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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

ของ  

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จาํกัด (มหาชน) 

 

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัพฤหสับดีท่ี 26 สงิหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

กรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ 

1)  คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี  

 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน และ กรรมการบรรษัทภิบาล 

2)  คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

3)  พลอากาศเอก บรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการอิสระ 

4)  คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

5)  คณุเมธา จนัทร์แจม่จรัส กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

6)  คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ  

7)  คณุพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

8)  คณุอารดา จรูญเอก กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัท                  

ภิบาล และ ประธานอํานวยการ 

9)  คณุชาติชาย พยหุนาวีชยั กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 

 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1)  คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 

1)  คณุตรีนชุ ช่ืนชมลดา ทนายความหุ้นสว่น 
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เร่ิมการประชมุ  

นางสาวสมภสัสร หลิ่วผลวณิชย์ ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั ทํา

หน้าท่ีเป็นผู้ดําเนินการประชุม ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีมาร่วมประชุมในครัง้นี ้ต่อมาได้แจ้ให้ท่ีประชมุ

ทราบข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัท มีทนุจดทะเบียนจํานวน  1,545,776,222.50 บาท 

 ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 1,226,431,226.50 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจํานวน 2,452,862,453         หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 (Record Date) เมื่อ

วนัท่ี 22 กรกฎาคม 2564 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 12 ราย และโดยการมอบฉนัทะจํานวน 975 ราย รวม

จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 987 ราย นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 1,965,623,203 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.1359 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดของบริษัท ดงันัน้ จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกําหนดวา่ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือ

หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 

และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ 

ผู้ดําเนินการประชุมได้แนะนํากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการท่ีเข้าร่วม

ประชมุในวนันีค้รบจํานวนคณะกรรมการทัง้ 9 ทา่น (คิดเป็นร้อยละ 100) และเพ่ือให้การประชมุเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดี ผู้ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงข้อกําหนดท่ีเก่ียวกับการประชุมและการลงมติ ดงัมีรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยการ

ออกเสยีงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้น มีคะแนนเสยีงเทา่กบั 1 เสยีง 

2. สาํหรับการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-EGM ผู้ ถือหุ้น 1 คน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า “เห็นด้วย” 

“ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ 

3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมล่งคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของเป็น “เห็นด้วย” โดยอตัโนมตั ิ

4. มติของท่ีประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่

เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน  
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ตอ่มาผู้ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีการลงคะแนนเสยีง ดงัมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1. ในการลงคะแนนเสียง ให้ท่านผู้ ถือหุ้นไปท่ีแถบหน้าต่าง E-Voting เพ่ือทําการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ภายในเวลาท่ีกําหนด เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้นงึวา่ ยืนยนัการลงคะแนนหรือไม ่ให้

กดตกลงเพ่ือเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถทําได้ด้วยการกดเลอืกคะแนนใหมอี่กครัง้ หากวาระได้

ถกูปิดโหวตไปแล้ว ผู้ ถือหุ้นจะไมส่ามารถลงคะแนน หรือเปลีย่นการลงคะแนนได้ 

3. สําหรับผู้ เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยัง

โปรแกรม Chrome เพ่ือทําการลงคะแนนท่ีเมนู E-Voting และเมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลบัมายงั

หน้าตา่ง E – meeting (โปรแกรม zoom) เพ่ือรับชมภาพและเสยีงของการประชมุตอ่ไป 

4. ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ ท่ีลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ ท่ีลงคะแนน

ลว่งหน้าผา่นเอกสารมอบฉนัทะ 

ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, 

ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั คือ คณุภสัสร ตนัดีมาภรณ์ ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน 

ผู้ดําเนินการประชมุแจ้งหลกัเกณฑ์สาํหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น ดงันี ้

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซกัถาม

เพ่ิมเติมในแตล่ะระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามารถสง่คําแนะนําหรือคําถามได้ผา่นระบบการประชมุ e-EGM โดย

ขอให้สง่คําถามลว่งหน้าเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการรวบรวม ซึง่บริษัทจะตอบคําถามตามขัน้ตอน ดงันี ้

- ก่อนการลงมติในแตล่ะวาระ บริษัทจะอา่นคําถามท่ีได้รับมาและตอบคําถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระ

นัน้ ๆ 

- ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลงัพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานําไป

สอบถาม หรือให้ความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ 

2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะถามคําถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ให้ไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพ่ือ

พิมพ์ข้อความ และกดปุ่ ม Enter เพ่ือสง่ข้อความเข้ามายงัระบบ 

3. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา ให้ไปท่ีเมน ูParticipant ทางด้านลา่ง และกดปุ่ มยกมือ

ขึน้ (Raise Hand) เมื่อพิธีกรขานช่ือของผู้ ถือหุ้น เจ้าหน้าท่ีจะดําเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ผู้ ถือหุ้นจะต้องกด 
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Unmute และเปิดไมค์ในอปุกรณ์ของท่าน กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถพดูผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอให้ผู้ ถือหุ้น

พิมพ์คําถามมาทางช่องทาง Chat เพ่ือท่ีผู้ดําเนินรายการจะได้ทําการอา่นคําถามให้กบัท่ีประชมุแทนผู้ ถือหุ้น 

4. ในการถามคําถามแต่ละครัง้ทัง้ผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้ เข้าร่วม

ประชุมแจ้ง ช่ือ-นามสกุล พร้อมระบวุ่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะก่อนเร่ิมถามคําถามทกุครัง้เพ่ือประโยชน์ใน

การจดบนัทกึการประชมุให้ถกูต้องครบถ้วน  

5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุสง่คําถามในแต่ละวาระ กรณีท่ีไม่มีผู้ เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามา

ภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดําเนินการประชมุตอ่ หากผู้ ถือหุ้นมีคาํถามเพ่ิมเติม สามารถพิมพ์คําถามเข้ามาผา่นชอ่งทาง Chat 

ซึง่เจ้าหน้าท่ีจะทําการอา่นคําถามของทา่นในภายหลงั  

6. สําหรับคําถามท่ีไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคําถามและคําตอบทัง้หมดไว้เป็น

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชมุ 

ผู้ ดําเนินการประชุมเรียนเชิญคุณลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

(“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชมุ และเปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 ของ

บริษัท 

จากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุเพ่ือดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณาอนุมัติโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึ

รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามท่ีท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้

มีมติอนุมตัิแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) หรือ “BRI” ต่อประชาชน

ทัว่ไปเป็นครัง้แรก และการนํา BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เรียกวา่ “แผนการ Spin-Off” โดย 

BRI คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทัว่ไป และผู้ลงทนุประเภทอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ออ

ริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) เฉพาะกลุม่ท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) รวมทัง้การออกและจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ BRI ทัง้นี ้BRI คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุบางสว่น

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท 

ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) จํานวนไม่เกิน 13,470,000 หุ้น ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของหุ้นท่ีเสนอขายในแผนการ Spin-Off 
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ในครัง้นีด้้วย โดยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้หมดท่ีคาดวา่จะเสนอขายในครัง้นี ้จะคิดเป็นจํานวนไมเ่กินร้อย

ละ 30.00 ของทนุชําระแล้วทัง้หมดของ BRI ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และ

การใช้สิทธิ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนและการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทัง้

จํานวน) ซึง่ในรายละเอียดจะได้มีการกําหนดตอ่ไปนัน้  

ทัง้นี ้เน่ืองจากแผนการ Spin-off จะมีการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ 

BRI ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือ

พนกังาน (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทในฐานะบริษัทแมท่ี่เป็นบริษัทจดทะเบียนมีหน้าท่ีต้องจดัประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือ

ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือบริษัทย่อยของ 

BRI ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุดงักลา่ว  

ดงันัน้ จึงต้องนําเสนอวาระท่ี 1.1 ถึงวาระท่ี 1.4 ตามลําดบั เพ่ือขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ตอ่ไป 

วาระที่ 1.1 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริทาเนีย จาํกัด (มหาชน) ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จาํกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทา

เนีย จาํกัด (มหาชน) (ESOP) รวมถงึมอบหมายผู้มีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึ

รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ การออกและ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI นัน้ มี

วตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างกําลงัใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานดงักลา่ว ให้มีสว่นร่วมในความสาํเร็จท่ีผา่นมาของ 

BRI และบริษัทย่อยของ BRI และเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ สร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตัิงานให้มีความ

ตัง้ใจในการทํางานเพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ BRI บริษัทย่อยของ BRI และผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ท่ีมีผลงานโดดเด่นและท่ีหาทดแทนได้ยากให้ทํางานกับบริษัท

ตอ่ไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจ บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ BRI 

จํานวนไมเ่กิน 8,980,000 หุ้น (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสบิสตางค์) ให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI หรือ “โครงการ ESOP” โดยจํานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุน



บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน)   

496 หมู่ 9 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

 
 

6 

 

ภายใต้โครงการ ESOP จะเป็นสว่นหนึง่ของสดัสว่นหุ้นท่ีกําหนดไว้เพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) กลา่วคอื 

เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 1.05 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของ BRI ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามัญท่ีเพ่ิมทุนต่อ

ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP Warrant (ภายใต้สมมติฐานวา่มีการจองซือ้หุ้นสามญั

เพ่ิมทนุและการใช้ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทัง้จํานวน) โดยบริษัทได้จดัทํารายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ ESOP ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่

ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว (เอกสารแนบ 1)  

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่ กรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ดงักลา่ว รวมถึง รายนามของพนกังานของ BRI และบริษัทย่อย

ของ BRI ซึ่งได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ BRI / วนัท่ีและรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแก่บคุคลดงักลา่ว 

และการกําหนด การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ และการดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกับโครงการ ESOP ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอํานวยการของ BRI หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ 

BRI  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอํานวยการของ BRI มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดหรือ

แก้ไขตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้ 

คณุภวูนาท ณ สงขลา ผู้ รับมอบฉนัทะ มีข้อสอบถามดงันี ้ 

1. มีการกําหนด KPI ท่ีชัดเจนในการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP และใบสําคญัแสดงสิทธิ

ตามโครงการ ESOP Warrant หรือไม ่และมีกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนกังานเห็นตา่งกบัหลกัเกณฑ์ดงักลา่วหรือไม ่

2. เน่ืองจากในอนาคตจะมีการขายหุ้น BRI ให้กับนกัลงทุนทัว่ไป อยากทราบว่าบริษัทได้มีการประเมินผล

กระทบในเร่ืองนีต้อ่นกัลงทนุไว้หรือไม ่

คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินชีแ้จงวา่ 

1. หลกัเกณฑ์ประเมินเบือ้งต้นสําหรับผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP และ

ใบสําคญัแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP Warrant กล่าวคือ จะมีการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาถึงประสบการณ์ คุณวุฒิ และระดบัตําแหน่งท่ีมีความสําคญัต่อบริษัท รวมถึงพิจารณา

บคุคลท่ีทําประโยชน์ตอ่บริษัทเป็นการภายในเพ่ิมเติม ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของบคุคลท่ีเก่ียวข้อง เช่น คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ประธานเจ้าหน้าท่ีอํานวยการของ BRI ตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียด

เก่ียวกบัโครงการ ESOP 
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2. ผลกระทบโดยรวมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ BRI จํานวนประมาณร้อยละ 30 ต่อ

บริษัท ย่อมได้แก่ สว่นแบ่งกําไร ซึ่งหากคิดโดยเบือ้งต้นจากงบการเงินรวม สว่นแบ่งกําไรจะอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 25 และจะมี

ผลกระทบจากการท่ีกิจการทําการเพ่ิมทนุ (Dilution Effect) ประมาณร้อยละ 6 - 7 ทัง้นี ้การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุนของ BRI จะขึน้อยู่กับการพิจารณาอนุมตัิแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วน (Filing) 

ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมูลเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) ให้แกก่รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน

ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) (ESOP) รวมถึงมอบหมายผู้มี

อํานาจในการดําเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ยของบริษัท 

บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) หรือ โครงการ ESOP รวมถึงมอบหมายผู้มีอํานาจในการดําเนินการต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มต ิ จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึง่

เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,924,822,453 97.9242 

ไมเ่ห็นด้วย 40,801,550 2.0758 

งดออกเสยีง 200 0.0000 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 988 ราย คิดเป็นจํานวนเสยีงทัง้หมด 1,965,624,203 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัค้าน 

วาระที่ 1.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท 

บริทาเนีย จาํกัด (มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถงึมอบหมายผู้มีอาํนาจในการดาํเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถงึ

รายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบวา่ การออกและ

จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ 

บริษัทยอ่ยของ BRI นัน้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเสริมสร้างกําลงัใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานดงักลา่ว ให้มีสว่นร่วมใน

ความสําเร็จท่ีผ่านมาของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI และเพ่ือให้มีสว่นร่วมในการเป็นเจ้าของ สร้างแรงจูงใจและตอบแทน

การปฏิบตัิงานให้มีความตัง้ใจในการทํางานเพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่ BRI บริษัทย่อยของ BRI และผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้าง

แรงจงูใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ BRI และบริษัทยอ่ยของ BRI ท่ีมีผลงานโดดเดน่และท่ีหาทดแทนได้ยาก

ให้ทํางานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงเห็นควรกําหนดให้มีการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ BRI จํานวนไม่เกิน 4,490,000 หน่วย (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นหน่วย) ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัทย่อยของ BRI  หรือ “โครงการ ESOP Warrant” โดยจํานวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุภายใต้โครงการ ESOP Warrant จะเป็นสว่นหนึ่งของสดัสว่นหุ้นท่ีกําหนดไว้เพ่ือ

เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) กล่าวคือ เป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 0.52 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของ BRI 

ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการใช้สิทธิ ESOP Warrant 

(ภายใต้สมมติฐานว่ามีการจองซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนและการใช้ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทัง้จํานวน) โดยบริษัทได้จัดทํา

รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการ ESOP Warrant ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว (เอกสารแนบ 2)  

ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ของการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ BRI และบริษัทย่อยของ BRI ดังกล่าว รวมถึง รายนามของ

พนกังานของ BRI และบริษัทยอ่ยของ BRI ซึ่งได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิ / วนัท่ีและรายละเอียดการจดัสรรใบสาํคญั

แสดงสิทธิแก่บุคคลดังกล่าว และการกําหนด การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ และการ

ดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัโครงการ ESOP Warrant ให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอํานวยการของ BRI หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอํานวยการของ BRI มอบหมายเป็นผู้มี

อํานาจในการพิจารณากําหนดหรือแก้ไขตามท่ีเห็นสมควร เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติม 

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีแผน Origin Next Level ซึ่งเป็นแผนการ

ขยายกิจการ และการลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ เพ่ือกระจายความเสี่ยงของบริษัท บริษัทได้มีการจดัสรรเงินลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ 
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เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน (Platform) ของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจหลกั (Core Business) คือ 

คอนโดมิเนียม (Condominium) และมีการลงทนุเพ่ิมในธุรกิจบ้านจดัสรรแนวราบภายใต้ BRI เป็นจํานวนมาก รวมไปถึงการ

ขยายกิจการในส่วนธุรกิจท่ีสร้างรายได้ประจํา (Recurring Income) ซึ่งมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้ปัจจุบนั

บริษัทได้มีการให้บริการโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ประมาณ 2 แหง่ และจะพฒันาไปอีก 10 แหง่ ภายใน 3 - 4 ปี ข้างหน้า 

รวมถึงมีการดําเนินธุรกิจบริการอสงัหาริมทรัพย์ (Property Service) ภายใต้บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลชูัน่ จํากดั ซึง่มีการเติบโต

ได้ดี  

บริษัทได้ประกาศนโยบาย Origin Next Level เมื่อต้นปี 2564 โดยเน้นเร่ือง New Normal และ Next Normal โดย

บริษัทมีความสนใจท่ีจะไปลงทุนเพ่ิมในกลุม่ธุรกิจ ดงันี ้(1) กลุ่มธุรกิจบริการสขุภาพ (Healthcare) (2) กลุ่มธุรกิจศูนย์ โลจิ

สติกส์ (Logistic Center) โดยได้มีการร่วมทนุกบั บริษัท เจดบัเบิล้ยดูี อินโฟโลจิสติกส์ จํากดั จดัตัง้บริษัท แอลฟา อินดสัเทรียล 

โซลชูัน่ จํากดั เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของธุรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ในประเทศไทย (3) กลุม่ธุรกิจ

บริหารสนิทรัพย์ (Asset Management Company หรือ AMC) เน่ืองจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สง่ผลให้สนิทรัพย์

ด้อยคณุภาพ (NPL) เพ่ิมขึน้ บริษัทเล็งเห็นการขยายตวัในธุรกิจนี ้และยงัเป็นการช่วยให้ประชาชนสามารถพ้นจากภาวะหนี ้

และกลบัมาดํารงชีวิตได้ปกติ และ (4) ธุรกิจพลงังานทดแทน พลงังานสะอาดในโครงการท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะพลงังาน

แสงอาทิตย์ (Solar Energy) และกําลงัศกึษาการจดัจําหนา่ยและติดตัง้สถานีพลงังานสะอาดอีกด้วย 

ในภาพรวมของแผนการ Spin-Off ของ BRI จะมีผลกระทบจากการท่ีกิจการทําการเพ่ิมทนุ (Dilution Effect) ร้อยละ 

30 แตค่าดว่าจะมีการเติบโตท่ีได้จากการระดมทุนเกิดขึน้ประมาณร้อยละ 45 ซึ่งจะทําให้กําไรในภาพรวมของทัง้กลุม่บริษัท

เพ่ิมขึน้มากกวา่เดิม การดําเนินการดงักลา่วจะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้เห็นการเติบโตจากการลงทนุของบริษัท ไมเ่พียงแคใ่นธุรกิจหลกั

เทา่นัน้ แตม่าจากการ Spin-Off ของกิจการของบริษัทด้วย โดย BRI จะเป็นบริษัทแรกของกลุม่บริษัทท่ีทําการขยายกิจการด้วย

การระดมทนุและการเสนอขายหุ้นครัง้แรกของบริษัทให้กบัสาธารณะชน (IPO) ซึ่งจะแตกต่างจากบริษัทอ่ืนท่ีไปเพ่ิมหนีส้นิตอ่

ทนุหรืองบดลุ บริษัทเน้นการเติบโตท่ีมีคณุภาพ โดยท่ีมีสดัสว่นหนีส้นิต่อทนุน้อยลง ในขณะท่ีกําไรและความมัง่คัง่ของบริษัท

เติบโตขึน้ นอกจากนี ้บริษัทอาจพิจารณาแผนการ Spin-Off สาํหรับบริษัทอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ทัง้นี ้สาํหรับตวัเลขทางการเงิน BRI มี

ทนุจดทะเบียนตัง้ต้นเพียง 300 ล้านบาท โดยได้ใช้เงินทนุจากการกู้จากผู้ ถือหุ้น (Shareholder Loan) จากบริษัทอีกประมาณ 

2,000 ล้านบาท ซึ่ง BRI จะนําเงินส่วนหนึ่งท่ีได้จากการ IPO มาคืนเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท จึงจะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถสร้าง

ธุรกิจขนาดใหญ่หลายพนัล้านจากทุนจดทะเบียนเพียงแค่ 300 ล้านบาทได้ และเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมท่ีทีมผู้บริหารของ

บริษัททํางานกนัอยา่งหนกัเพ่ือสร้างความมัง่คัง่ให้องค์กร 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเตมิ และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใด ๆ ประธานฯ จึงให้

ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ให้แก่กรรมการ 
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ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) 

(ESOP Warrant) รวมถงึมอบหมายผู้มีอํานาจในการดาํเนินการตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท 

บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถึงมอบหมายผู้มีอํานาจในการดําเนินการตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง

ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มต ิ จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึง่

เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,902,184,253 96.7725 

ไมเ่ห็นด้วย 60,734,150 3.0898 

งดออกเสยีง 2,705,800 0.1377 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 988 ราย คิดเป็นจํานวนเสยีงทัง้หมด 1,965,624,203 เสยีง  

หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัค้าน 

วาระที่ 1.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ

เพิ่มทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) ให้แก่ นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซ่ึงรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้น

สามัญเพิ่มทุนและใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส ชีแ้จงให้

ท่ีประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไป

ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหมต่่อกรรมการหรือพนกังาน 

(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุ (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่ นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ี
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บริหารของ BRI ซึ่งรวมแล้วเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP 

และโครงการ ESOP Warrant ในครัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียด

เบือ้งต้นดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนที่ได้รับการจัดสรร จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ เม่ือ

รวมกับจาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามโครงการ ESOP และ

โครงการ ESOP Warrant 

นางศภุลกัษณ์ 

จนัทร์พิทกัษ์ 

กรรมการ / 

ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานเจ้าหน้าท่ี 

บริหาร 

- หุ้นสามญัเพ่ิมทนุภายใต้

โครงการ ESOP จํานวนไม่

เกิน 735,000 หุ้น 

- ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิม ทนุภายใต้

โครงการ ESOP Warrant 

จํานวนไมเ่กิน 367,000 

หนว่ย 

ประมาณร้อยละ 8.18 

โดยบริษัทได้จดัทํารายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรดงักลา่ว ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 

(เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2)  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ชีแ้จงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

พลอากาศเอก บรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ เป็นกําลงัสาํคญัของ BRI ประกอบกบัเป็นผู้

มีความรู้ความสามารถสงู มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีความทุ่มเทต่อองค์กร พร้อมทัง้ปฏิบตัิงานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของ BRI 

ดงันัน้ จึงเห็นสมควรท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP Warrant) 

ให้กบันางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ เพ่ือเป็นแรงจูงใจท่ีจะปฏิบตัิงานอยูก่บั BRI ในระยะยาว อีกทัง้เพ่ือสง่เสริมให้มีสว่นร่วมใน

ความเป็นเจ้าขององค์กร เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเต็มท่ี และเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ BRI ในระยะยาว 

มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้ 

คณุภวูนาท ณ สงขลา ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามวา่  
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ในการจดัสรรหุ้นให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ซึง่เป็นผู้มีความสาํคญักบั BRI นัน้ BRI ได้มีการทําสญัญาใด ๆ 

เป็นพิเศษเพ่ือให้ทัง้ 2 ทา่นนัน้อยูก่บับริษัทไปอยา่งยาวนานหรือไม ่เน่ืองจากในแวดวงธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในช่วงปีท่ีผา่นมานี ้

มีผู้บริหารระดบัสงูย้ายบริษัทกนัมากขึน้ 

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ ตามโครงการ 

ESOP นัน้ เป็นการให้สิทธิความเป็นเจ้าของตัง้แต่ต้น ซึ่งผู้บริหารท่ีได้รับการจดัสรรจะมีสิทธิขายหุ้นได้และไมม่ีข้อผูกพนัใน

ระยะยาว อยา่งไรก็ดี การจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตามโครงการ ESOP Warrant นัน้ จะมีช่วงระยะเวลาการใช้สทิธิประมาณ 

3 ปีภายหลงัจากการ IPO และหลงัจากท่ีได้รับอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดย

การใช้สทิธิตามโครงการ ESOP Warrant จะทยอยใช้สทิธิได้คราวละ 6 เดือน ซึง่ในช่วงแรกจะมีการใช้สทิธิประมาณร้อยละ 10 

จนกระทัง่ทบเวลาในช่วง 3 ปี กลา่วคือ หากกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตามโครงการ 

ESOP Warrant ประสงค์จะใช้สทิธิครบทัง้จํานวน กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูดงักลา่วจะต้องอยูก่บับริษัทไปอีกอยา่งน้อย 3 

ปี เพ่ือท่ีจะได้ใช้สทิธิตามโครงการ ESOP Warrant ท่ีจะมีการพิจารณาอนมุตัิในวนันี ้

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการ

จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย 

จํากัด (มหาชน) ให้แก่ นางศุภลกัษณ์ จันทร์พิทกัษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของ

บริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) ท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) 

ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ 

ESOP Warrant ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

(ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) ให้แก่ นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการ 

ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) ท่ีจะได้รับการ

จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 

ของหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP 

Warrant ตามรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มต ิ จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึง่

เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,902,582,993 96.7731 

ไมเ่ห็นด้วย 60,735,150 3.0892 
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งดออกเสยีง 2,706,060 0.1376 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 989 ราย คิดเป็นจํานวนเสยีงทัง้หมด 1,966,024,203 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัค้าน 

วาระที่ 1.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ

เพิ่ มทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) ให้แก่ นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ 

กรรมการบริหาร และประธานอํานวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) ที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส ชีแ้จงให้

ท่ีประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและการเงินได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน 

(รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) การออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุ (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่ นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร และประธานอํานวยการ ของ BRI ซึง่รวม

แล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP 

Warrant ในครัง้นี ้ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นดงันี ้

รายชื่อ ตาํแหน่ง จาํนวนที่ได้รับการจัดสรร จาํนวนใบสาํคัญแสดงสทิธิ เม่ือ

รวมกับจาํนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามโครงการ ESOP และ

โครงการ ESOP Warrant 

นายสริุนทร์ 

สหชาติโภคานนัท์ 

กรรมการบริหาร / 

ประธานอํานวยการ 

 

- หุ้นสามญัเพ่ิมทนุภายใต้

โครงการ ESOP จํานวนไม่

เกิน 550,000 หุ้น 

- ใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัเพ่ิม ทนุภายใต้

ประมาณร้อยละ 6.13 
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โครงการ ESOP Warrant 

จํานวนไมเ่กิน 276,000 

หนว่ย 

โดยบริษัทได้จดัทํารายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรดงักลา่ว ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 

(เอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2)  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พลอากาศเอก บุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ชีแ้จงความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

พลอากาศเอก บรีุรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้จงว่า คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ เป็นกําลงัสําคญัของ BRI ประกอบกับ

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสงู มีความซื่อสตัย์สจุริตและมีความจงรักภกัดตีอ่องค์กร พร้อมทัง้ปฏิบตัิงานเพ่ือประโยชน์สงูสดุ

ของ BRI ดงันัน้ จึงเห็นสมควรท่ีจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP 

Warrant) ให้กบันายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ เพ่ือเป็นแรงจงูใจท่ีจะปฏิบตัิงานอยูก่บั BRI ในระยะยาว อีกทัง้เพ่ือสง่เสริมให้มี

สว่นร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กร เพ่ือเป็นแรงจงูใจให้ปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเต็มท่ี และเพ่ือประโยชน์สงูสดุแก่ BRI ในระยะยาว 

มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้ 

คณุมาโนช ลํา้คํา  ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ การท่ี BRI ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้

แรก (IPO) นัน้ ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะมีสทิธิพิเศษอะไรบ้าง  

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงวา่ 

ตามท่ีบริษัทได้แจ้งมตท่ีิประชมุคณะกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นช่องทางขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

BRI จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และผู้ลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึง ผู้ ถือหุ้น

สามญัของบริษัทเฉพาะกลุม่ท่ีมีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) ซึ่ง Pre-emptive Offering คือสิทธิของผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทในการจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (IPO) ของ BRI อย่างไรก็ดี การกําหนดสดัสว่น อตัราการใช้สิทธิ และรายละเอียด 

อ่ืน ๆ นัน้ ทาง BRI และบริษัทจะกําหนดในช่วงท่ีจะทําการเสนอขาย IPO หลงัจากท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้อนมุตัิแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และร่างหนงัสือชีช้วน (Filing) ของ 

BRI เรียบร้อยแล้ว 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาการ

จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย 
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จํากดั (มหาชน) ให้แก่ นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร และประธานอํานวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั 

(มหาชน) ท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสาํคญัแสดงสทิธิ (ESOP Warrant) ซึง่รวมแล้วเกินกวา่ร้อยละ 

5 ของหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrantตาม

รายละเอียดท่ีเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

(ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) ให้แก่ นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร 

และประธานอํานวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด (มหาชน) ท่ีจะได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 

(ESOP) และใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและ

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ตามรายละเอียดท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มต ิ จํานวนเสยีงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึง่

เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,902,583,053 96.7731 

ไมเ่ห็นด้วย 60,735,150 3.0892 

งดออกเสยีง 2,706,000 0.1376 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 989 ราย คิดเป็นจํานวนเสยีงทัง้หมด 1,966,024,203 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 5 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัค้าน 

วาระที่ 2  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ี

กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และ

มอบหมายให้ผู้ดําเนินการประชมุชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงรายละเอียดของวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

ผู้ ดําเนินการประชุม ชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม ตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไว้ว่า เมื่อท่ีประชุม

พิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
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น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดั

ประชมุอีกก็ได้ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั

ใด ๆ อีก และเมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานฯ จึงกลา่วปิดประชุม และขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็น และ

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งตอ่บริษัทฯ และกลา่วปิดการประชมุ เวลา 15.11 น. 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม)ี 

ประธานกรรมการ 

 


