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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ 1 สิงหาคม 2561
เรื่อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย 1.
2.
3.
4.
5.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ประวัติกรรมการอิสระที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนผูรับมอบฉันทะ
นิยามกรรมการอิสระ
คําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงตนเขารวม
ประชุม ในการประชุมผูถือหุน
6. ขั้นตอนการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561
7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ดวยคณะกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2561 มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 (“ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน”) ในวันอังคารที่
4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระพรอมดวย
ความเห็นของคณะกรรมการ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
รับรองรายงานการประชุมดังกลาว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จําก ัด (มหาชน) เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0 2638 8000, 0 2626 7000 โทรสาร 0 2657 3333 เว็บไซต์ www.cimbthai.com
CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Tel. 0 2638 8000, 0 2626 7000 Fax 0 2657 3333 www. cimbthai.com

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
15,140,113,803.50 บาท เปนทุนจดทะเบียน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุน จํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน

ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงและแข็งแกรงใหแกธนาคาร และใหธนาคารมีเงินกองทุน
ที่เพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหธนาคาร
ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสริมสรางความมั่นคง รวมถึงใหธนาคารมีเงินกองทุนที่เพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว
สําหรับรองรับการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต โดยเห็นควรใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 2,271,017,070.50 บาท
โดยเปนการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท (“หุนที่เสนอ
ขาย”) เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตรา 3 หุน
ใหม ตอ 20 หุนเดิม โดยกําหนดราคาเสนอขายที่ 0.87 บาทตอหุน
ความเห็นอื่นๆ ของคณะกรรมการมีดังนี้
เหตุผลและความจําเปนของการเพิ่มทุน
1) เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของธนาคารมีความคลองตัว และเพื่อใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เทียบเคียงกับคูแขง
ในธุรกิจธนาคาร และ
2) เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น
ภายหลังการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นวาการระดมทุนโดยการออกหุนสามัญเพิม่ ทุนมีความจําเปน และ
แนวทางการดําเนินการดังกลาวอาจสงผลกระทบตอผูถือหุนดังนี้
1)

ผลกระทบตอการลดลงของราคาตลาดของหุน (Price Dilution)
ผลกระทบตอการลดลงของราคาตลาดของหุนอาจเปนดังนี้
= (ราคาตลาดกอนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดกอนการเสนอขาย
โดยที่
ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนในตลาดหลักทรัพย 7 วันทําการ กอนวันที่คณะกรรมการมีมติใน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 = 0.8876 บาทตอหุน
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ราคาตลาดหลังการเสนอขาย = (ราคาตลาด x จํานวนหุนชําระแลว) + (ราคาเสนอขาย x จํานวนหุนที่เสนอขายใน
ครั้งนี้) / (จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้) = 0.8853 บาทตอหุน
ดังนั้น การลดลงของราคาตลาดของหุน = รอยละ 0.26
2)

ผลกระทบตอสิทธิออกเสียงของผูถือหุนเดิม (Control Dilution)
ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมรวมถึง CIMB Bank Berhad จองซื้อหุนเพิ่มทุนครบทั้งจํานวนจะไมมีผลกระทบตอสิทธิออก
เสียงของผูถือหุนเดิม

3)

ผลกระทบตอการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Per Share (EPS) Dilution)
ผลกระทบตอ EPS จะเปนดังนี้
= EPS กอนเสนอขาย – EPS หลังเสนอขาย / EPS กอนเสนอขาย
โดย
EPS กอนเสนอขาย = กําไรสุทธิ 12 เดือนยอนหลัง / จํานวนหุนชําระแลว
= 0.0088 ตอหุน
กําไรสุทธิ 12 เดือน ยอนหลังตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2561
และ
EPS หลังเสนอขาย = กําไรสุทธิ / (จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้)
= 0.0077 ตอหุน
ดังนั้น การลดลงของ EPS = รอยละ 12.50

ความเปนไปไดของแผนการใชเงินที่ไดจากการเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุน
แตละรายถืออยู (Rights Offering)
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น
ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใชเงิน รวมถึงความเพียงพอของแหลงเงินทุน (กรณีแผนการใช
เงิ น ที่ ไ ด จ ากการเสนอขายหุน ให แ ก ผู ถื อหุ น เดิ ม ตามสั ด สว นจํ า นวนหุ น ซึ่ ง ผู ถือ หุ น แต ล ะรายถื อ อยู (Rights
Offering) ไมครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด)
เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น โดย CIMB
Bank Berhad ไดแจงใหธนาคารทราบวา CIMB Bank Berhad จะสนับสนุนแผนการเพิ่มทุนของธนาคารเพื่อเสริมสราง
ความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคาร
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ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอการประกอบธุรกิจของธนาคารอันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการใชเงินตามแผน
คณะกรรมการไดพิจารณาการออกและเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู
ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาขางตนแลวเห็นวาเมื่อธนาคารไดรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอ
ขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) จะทําใหธนาคารมีสวนของ
ฐานทุนที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งทําใหธนาคารสามารถขยายธุรกิจไดตามแผนการดําเนินธุรกิจของธนาคาร
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของธนาคาร

ขอเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารตามที่เสนอในวาระที่ 2 ขางตน ขอ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของธนาคาร โดยเสนอใชขอความดังตอไปนี้

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

17,411,130,874.00 บาท

แบงออกเปน

34,822,261,748 หุน

มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ

0.50 บาท

หุนบุริมสิทธิ

34,822,261,748 หุน
- หุน

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสิบเอ็ดลานหนึ่งแสน
สามหมื่นแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาท)
(สามหมื่ น สี่ พั น แปดร อ ยยี่ สิ บ สองล า นสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน)
(หาสิบสตางค)
(สามหมื่ น สี่ พั น แปดร อ ยยี่ สิ บ สองล า นสอง
แสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยสี่สิบแปดหุน)
(-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแกไข
หนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องธนาคาร ข อ 4. เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของธนาคารในวาระที่ 2 ตาม
รายละเอียดขางตน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการธนาคารหรือกรรมการผูจัดการใหญ
และประธานเจาหนาที่บริหาร มอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําสั่งและ/หรือคําแนะนําของนายทะเบียนบริษัทมหาชน
จํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุนสามัญออกใหม จํานวน 4,542,034,141 หุน โดยมีมูลคาหุนที่ตราไว 0.50
บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนเดิมของธนาคารตามสัดสวนการถือหุนในอัตรา 3 หุนใหม ตอ 20 หุนเดิม
โดยเสนอขายในราคา 0.87 บาทตอหุน (“Rights Offering”) และกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรหุน
เพิ่มทุน
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ขอเท็จจริงและเหตุผล
1. เพื่อใหเงินกองทุนของธนาคารมีความเพียงพอ และมีเงินทุนสํารองไว เพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามแผนธุรกิจของ
ธนาคารและเพื่อรักษาระดับเงินกองทุนของธนาคารใหอยูในระดับที่เหมาะสม
2. เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงของสภาวะเงินทุนของธนาคารอันสืบเนื่องจากการกันสํารองเผื่อหนี้สูญที่เพิ่มขึ้น
คณะกรรมการจึงเห็นควรใหมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 15,140,113,803.50
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 17,411,130,874.00 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 4,542,034,141
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนซึ่งผูถือหุนแตละรายถือ
อยู (Rights Offering)
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน
เพิ่มทุน ดังนี้
(1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารจํานวน 4,542,034,141 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท ใหแกผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุนใหมตอ 20 หุนเดิม
ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทตอหุน และในกรณีที่มีเศษของหุนจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรหุนใหปด
เศษทิ้งทั้งจํานวน
(2) ทั้งนี้ กรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรรอบแรกใหแกผูถือหุนเดิม ธนาคารจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนที่เหลือดังกลาว รวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้ง ใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อหุนเกินสิทธิ
ตามสัดสวนการถือหุน ในราคาเดียวกันกับหุนที่ไดรับการจัดสรร และในกรณีที่หุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุน
ที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งมีจํานวนเหลือนอยกวาจํานวนที่ผูถือหุนเดิมจองซื้อเกินสิทธิ ธนาคารจะจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนที่เหลือรวมถึงเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งใหแกผูถือหุนที่จองซื้อเกินสิทธิแตละรายตาม
สัดสวนหุนสามัญเดิมที่ถืออยู (Pro Rata Basis) โดยการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ธนาคารจะดําเนินการ
จัดสรรหุนที่เหลือและเศษหุนที่ไดจากการปดเศษของหุนทิ้งดังกลาวไปจนกระทั่งไมมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรรอีก
(3) มอบหมายใหคณะกรรมการธนาคารและ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร มีอํานาจในการ
พิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1)
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย และวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเดิม
ที่มีสิทธิจองซื้อและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน (Record Date) การชําระคาหุน อัตราสวนการจองซื้อหุน การ
จองซื้อเกินสิทธิ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา
ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมทั้ง
ดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (3) ลงนามในคําขออนุญาตใดๆ คําขอผอน
ผันตางๆ เอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการ
และการยื่นคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ เอกสารและหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของตอหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ฯลฯ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารเขาจดทะเบียนใน
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ (4) การดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถามี)

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว และหากทานมีขอสงสัยหรือคําถาม
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วาระการประชุ ม สามารถส ง คํ า ถามล ว งหน า มายั ง ธนาคารได โ ดยผ า นทางอี เ มล ข องธนาคารที่
cs@cimbthai.com หรือทางไปรษณียลงทะเบียนมายัง งานเลขานุการบริษัท สํานักกรรมการผูจัดการใหญ ธนาคาร
ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ชั้น 21 เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-2657-3082 พรอมระบุชื่อ ที่ อยู และหมายเลขโทรศัพ ท เพื่อ ที่ธนาคารจะสามารถติดตอกลับ ได
ในชวงระยะเวลาระหวางวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2561
อนึ่ง เพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให
ทานผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหนังสือที่ระบุชื่อผูถือหุน หรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพบารโคด (Barcode)
ไวแลวตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 ที่ไดแนบมาพรอมนี้ พรอมหลักฐานการแสดงตนในการเขารวมประชุมตามสิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 5 มาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุม หรือสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหเลขานุการธนาคารกอน
เริ่มการประชุม โดยธนาคารไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทรที่ 6
สิงหาคม 2561 (Record Date)
ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ)
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผูถือหุนสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนและเอกสารประกอบทางเว็บไซตของธนาคารได
ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2561
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โดยในการนี้ คณะกรรมการธนาคารขอรับรองวา คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน
ของธนาคารในเรื่ อ งการเพิ่ ม ทุ น ออกหุ น ใหม ทั้ ง ในด า นความเหมาะสม ความเป น ไปได ความเป น ธรรม ตามหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการของธนาคารที่พึงกระทําตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับธนาคาร ตลอดจนกฎเกณฑใดๆ ที่เกี่ยวของเปนที่
เรียบรอยแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารจะรวมกันรับผิดชอบตอธนาคาร และผูถือหุนในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแก
ธนาคาร หากกรรมการกระทําการ หรือละเวนกระทําการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับธนาคาร
ตลอดจนกฎเกณฑใดๆ รวมถึงกรณีหากกรรมการกระทําการ หรือละเวนกระทําการใดๆ อันเปนเหตุใหกรรมการ หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของกับกรรมการนั้นไดประโยชนไปโดยมิชอบ โดยผูถือหุนสามารถใชสิทธิในการเรียกคืนประโยชนจากกรรมการที่
กระทําการ หรือละเวนกระทําการใดๆ แทนธนาคารไดดวย
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