระทําการแทน

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว  

1.2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

1.3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มี

อํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอํานาจกระทําการแทน

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึง่ลงนามในฐานะผู้มอบฉนัทะมีอํานาจกระทําการแทนคสัโตเดียน (Custodian)  

1.4) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผู้มีอํานาจกระทําการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือ

รับรองสาํเนาถกูต้อง  

2) เอกสารหลกัฐานจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลตา่งประเทศ  

2.1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  
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 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

2.2) สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้นซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึ่งลงนามในหนงัสือมอบอํานาจมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ่ง

เป็นผู้ ถือหุ้น  

2.3) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอาย ุของผู้แทนนิติบคุคล และลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถกูต้อง  

โดยเอกสารดงักลา่วข้างต้น ต้องมีการรับรองเอกสารโดย Notary Public และมีอายกุารรับรองเอกสารไมเ่กิน 1 ปี 

3) เอกสารหลกัฐานจากผู้ รับมอบฉนัทะ  

ให้แสดงบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) ท่ียงัไมห่มดอายขุองผู้ รับมอบฉนัทะ 

3. ช่องทางสาํหรับผู้ถอืหุ้นในการส่งคาํแนะนําหรือคาํถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-EGM มีดงันี ้

3.1 ระหวา่งการประชมุ e-EGM ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามารถสง่คําแนะนําหรือคําถามได้ผา่นระบบการประชมุ e-EGM 

3.2 ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําแนะนําหรือคําถามลว่งหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ ผา่นช่องทางตอ่ไปนี ้

• ช่องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์ : กรุณาสง่เอกสารต้นฉบบัมายงั สํานกัเลขานกุารบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 

(มหาชน) อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน้ 20 เลขท่ี 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 
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   สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. 
 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) 

 

             เขียนท่ี...................................................................... 

วนัท่ี ..........................เดือน.............................พ.ศ.........................  

 

ข้าพเจ้า...............................................................หมายเลขบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสอืเดินทาง.......................................  

สญัชาต.ิ......................................อยูบ้่านเลขท่ี...................ถนน........................................ตําบล/แขวง................................. 

อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย์...................................................  

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ……………………………………เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น

จํานวนทัง้สิน้รวม..................................หุ้น  

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ ถือหุ้น  

   (………………………………………………) 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   (………………………………………………) 

 

หมายเหตุ: 

กรุณาสง่ “แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM)” ที่กรอกข้อมลูครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยนัตวัตน

ตามที่กําหนดใน “ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉนัทะ” (สิ่งที่สง่มาด้วย 6) มาให้บริษัท

ภายในวนัที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางตอ่ไปนี ้

• ช่องทาง Email : warisa.w@origin.co.th หรือ darun.k@origin.co.th หรือ 

• ช่องทางไปรษณีย์ : สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จํากัด (มหาชน) ชัน้ 20 เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท                      

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

                            d          y 

(1)   ประสงค์จะร่วมประชมุและลงคะแนนผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564  

 f              เข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง 

               มอบฉนัทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)………………….................. ได้เข้าร่วมประชมุดงักลา่วข้างต้น 

 

 (2) ข้อมลูในการจดัสง่วิธีการเข้าร่วมประชมุ 

       อีเมล   ………………………………………………………… (โปรดระบ)ุ 

       หมายเลขโทรศพัท์มือถือ ………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 

 

(3)  จดัสง่เอกสารเพ่ือยนืยนัตวัตน ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6 ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2021 

 

(4)  เมื่อได้รับการยืนยนัตวัตน บริษัทฯ จะจดัสง่ลงิค์การเข้าร่วมประชมุและวิธีการเข้าร่วมประชมุไปยงัอีเมลท่ีทา่นได้ระบ ุ              
 
 (5)  ในวนัประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบญัชีผู้ ถือหุ้น และเลขบตัรประชาชนไว้สาํหรับการเข้าร่วมประชมุ  
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