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คณะกรรมการบริษทั
1. นายลกัษณะน้อย   พึ่งรศัมี 
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบรรษทัภิบาล

2. นายสหสั   ตรีทิพยบตุร
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเส่ียง /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. พลอากาศเอกบรีุรตัน์   รตันวานิช    
ต าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ



คณะกรรมการบริษทั
4. นายชินภทัร  วิสทุธิแพทย ์   
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล

5. นายเมธา จนัทรแ์จ่มจรสั
ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

6. นายนิวติั  ลมนุพนัธ์
ต าแหน่ง กรรมการ



คณะกรรมการบริษทั
7. นายพีระพงศ ์ จรญูเอก   
ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

8. นางอารดา   จรญูเอก    
ต าแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานอ านวยการ
กรรมการบรรษทัภิบาล

9. นายชาติชาย พยหุนาวีชยั
ต าแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร



การด าเนินการประชมุ
1. ขัน้ตอนการประชมุ

ในการประชุมจะมกีารด าเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชญิ
ประชุม โดยกรรมการจะชีแ้จงต่อทีป่ระชุมในรายละเอยีดของแต่ละวาระ
2. สิทธิในการแสดงความเหน็

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม สามารถส่งค าแนะน าหรือ
ค าถามได้ผ่านระบบการประชุม e-EGM โดยขอให้ส่งค าถามล่วงหน้าเพื่อความ
สะดวก รวดเรว็ในการรวบรวม



การด าเนินการประชมุ
โดยทา่นผูถ้อืหุน้สามารถท าไดด้ว้ยวธิดีงัต่อไปนี้
1. การสอบถามโดยการพดู ทา่นตอ้งอยูท่ีห่น้าต่าง E – meeting จากนัน้ ทา่นไปทีเ่มนู 

Participant และกดปุ่ มยกมอืขึน้ (Raise Hand) เมือ่พธิกีรขานชือ่ทา่นผูถ้อืหุน้ เจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ผูถ้อืหุน้จะตอ้งกด Unmute และเปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของ
ผูถ้อืหุน้ 

2. การสอบถามโดยการพมิพ ์ใหท้า่นไปทีเ่มนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพือ่พมิพ์
ขอ้ความและสง่เขา้มายงัระบบ

ในการถามค าถามแต่ละครัง้ใหท้า่นแจง้ชือ่-นามสกุล พรอ้มระบุวา่ทา่นมาดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บั
มอบฉนัทะก่อนเริม่ถามค าถามทุกครัง้เพือ่ประโยชน์ในการจดบนัทกึการประชุมใหถ้กูตอ้ง
ครบถว้น



การด าเนินการประชมุ
3.  วิธีการลงคะแนน 
3.1บรษิทัใชว้ธิลีงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุน้ ต่อ 1 คะแนนเสยีง (1 Share : 1 Vote) โดย

ผูถ้อืหุ้นคนใดมสี่วนได้เสยีในเรื่องใดเป็นพเิศษ ผูถ้อืหุ้นคนนัน้ไม่มีสทิธอิอกเสยีงในเรื่องนัน้ 
เมือ่สิน้สดุการรายงานในแต่ละวาระ ประธานกรรมการจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมลงคะแนนเสยีง
3.2ส าหรับการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-EGM ผู้ถือหุ้น 1 คน มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนว่า “เหน็ด้วย” “ไม่เหน็ด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ 
กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไมล่งคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เหน็ดว้ย” โดย
อตัโนมตั ิทัง้นี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ี “ไม่เหน็ด้วย” และ 
“งดออกเสียง” หกัจากคะแนนเสียงทัง้หมด



การด าเนินการประชมุ
3.3 ในการลงคะแนนเสยีง ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ไปทีแ่ถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาท่ีก าหนด ( 1 นาที ) เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแล้ว
ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้นึงว่ายืนยนัการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อ
เป็นการยืนยนัการลงคะแนน กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนนสามารถท าได้
ดว้ยการกดเลอืกคะแนนใหมอ่กีครัง้ แต่หากวาระได้ถกูปิดไปแล้ว ผูถื้อหุ้นจะไม่สามารถ
ลงคะแนน หรือเปล่ียนการลงคะแนนได้



การด าเนินการประชมุ

3.4 เมือ่ท่านลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหน้าต่าง E – meeting 
เพื่อรบัชมภาพและเสยีงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมคะแนน
ทัง้หมดจากในระบบลงคะแนน

3.5 ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าลงทะเบยีนหลงัจากการประชุมเริม่แลว้ ระบบการประชุมจะไม่
มกีารใหล้งคะแนนในวาระการประชุมทีแ่ลว้เสรจ็ และไม่นับเป็นองคป์ระชุมส าหรบัวาระ
การประชุมทีม่กีารสรุปผลการลงคะแนนต่อทีป่ระชุมเสรจ็สิน้แลว้



การด าเนินการประชมุ
ตวัแทนอิสระ

1.คณุภสัสร ตนัดีมาภรณ์ จากส านักงานกฎหมายบริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน์ และ
พารท์เนอรส์ จ ากดั เป็นตวัแทนอิสระ และเป็นคนกลางในการตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียง

WCP Comment



วาระท่ี 1 พิจารณาโครงการ ESOP และโครงการ ESOP 
Warrant ของ บริษทั บริทาเนีย จ ากดั (BRI) ให้แก่กรรมการ
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงาน ของ บริษทั บริทาเนีย จ ากดั
(มหาชน) และ/หรือ บริษทัย่อย



 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล
ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีติอนุมติัแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ของบริษทั บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) หรือ “BRI” ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้
แรก และการน า BRI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย หรือ เรียกว่า 
“แผนการ Spin-Off” 

BRI คาดว่าจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไป และผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ ซึ่ง
รวมถงึ ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) เฉพาะกลุ่มทีม่สีทิธิ
ไดร้บัจดัสรรหุน้ (Pre-emptive Offering) รวมทัง้การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP) 
และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP Warrant) ของ BRI ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของ BRI และ/หรอืบรษิทัยอ่ยของ BRI 



โดย BRI คาดวา่จะออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนบางสว่นใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/
หรอืพนักงานของบรษิทั ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิัทย่อยของ
บรษิทั ออรจิิ้น พรอ็พเพอร์ตี้ จ ากดั (มหาชน) จ านวนไม่เกนิ 13,470,000 หุ้น ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของหุน้ทีเ่สนอขายในแผนการ Spin-Off ในครัง้นี้ดว้ย 

โดยหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีค่าดว่าจะเสนอขายในครัง้นี้ จะคดิเป็น
จ านวนไม่เกนิรอ้ยละ 30.00 ของทุนช าระแลว้ทัง้หมดของ BRI ภายหลงัการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการใชส้ทิธ ิESOP Warrant (ภายใต้
สมมตฐิานวา่มกีารจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน)



ซึง่ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลกัทรพัยท์ี่
ออกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) บริษทัในฐานะบริษทัแม่
ท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนมีหน้าท่ีต้องจดัประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษทัพิจารณาอนุมติัการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) และใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP Warrant) ของ BRI ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/
หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือบริษทัย่อยของ BRI ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุดงักล่าว

จงึตอ้งน าเสนอวาระที ่1.1 ถงึวาระที ่1.4 ตามล าดบั เพื่อขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทั
พจิารณาอนุมตัติ่อไป



วาระท่ี 1.1 พิจารณาอนุมติัการออกและจัดสรรหุ้น
สามญัเพ่ิมทุนของบริษทั บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั บริทาเนีย 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษทัย่อยของบริษทั บริทาเนีย 
จ ากดั (มหาชน) (ESOP) รวมถึงมอบหมายผูมี้อ านาจในการ
ด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง



 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของ BRI และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของ BRI นัน้ มี
วตัถุประสงค์
 เพือ่เสรมิสรา้งก าลงัใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานดงักล่าว ใหม้สีว่น

รว่มในความส าเรจ็ทีผ่า่นมาของ BRI และบรษิทัยอ่ยของ BRI 
 เพือ่ใหม้สีว่นรว่มในการเป็นเจา้ของ สรา้งแรงจงูใจและตอบแทนการปฏบิตังิานใหม้ี

ความตัง้ใจในการท างานเพือ่สรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ BRI บรษิทัยอ่ยของ BRI 
และผูถ้อืหุน้ 

 เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ BRI และบรษิทั
ยอ่ยของ BRI ทีม่ผีลงานโดดเดน่และทีห่าทดแทนไดย้ากใหท้ างานกบับรษิทัต่อไป
ในระยะยาวเพือ่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ



บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI จ านวนไม่เกิน 
8,980,000 หุ้น (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท (หา้สบิ
สตางค)์ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษทัย่อยของ 
BRI หรือ “โครงการ ESOP” โดยจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนภายใต้โครงการ ESOP จะเป็น
ส่วนหนึ่งของสดัส่วนหุ้นที่ก าหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) 
กล่าวคอื เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 1.05 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของ BRI ภายหลงัการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (IPO) และการใช้
สทิธติามโครงการ ESOP Warrant (ภายใตส้มมตฐิานว่ามกีารจองซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนและ
การใชต้ามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน)
โดยบรษิทัไดจ้ดัท ารายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ ESOP ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1.



ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัใหแ้ก่ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ BRI และบรษิทัยอ่ยของ BRI ดงักล่าว รวมถงึ รายนาม
ของพนกังานของ BRI และบรษิทัยอ่ยของ BRI ซึง่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI / 
วนัทีแ่ละรายละเอยีดการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่บุคคลดงักล่าว ให้อยู่ในดลุยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ 
BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI 
มอบหมาย เป็นผูมี้อ านาจในการพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขตามท่ีเหน็สมควร เพือ่ให้
เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง



ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของ 
BRI และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของ BRI (ESOP) จ านวนไมเ่กนิ 8,980,000 หุน้ (แปดลา้น
เก้าแสนแปดหมื่นหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ห้าสิบสตางค์) รวมถึง
มอบหมายผูม้อี านาจในการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ต้องได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กวา่ 3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีง และไมม่ผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงคดัคา้น
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน



วาระท่ี 1.2 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษทั ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษทั บริทาเนีย 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษทัย่อยของบริษทั บริทาเนีย 
จ ากดั (มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถึงมอบหมายผูมี้อ านาจ
ในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง



 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI ใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอื พนกังานของ BRI และ/หรอื บรษิทัยอ่ยของ BRI นัน้ 
มวีตัถุประสงค์
 เพือ่เสรมิสรา้งก าลงัใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานดงักล่าว ใหม้ี

สว่นรว่มในความส าเรจ็ทีผ่า่นมาของ BRI และบรษิทัยอ่ยของ BRI 
 เพือ่ใหม้สีว่นรว่มในการเป็นเจา้ของ สรา้งแรงจงูใจและตอบแทนการ

ปฏบิตังิานใหม้คีวามตัง้ใจในการท างานเพือ่สรา้งประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ BRI 
บรษิทัยอ่ยของ BRI และผูถ้อืหุน้ 

 เพือ่สรา้งแรงจงูใจใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ BRI และ
บรษิทัยอ่ยของ BRI ทีม่ผีลงานโดดเดน่และทีห่าทดแทนไดย้ากใหท้ างานกบั
บรษิทัต่อไปในระยะยาวเพือ่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ



บรษิทัจงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน
ของ BRI จ านวนไมเ่กนิ 4,490,000 หน่วย (สีล่า้นสีแ่สนเกา้หมืน่หน่วย) ใหแ้ก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนักงานของ BRI และ/หรือ บริษทัย่อยของ BRI หรือ “โครงการ
ESOP WARRANT” จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนภายใตโ้ครงการ 
ESOP Warrant จะเป็นสว่นหนึ่งของสดัสว่นหุน้ทีก่ าหนดไวเ้พือ่เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) กล่าวคอื เป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 0.52 ของทุนช าระแล้วทัง้หมดของ 
BRI ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัท่ีเพ่ิมทนุต่อประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก 
(IPO) และการใชส้ทิธติามโครงการ ESOP Warrant (ภายใตส้มมตฐิานวา่มกีารจองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุนและการใชต้ามใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้จ านวน)
โดยบรษิทัไดจ้ดัท ารายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการ ESOP WARRANT ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
แลว้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2.



ทัง้นี้ หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และรายละเอยีดอื่นๆ ของของการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะ
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของ BRI และบรษิทัยอ่ย
ของ BRI ดงักล่าว รวมถงึ รายนามของพนกังานของ BRI และบรษิทัยอ่ยของ BRI ซึง่ไดร้บัการจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ/ วนัทีแ่ละรายละเอยีดการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธแิก่บุคคลดงักล่าว และการ
ก าหนด การแกไ้ขเปลีย่นแปลง หรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดและเงือ่นไขอื่น ๆ และการด าเนินการใด ๆ ที่
จ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัโครงการ ESOP Warrant ใหอ้ยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ 
BRI หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ BRI ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารของ BRI หรือประธานอ านวยการของ BRI มอบหมายเป็นผูมี้อ านาจในการพิจารณา
ก าหนดหรือแก้ไขตามท่ีเหน็สมควร เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง



ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารออก
และเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ BRI จ านวนไม่เกนิ 
4,490,000 หน่วย (สีล่้านสีแ่สนเก้าหมื่นหน่วย) ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอื 
พนกังานของ BRI และ/หรอืบรษิทัยอ่ยของ BRI (ESOP Warrant) รวมถงึมอบหมาย
ผูม้อี านาจในการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อย
กว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมออกเสยีงคดัคา้น
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน



วาระท่ี 1.3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) และใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP Warrant) ของบริษทั บริทาเนีย จ ากดั 
(มหาชน) ให้แก่ นางศภุลกัษณ์ จนัทรพิ์ทกัษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบริษทั บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ท่ีจะได้รบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) และใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซ่ึงรวมแล้วเกิน
กว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายภายใต้
โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant



เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 32/2551 เรือ่ง การเสนอขาย
หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) การออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
(ESOP Warrant) ของ BRI ใหแ้ก่ นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ กรรมการ ประธาน
กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารของ BRI ซึง่รวมแลว้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้
สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ ESOP และโครงการ ESOP 
Warrant ในครัง้นี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นรายบุคคล



รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
ของ บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์

จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รบัการ
จดัสรรทัง้หมด

หุน้สามญัเพิม่ทุน ไมเ่กนิ 735,000 หุน้ (เจด็แสนสามหมืน่หา้พนั
หุน้)
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร ไมเ่กนิ 367,000 หน่วย (สาม
แสนหกหมืน่เจด็พนัหน่วย)

รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รบั
การจดัสรรทัง้หมด

รอ้ยละ 8.18

โดยบรษิทัไดจ้ดัท ารายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรดงักล่าว ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้



ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ เป็นก าลงัส าคญัของ BRI ประกอบกบัเป็นผูม้คีวามรู้

ความสามารถสงู มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติและมคีวามทุ่มเทต่อองคก์ร พรอ้มทัง้ปฏบิตังิานเพือ่
ประโยชน์สงูสุดของ BRI ดงันัน้ จงึเหน็สมควรทีจ่ะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP) และ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP Warrant) ใหก้บันางศุภลกัษณ์ จนัทร์
พทิกัษ์ เพื่อเป็นแรงจงูใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยู่กบั BRI ในระยะยาว อกีทัง้เพื่อส่งเสรมิใหม้ี
สว่นร่วมในความเป็นเจา้ขององคก์ร เพือ่เป็นแรงจงูใจใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเตม็ที ่และเพื่อ
ประโยชน์สงูสดุแก่ BRI ในระยะยาว



ความเหน็ของคณะกรรมการ    เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุน (ESOP)และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP Warrant) ของ 
BRI ใหแ้ก่ นางศุภลกัษณ์ จนัทรพ์ทิกัษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร ของ BRI ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP) และใบส าคญั
แสดงสทิธ ิ(ESOP Warrant) ซึง่รวมแลว้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้สามญัเพิม่ทุนและ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในวาระน้ี ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีิทธอิอกเสยีง 
และไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมออกเสยีงคดัคา้น
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน



วาระท่ี 1.4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) และใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP Warrant) ของบริษทั บริทาเนีย จ ากดั 
(มหาชน) ให้แก่นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์ กรรมการบริหาร และประธาน
อ านวยการ  ของบริษทั บริทาเนีย จ ากดั (มหาชน) ท่ีจะได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน (ESOP) และใบส าคญัแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซ่ึงรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 
ของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และ
โครงการ ESOP Warrant



เพือ่ใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 32/2551 เรือ่ง การเสนอขาย
หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่่อกรรมการหรอืพนกังาน (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) การออก
และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP) และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
(ESOP Warrant) ของ BRI ใหแ้ก่ นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์กรรมการบรหิาร และ
ประธานอ านวยการของ  BRI ซึง่รวมแลว้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้สามญัเพิม่ทุนและ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขายภายใตโ้ครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ใน
ครัง้นี้ ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเป็นรายบุคคล



รายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
ของ บรษิทั บรทิาเนีย จ ากดั (มหาชน) ใหแ้ก่ นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์

จ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รบัการ
จดัสรรทัง้หมด

หุน้สามญัเพิม่ทุน ไมเ่กนิ 550,000 หุน้ (หา้แสนหา้หมืน่หุน้)
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีไ่ดร้บัการจดัสรร ไมเ่กนิ 276,000 หน่วย (สอง
แสนเจด็หมืน่หกพนัหน่วย)

รอ้ยละของจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีได้รบั
การจดัสรรทัง้หมด

รอ้ยละ 6.13

โดยบรษิทัไดจ้ดัท ารายละเอยีดเกีย่วกบัการจดัสรรดงักล่าว ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้



ความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัท ์เป็นก าลงัส าคญัของ BRI ประกอบกบัเป็นผูม้คีวามรู้

ความสามารถสงู มคีวามซื่อสตัยส์จุรติและมคีวามทุม่เทต่อองคก์ร พรอ้มทัง้ปฏบิตังิานเพือ่
ประโยชน์สงูสดุของ BRI ดงันัน้ จงึเหน็สมควรทีจ่ะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP) และ
ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP Warrant) ใหก้บันายสรุนิทร ์
สหชาตโิภคานนัท์ เพือ่เป็นแรงจงูใจทีจ่ะปฏบิตังิานอยูก่บั BRI ในระยะยาว อกีทัง้เพือ่
สง่เสรมิใหม้สีว่นรว่มในความเป็นเจา้ขององคก์ร เพือ่เป็นแรงจงูใจใหป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ยา่ง
เตม็ที ่และเพือ่ประโยชน์สงูสดุแก่ BRI ในระยะยาว



ความเหน็ของคณะกรรมการ    เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาคา่ตอบแทน และเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญั
เพิม่ทุน (ESOP)และใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP Warrant) ของ 
BRI ใหแ้ก่นายสรุนิทร ์สหชาตโิภคานนัท์ กรรมการบรหิาร และประธานอ านวยการของ 
BRI ทีจ่ะไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน (ESOP) และใบส าคญัแสดงสทิธิ (ESOP 
Warrant) ซึง่รวมแลว้เกนิกวา่รอ้ยละ 5 ของหุน้สามญัเพิม่ทุนและใบส าคญัแสดงสทิธทิี่
เสนอขายภายใตโ้ครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant
มติของท่ีประชมุผูถื้อหุ้นในวาระน้ี ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 
3 ใน 4 (สามในสี)่ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีิทธอิอกเสยีง 
และไม่มผีูถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชุมออกเสยีงคดัคา้น
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนน



วาระท่ี 2 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไวใ้น
หนังสอืเชญิประชุม หรอืใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้สงสยั และ/หรอืเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัได้
ชี้แจงข้อซกัถามหรอืข้อสงสยัต่าง ๆ (ถ้าม)ี และจะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุม
พจิารณาอนุมตัแิละลงมตใิด ๆ ในวาระนี้



Thank you
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