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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุทีอ่อกใหม่โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตาม

สัดสว่นการถือหุ้น และการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะ

ซือ้หุน้สามัญของบริษทัคร้ังที ่4 (BANPU-W4) และใบสาํคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบริษัทคร้ังที ่5 

(BANPU-W5) ซึง่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมของบริษทัทีจ่องซือ้และได้รับจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทนุข้างตน้ 

(ฉบับปรับปรุง) 

 

1. รายละเอียดการเสนอขาย 

1.1 คณะกรรมการบรษิัท บา้นป ูจาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 6/2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการเพ่ิม

ทุน ซึ่งคณะกรรมการครัง้ท่ี 7/2564 ไดม้ีมติอนุมัติการปรบัแผนการเพ่ิมทุนดงักล่าวเพ่ือให้

สอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนุญาต

และการอนุญาตใหเ้สนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ท่ีออกใหม่และหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือ

รองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ลงวนัท่ี 15 ธันวาคม 2551 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ”) 

และเสนอใหท่ี้ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 (“ที่ประชุมวิสามัญ”) พิจารณาอนุมัติ

ดงันี ้

1.1.1 การเ พ่ิมทุนจดทะเ บียนของบริษัทจํานวน  5,074,581,513 บาท  จากเดิม 

5,074,581,515 บาท เป็นจาํนวน 10,149,163,028 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ

เพ่ิมทนุท่ีออกใหม่จาํนวน 5,074,581,513 หุน้ (“หุ้นเพิ่มทุน”) ในมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 1 บาท  

1.1.2 การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 4 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4”) จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีท่ีมีเศษเกิดขึน้จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษ

ดังกล่าวทิง้ โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 จะมีอายุ 1 ปีนับแต่วันท่ีออก 

และมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ดงักล่าว เท่ากับ 5 

บาทต่อหุน้ 

1.1.3 การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งท่ี 5 

(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5”) จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หน่วย ใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนท่ีออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและในกรณีท่ีมีเศษเกิดขึน้จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษ

ดังกล่าวทิง้ โดยใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 จะมีอายุ 2 ปีนับแต่วันท่ีออก 
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และมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุ้นตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ดังกล่าว เท่ากับ 

7.50 บาทต่อหุน้ 

1.1.4 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ดว้ยวิธีการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้แก่ผูถื้อหุน้เดิม

ของบรษิัท ในราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุน้ ในอตัราส่วน 3 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้เพ่ิมทุน 

โดยบริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่นีใ้หก้ับผูถื้อ

หุน้รายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายนัน้จะทาํใหห้รือ

อาจทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทใน

ประเทศสหรฐัอเมรกิา และประเทศอ่ืนใดตามท่ีบริษัทพิจารณาเห็นสมควร (ซึ่งอาจ

รวมถึงการไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัท่ีออกใหม่ใหแ้ก่บุคคลอเมริกัน (U.S. 

Persons ตามนิยามท่ีกําหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act of 

1993)) 

1.1.5 การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนรวมไม่เกิน 3,383,054,342 หุน้ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิ

ของใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสําคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 ท่ี

บริษัทจะออกให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษัทท่ีจองซือ้และไดร้ับจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนท่ี

ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดมิตามสดัส่วนขา้งตน้ โดยแบ่งออกเป็น 

(ก) จํานวนไม่เกิน 1,691,527,171 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือ

รองรบัการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และ 

(ข) จาํนวนไม่เกิน 1,691,527,171หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือรองรบั

การใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

ทั้งนี ้ โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมตามท่ีได้เปิดเผยในในหนังสือแจ้งมติของท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2564 และแบบรายงานการเพ่ิมทุน (แบบ F 53-4) (ฉบับ

ปรบัปรุง) ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

1.2 กาํหนดใหว้ันท่ี 17 สิงหาคม 2564 เป็นวันกาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการจองซือ้หุน้

เพ่ิมทุน (Record Date) โดยกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้และการชาํระค่าหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือ

เสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนระหว่างวนัท่ี 6 ถึง 17 กนัยายน 2564 

2. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุนและแผนวัตถุประสงคก์ารใช้เงนิจากการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุทัง้หมดและมีการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 

และใบสาํคัญแสดงสิทธิ BANPU-W5 เต็มจาํนวน บริษัทจะไดร้บัเงินทุนรวมประมาณ 29,602 ลา้น

บาท บรษิัทมีความมุ่งมั่นในการเดินหนา้ต่อไปอย่างแข็งแกรง่เพ่ือสรา้งความเติบโตอย่างยั่งยืนใหบ้รรลุ

เป้าหมายตามกลยุทธข์องบริษัทอย่างต่อเน่ือง การบริหารจดัการงบลงทนุ และจดัเตรียมแหล่งเงินทนุ

ผ่านการเพ่ิมทุนครัง้นี ้ จึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการเปล่ียนผ่าน และเตรียมพรอ้ม

สาํหรบัรองรบัการเติบโตไดท้นัทีเมื่อมีโอกาสการลงทุนท่ีเหมาะสม  อีกทัง้เพ่ือช่วยเพ่ิมความแข็งแกรง่
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ของฐานะทางการเงินของบริษัทเพ่ือให้มั่นใจไดว้่าบริษัทสามารถปฏิบัติตามขอ้ผูกพันทางการเงิน 

รวมถึงยงัเป็นการสรา้งความพรอ้มเพ่ือใหบ้รษิัทมีความคล่องตวัทางการเงินในการดาํเนินโครงการและ

การลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็นเงินทุนสาํรองเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสาํหรับใช้ใน

โครงการใหม่ และ/หรือ โครงการในปัจจบุนั และ/หรือ การชาํระหนี ้ 

3. ผลกระทบทีมี่ต่อผู้ถือหุ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่  

ผูถื้อหุน้ของบรษิทัอาจไดร้บัผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุดงัต่อไปนี ้

3.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ (Price Dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 31 โดยมีรายละเอียดการ

คาํนวณ ดงันี ้ 

=(ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทาํการยอ้นหลงัก่อนการเสนอขาย- ราคาตลาดหลงัการ

เสนอขาย) / ราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 15 วนัทาํการยอ้นหลงัก่อนการเสนอขาย 

= (15.50-10.67)/15.50 

= รอ้ยละ 31 

 

โดย ราคาตลาดหลงัการเสนอขาย คาํนวณจาก 

= (5,074,581,515x15.50) + (1,691,527,171x5) + (1,691,527,171x5)+ (1,691,527,171x7.5)  

                  (5,074,581,515 + 1,691,527,171 + 1,691,527,171 + 1,691,527,171 ) 

=    108,257,738,975 

                     10,149,163,028 

=    10.67 

 

3.2 ผลกระทบต่อสดัส่วนการถือหุน้ (Control Dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 50 โดยมีรายละเอียดการ

คาํนวณ ดงันี ้ 

=จาํนวนหุน้ท่ีเสนอขายครัง้นี ้/ จาํนวนหุน้ทัง้หมดหลงัการเสนอขาย 

=                                            5,074,581,513     

     (5,074,581,515+1,691,527,171 +1,691,527,171 +1,691,527,171 ) 

=  รอ้ยละ 50 

      

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไร (Earnings per share dilution) คิดเป็นรอ้ยละ 50 โดยใชก้าํไร

ของไตรมาส  1 เป็นฐานในการคาํนวณ และมีรายละเอียดการคาํนวณ ดงันี ้ 

= (กาํไรต่อหุน้กอ่นการเสนอขาย – กาํไรหลงัการเสนอขาย) / กาํไรก่อนการเสนอขาย 
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= (0.30 – 0.15) / 0.30  

= รอ้ยละ 50 

แมว้่าการออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบขา้งตน้ การออกและเสนอขายดงักล่าว

จะช่วยส่งเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทใหแ้ข็งแกร่งขึน้ เน่ืองจากบริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอเพ่ือ

รองรบัการดาํเนินงานของบริษัททั้งในปัจจุบันและอนาคต และมีภาระดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลงจากการ

ชาํระหนี ้ตลอดจนช่วยเพ่ิมเงินทนุหมนุเวียนสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจ และช่วยเพ่ิมความสามารถในการ

ขยายการลงทุนเพ่ิมเติมอนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มบริษัทโดยรวมมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตได้

ในอนาคต ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะเป็น

ประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ ทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีส่วนรว่มในการขบัเคล่ือนการเติบโตของบรษิัท และเป็นโอกาสท่ี

สามารถสรา้งผลตอบแทนการลงทนุท่ีดีในระยะยาว แมว้่าจะเกิดผลกระทบขา้งตน้ก็ตาม  

4. ความเหน็ของคณะกรรมการ  

4.1 เหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ่มทุน 

บริษัทมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งดาํเนินการเพ่ิมทุนและเสนอขายหุน้ในลกัษณะขา้งตน้ โดยจะ

นาํเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนดงักล่าวไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคต์ามรายละเอียดท่ี

กล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ อีกทัง้ การเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท

ตามสัดส่วนการถือหุน้เป็นการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ของบริษัทมีส่วนรวมในการจองซือ้หุน้และมี

สิทธิไดร้บัผลตอบแทนจากผลประกอบการของบรษิัทรว่มกนัในอนาคต 

ทัง้นี ้การเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 3 หุน้เดิม

ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุนท่ีราคาเสนอขาย 5 บาทต่อหุน้ และการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับ (ก) 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 ดังกล่าว 5 

บาทต่อหุน้ และ (ข) ใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ในอตัราส่วน 1 หุน้เพ่ิมทนุ ต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิซือ้หุ้นตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

BANPU-W5 ดงักล่าว 7.50 บาทต่อหุน้ นบัเป็นราคาท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชนส์งูสดุ ซึ่ง

ราคาดังกล่าวไดก้าํหนดขึน้ตามความตอ้งการใชเ้งินทุนของบริษัทในอนาคต และบริษัทได้

พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคาท่ีเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนและราคาใชสิ้ทธิซือ้หุน้เพ่ิมทุน

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิขา้งตน้แลว้ โดยไดม้ีการคาํนวณราคาดังกล่าวดว้ยวิธีถัวเฉล่ียถ่วง

นํา้หนกัราคาหุน้ของบริษัทระหว่างวนัท่ี 9 ถึงวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 หกัดว้ยส่วนลดรอ้ยละ 

62 ซึ่งสะทอ้นถึงราคาเสนอขายท่ีจะสามารถจงูใจใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิ  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

บริษัทคาดว่าจะดาํเนินการจดัสรรหุน้เพ่ิมทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้และจะ

ไดร้บัเงินจากการเสนอขายดงักล่าวภายในเดือนกันยายน 2564 โดยบริษัทจะนาํเงินท่ีไดร้บั

จากการเพ่ิมทนุดงักล่าวไปใชเ้พ่ือวตัถปุระสงคต์ามรายละเอียดท่ีกล่าวมาในขอ้ 2 ขา้งตน้ 
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4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขาย และ 

ความเพียงพอของแหล่งเงนิทุน 

คณะกรรมการบรษิัทจึงไดพิ้จารณาถึงแนวทางการระดมทนุหลายวิธี เช่น การเสนอขายใหแ้ก่

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น การเสนอขายต่อบุคคลในวงจาํกัด และการกู้ยืม โดย

พบว่า (ก) การเสนอขายต่อบคุคลในวงจาํกดัอาจส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรหรือสิทธิออก

เสียงของผูถื้อหุน้ของผูถื้อหุน้เดิมท่ีมากกว่าการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ และ (ข) การกูย้ืมอาจนาํไปสู่ภาระผกูพนัท่ีมากเกินไปในการชาํระเงินตน้และดอกเบีย้

ของบริษัท ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่าการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขายหุ้น

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พรอ้มการออกและจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ 

BANPU-W4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทท่ีจองซือ้และ

ไดร้บัจัดสรรหุน้เพ่ิมทุนขา้งตน้เป็นวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งสามารถใหผู้ถื้อหุน้เดิมสามารถมี

ส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนการเติบโตของบริษัท และเป็นโอกาสท่ีสามารถสรา้งผลตอบแทน

การลงทนุท่ีดีในระยะยาว 

ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีผูใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้ในการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้

หรือการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W4 และใบสาํคญัแสดงสิทธิ BANPU-W5 

นอ้ยกว่าท่ีกาํหนด ส่งผลใหบ้ริษัทไดเ้งินนอ้ยกว่าจาํนวนทัง้หมด 29,602 ลา้นบาท จาํนวน

เงินท่ีบริษัทจะไดร้บัก็ยงัคงจะช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท เพ่ิมความ

คล่องตัวทางการเงินในการดาํเนินโครงการและการลงทุนต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเป็น

เงินทุนสาํรองเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนสาํหรบัใชใ้นโครงการใหม่ และ/หรือ โครงการใน

ปัจจบุนั และ/หรือ การชาํระหนีไ้ด ้

4.4 ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ สถานะทางการเงนิ และผลการดาํเนินงานของบริษัท 

การออกและเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นีจ้ะทาํใหบ้รษิัทมีเงินทนุท่ีเพียงพอต่อการดาํเนินการ

โครงการปัจจบุนัและในอนาคตและการชาํระคืนหนีซ้ึ่งจะช่วยลดหนีสิ้นท่ีคา้งชาํระ และส่งผล

ใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบรษิัทดีขึน้ นอกจากนี ้การออกและเสนอขาย

หุ้นเพ่ิมทุนจะช่วยลดดอกเบีย้คา้งจ่าย และเพ่ิมกระแสเงินสดของบริษัท เน่ืองจากมีการ

ปรับปรุงกาํไรก่อนหักดอกเบีย้ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจาํหน่าย (EBITDA) ในส่วน

อัตราดอกเบีย้คา้งจ่าย และส่งผลใหส้ถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมดีขึน้ อันจะ

ส่งผลใหบ้รษิัทมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงสาํหรบัเงินลงทนุในอนาคต  

5. คาํรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 

ในกรณีท่ีกรรมการของบรษิัทไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์

ของบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเพ่ิมทุน หากการไม่ปฏิบัติหนา้ท่ีดังกล่าวก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่

บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกรอ้งค่าเสียหายจากกรรมการคนดงักล่าวแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ .ศ . 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และหากการไม่ปฏิบตัิ

หนา้ท่ีนัน้เป็นเหตุใหก้รรมการหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดป้ระโยชนไ์ปโดยมิชอบ ผูถื้อหุน้สามารถ
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ใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชนจ์ากกรรมการนัน้แทนบริษัทไดต้ามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) 


