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รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1)

ประเภท ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด 

(มหาชน) ครั้งที่ 1 (AS-W1) (“ใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1”)

ชนิดของหลักทรัพย์ ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

วัตถุประสงค์ของการออก

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ในอนาคต บริษัทจะ

สามารถนำาเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

จำานวนที่ออก ไม่เกิน 102,469,254 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

วิธีการจัดสรร เป็นการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ในจำานวนไม่เกิน 102,469,254 หน่วย ให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำาคัญแสดง

สิทธ ิ(Record Date) ในวันที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2560 และรวบรวมรายชื่อผูถื้อหุน้ตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

อัตราการจัดสรร 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1

ในการคำานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 

ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำาคัญแสดง

สิทธิ AS-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำานวน

ทั้งน้ี ภายหลังจากการคำานวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิใน

กรณทีีม่เีศษใบสำาคญัแสดงสทิธทิีเ่หลอืจากการจดัสรรทัง้หมด บริษัทจะดำาเนนิการยกเลกิใบ

สำาคญัแสดงสทิธส่ิวนทีเ่หลอืจำานวนดงักลา่ว ซ่ึงจะทำาใหค้งเหลอืใบสำาคญัแสดงสิทธใินจำานวน

เท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

ทั้งนี้ การออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ให้ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ ใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 จำานวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น 

(เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 จากการคำานวณ (หากมี) ให้

ปัดเศษนั้นทิ้ง

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามัญ

2.00 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

วันกำาหนดสิทธิ การจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อ

ปรากฏในวันที ่16 มนีาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปน็วันกำาหนดรายชื่อผูถื้อหุ้นทีม่สิีทธไิดรั้บใบสำาคญั

แสดงสทิธิ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถื้อหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1

วันที่ออกใบสำาคัญแสดง

สิทธิ

วันทีจ่ะกำาหนดโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริหาร

ระยะเวลาการใช้สิทธิ กำาหนดให้ ใช้สิทธิได้ทุก ๆ 6 เดือน คือทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม ตลอดอายุ

ของใบสำาคญัแสดงสทิธิ AS-W1 เร่ิมใช้สิทธคิร้ังแรกวันที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ใบสำาคญั

แสดงสิทธิทีเ่หลอืจากการใช้สิทธหิรือไมถู่กใช้สิทธใินวันกำาหนดการใช้สิทธใิด ๆ  สามารถสะสม

เพื่อนำาไปใช้สิทธิได้ ในวันกำาหนดการใช้สิทธิครั้งต่อ ๆ ไปตลอดอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

แตห่ากครบกำาหนดอายขุองใบสำาคญัแสดงสิทธแิลว้ ใบสำาคญัแสดงสิทธใิด ๆ  ที่ไมถู่กใช้สิทธิ

จะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 จะสามารถใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ได้ ในวันที่ใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำาการ

ของบริษัท ให้เลื่อนวันกำาหนดการใช้สิทธเิปน็วันทำาการก่อนหนา้วันกำาหนดการใช้สิทธิดงักลา่ว

ระยะเวลาการแจ้งความ

จำานงในการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ซ่ึงประสงค์ท่ีจะใชสิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทจะ

ตอ้งแจง้ความจำานงในการใช้สิทธซ้ืิอหุน้สามญัของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำาการ ก่อน

วนักำาหนดการใชส้ิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำาหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำาการของ

บริษัท ใหเ้ลื่อนวันกำาหนดการใช้สิทธดิงักลา่วเปน็วันทำาการสดุทา้ยก่อนหนา้วันกำาหนดการใช้

สิทธคิร้ังดงักลา่ว ยกเว้นการแสดงความจำานงในการใช้สทิธคิร้ังสุดทา้ย ให้แสดงความจำานง

ในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำาหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

จำานวนหุ้นสามัญรองรับ

การใช้สิทธิ

ไม่เกิน 102,469,254 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 

25.00* ของจำานวนหุน้ทีช่ำาระแลว้ทัง้หมดของบริษัท จำานวน 409,877,016 หุน้ ณ วันประชุม

คณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 เมื่อวันที่ 27 

กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ จำานวนหุ้นสำารองเพื่อรองรบัการใชส้ทิธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 

AS-W1 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำานวนหุ้นท่ีจำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำาหนด

*วิธีการคำานวณสัดส่วนหุ้นรองรับ:

(จำานวนหุ้นรองรับสำาหรับใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS - W1 ที่ออกในครั้งนี้)

จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ร้อยละ 25.00 =
102,469,254

409,877,016

นายทะเบียนของใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำา

หน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่

เกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบ

สำาคัญแสดงสิทธิ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ครบทั้ง

จำานวน 102,469,254 หน่วย และผู้ ใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ดังกล่าว ไม่ใช่

ผูถื้อหุน้ของบริษัท สิทธอิอกเสียงของผูถื้อหุน้เดมิของบริษัทจะลดลงในสัดส่วนเทา่กับร้อยละ 

20.00

*คำานวณจากจำานวนหุ้นรองรับสำาหรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 (จำานวน 

102,469,254 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 

ณ วันที ่27 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2560 (จำานวน 409,877,016 หุ้น) และจำานวนหุน้รองรับสำาหรับ

การใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 (จำานวน 102,469,254 หุ้น)

Control Dilution

=

จำานวนหุ้นรองรับสำาหรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1

(จำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

+ จำานวนหุ้นรองรับสำาหรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1)

ร้อยละ 20.00 =

102,469,254

(409,877,016 + 102,469,254)

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)

Price Dilution =
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย - ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)

ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

Price Dilution = (Po-Pn) / Po

Po = 2.62 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 

15 วันทำาการ (ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560)

Qo = จำานวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิม เท่ากับ 409,877,016 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการ

บริษัทท่ีมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Qw = จำานวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มข้ึนจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิทั้งจำานวนซ่ึง

เท่ากับ 102,469,254 หุ้น

Pn = (PoQo) + (ราคาใช้สิทธิของ AS-W1 × Qw) / (Qo + Qw)

 = (2.62 × 409,877,016) + (2.00 × 102,469,254) / ( 409,877,016 + 102,469,254)

 = 2.50 บาทต่อหุ้นดังนั้น

Price Dilution = 2.62 - 2.50 / 2.62 = 4.58%

3. การลดลงของขาดทุนต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution: EPS Dilution)

ในกรณทีีม่กีารใช้สิทธซ้ืิอหุน้ครบถ้วนตามใบสำาคญัแสดงสิทธทิัง้จำานวน 102,469,254 หนว่ย 

จะมีผลกระทบต่อขาดทุนต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 40 โดยขาดทุนสุทธิที่

ใช้ ในการคำานวณ คอืขาดทนุสุทธิประจำาป ี2559 และจำานวนหุ้นที่ใช้ ในการคำานวณคอืจำานวน

หุ้นเดิม 307,407,762 หุ้น ซ่ึงเป็นจำานวนหุ้นก่อนที่บริษัทจะเพ่ิมทุนในปลายปี 2559 โดย

คำานวณจากสูตรดังนี้
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EPS Dilution =
ขาดทุนต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย - ขาดทุนต่อหุ้นหลังการเสนอขาย

ขาดทุนต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย

EPS Dilution = (EPSo - EPSn) / EPSo

EPSo = ขาดทุนสุทธิ / Qo = (216,680,325) / 307,407,762 = (0.70)

EPSn = ขาดทุนสุทธิ / (Qo + Qw)

 = (216,680,325) / (409,877,016 + 102,469,254) = (0.42)

ดังนั้น EPS Dilution = (0.70) – (0.42) / (0.70) = 40.00%

การไม่สามารถยกเลิก

การแจ้งความจำานงใน

การใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ได้แจ้งความจำานงในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบ

สำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิดัง

กล่าวได้อีกต่อไป

เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

AS-W1

เมื่อมีการดำาเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ

ตามที่กำาหนดไว้ ในข้อกำาหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 ซ่ึงเป็น

เหตุการณ์ท่ีกำาหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนท่ี ทจ. 34/2551 

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่ 

และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำาคัญแสดงสิทธิ เช่น

(ก) เมื่อมกีารเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไว้ของหุน้ของบริษัท อนัเปน็ผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

แบ่งแยกหุ้น

(ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำา

(ค) เมื่อบริษัทมกีารเสนอขายหุน้กู้แปลงสภาพในราคาต่ำาหรือมกีารเสนอขายใบสำาคญัแสดง

สิทธิในราคาต่ำา 

(ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

(จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้อกำาหนดสิทธิ

(ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำาให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้

ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 

ด้อยไปกว่าเดิม เป็นต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหาร เป็นผู้พิจารณากำาหนด แก้ไขเพ่ิมเติม และเปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น 1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่า

เทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ

2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำาคัญแสดงสิทธิได้ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามใบสำาคัญ

แสดงสิทธ ิAS-W1 ผูถื้อหุน้ของบริษัทจะไดรั้บประโยชนเ์ก่ียวเนื่องจากการทีบ่ริษัทจะสามารถ

นำาเงินทุนที่ได้รับไปใช้ ในโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในอนาคตตามความเหมาะสม และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1
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เงื่อนไขอื่น ๆ ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริหาร มีอำานาจในการพิจารณาแก้ไขกำาหนดวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซ้ือใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ AS-W1 ตามสัดส่วนจำานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ

วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และ

ผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำาคัญ และเป็นผู้พิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และราย

ละเอียดอื่น ๆ ของใบสำาคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรร การเจรจา ตกลง ลงนามใน

เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำาเนินการต่าง ๆ อันจำาเป็นและสมควรอัน

เก่ียวเนื่องกับการออกและจดัสรรใบสำาคญัแสดงสิทธิในคร้ังนี ้ซ่ึงรวมถึงการนำาใบสำาคญัแสดง

สิทธิและหุน้สามญัทีอ่อกเนื่องจากการใช้สิทธติามใบสำาคญัแสดงสิทธเิข้าจดทะเบยีนเปน็หลกั

ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำาเนินการขออนุญาตต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะ

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าการเพ่ิมทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธแิปลงสภาพ

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ AS-W1 โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุ้นเป็นแนวทางที่เหมาะสม การออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิในคร้ังนี้ไม่ส่งผล 

กระทบตอ่ส่วนแบง่กำาไรหรือสทิธอิอกเสยีงของผูถื้อหุน้ ในกรณทีีผู่ถื้อหุน้ทกุรายใช้สิทธแิปลง

สภาพใบสำาคญัแสดงสิทธ ิประกอบกับเงนิจากการใช้สิทธแิปลงสภาพ กรณทีีม่กีารใช้สิทธิซ้ือ

หุ้นทั้งจำานวน บริษัทจะได้รับเงินประมาณ 204,938,508 บาท ซึ่งสามารถใช้ปรับโครงสร้าง

ทางการเงิน และ/หรือสำารองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพ่ิมสภาพคล่อง และ/หรือใช้ ใน

การขยายกิจการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งนี้ในการลงทุนใด ๆ บริษัทจะ

ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความรบัผดิชอบของคณะ

กรรมการ

ในกรณทีีก่รรมการของบริษัทไมป่ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซื่อสัตยสุ์จริต และระมดัระวังรักษาผล

ประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนในคร้ังนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดัง

กลา่วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผูถื้อหุน้สามารถฟ้องเรียกร้องคา่เสียหายจากกรรมการ

คนดงักลา่วแทนบริษัทไดต้ามมาตรา 85 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 

และหากการไมป่ฏบิตัหินา้ทีน่ัน้เปน็เหตใุหก้รรมการหรือบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้องไดป้ระโยชน์

ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้

ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535


