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ท่ี ORI 25/2564 

วนัท่ี 26 สงิหาคม 2564 

เร่ือง แจ้งมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตามท่ี บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 ในวนั

พฤหสับดีท่ี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) นัน้ ท่ีประชุมวิสามญั

ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 ดงักลา่วได้พิจารณาและมีมติในแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้

1. อนมุตัิโครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ดงันี ้

1.1 อนมุตัิการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 

พนกังานของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) (ESOP) 

รวมถึงมอบหมายผู้มีอํานาจในการดําเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,924,822,453  97.9242  

ไมเ่ห็นด้วย 40,801,550  2.0758 

งดออกเสยีง 200 0.000 

บตัรเสยี 0 - 

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

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อย

ละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมคดัค้านการออกและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของ BRI และ/หรือ บริษัทยอ่ยของ BRI (ESOP) 
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1.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการ 

ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท บริทาเนีย จํากดั 

(มหาชน) (ESOP Warrant) รวมถึงมอบหมายผู้มีอํานาจในการดําเนินการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

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 

หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อย

ละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมคดัค้านการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ BRI ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัท บริทา

เนีย จํากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ยของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) (ESOP Warrant) 

1.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน (ESOP 

Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) ให้แก่ นางศภุลกัษณ์ จนัทร์พิทกัษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) ท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) 

และใบสําคญัแสดงสิทธิ (ESOP Warrant) ซึ่งรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทุนและใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีเสนอขายภายใต้โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,902,582,993 96.7731 

ไมเ่ห็นด้วย 60,735,150 3.0892 

งดออกเสยีง 2,706,060 0.1376 

บตัรเสยี 0 - 

รวมจํานวนผู้ ถือหุ้น 989 ราย คิดเป็นจํานวนเสยีงทัง้หมด 1,966,024,203 เสยีง 
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หมายเหต ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อย

ละ 5 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมคดัค้านการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) 

และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด 

(มหาชน) ให้แก่ นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) 

1.4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (ESOP) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน (ESOP 

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

อํานวยการ ของบริษัท บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) ท่ีจะได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (ESOP) และใบสาํคญัแสดง

สทิธิ (ESOP Warrant) ซึง่รวมแล้วเกินกวา่ร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัเพ่ิมทนุและใบสาํคญัแสดงสทิธิท่ีเสนอขายภายใต้

โครงการ ESOP และโครงการ ESOP Warrant ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง 
จาํนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

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 ุ: มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อย

ละ 5 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมคดัค้านการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน (ESOP) 

และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญเพ่ิมทุน (ESOP Warrant) ของบริษัท บริทาเนีย จํากัด 

(มหาชน) ให้แก่ นายสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ กรรมการบริหาร และประธานอํานวยการ ของบริษัท 

บริทาเนีย จํากดั (มหาชน) 

 

 



บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกดั (มหาชน)   

496 หมู่ 9 ตาํบลสาํโรงเหนือ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ  

จงัหวดัสมุทรปราการ 10270 

 
 

4 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดเผยแพร่ตอ่ประชาชนและผู้ลงทนุตอ่ไป 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายพีระพงศ์ จรูญเอก) 

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ผู้มีอํานาจรายงานสารสนเทศ 


