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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเบือ้ งต้ นของ
ใบแสดงสิทธิในการซือ้ หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ของธนาคารฯ
ประเภทหลักทรัพย์ ท่ี
เสนอขาย

ใบแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื อ้ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่ โอนสิ ท ธิ ได้ ข องธนาคารทหารไทย จ ากั ด (มหาชน)
(ธนาคารฯ) (ใบแสดงสิทธิ หรื อ TSR) ทังนี
้ ้ TSR เป็ นตราสารที่สามารถโอนเปลี่ยนมือและ
สามารถซือ้ ขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรั พย์ ฯ ) ซึ่งจะทาให้
ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน หรื อเลือกรับผลตอบแทนจากการขาย TSR
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน หากไม่ประสงค์หรื อไม่พร้ อมที่จะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน

ชนิดของใบแสดงสิทธิ

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

จานวนใบแสดงสิทธิท่อี อก
และเสนอขาย

จานวนไม่เกิน 31,481,481,482 หน่วย โดยธนาคารฯ มีความประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR
เป็ นจานวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท

จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
จัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบแสดงสิทธิ

ไม่ เกิ น 31,481,481,482 หุ้ น มูลค่ า หุ้ น ที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 0.95 บาท โดยธนาคารฯ มี ค วาม
ประสงค์ที่จะระดมทุนผ่าน TSR เป็ นจานวนไม่เกิน 42,500,000,000 บาท

หุ้นรองรับใบแสดงสิทธิท่ี
ไม่ ได้ ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ

หากผู้ถือ TSR รายใดไม่ได้ ใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR เต็มจานวนหรื อไม่ได้ ใช้ สิทธิ
เลย เป็ นผลให้ มีห้ ุนสามัญ เพิ่มทุนที่รองรับการใช้ สิทธิซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนตาม TSR เหลือ
ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายชื่อ
อยู่ในสมุดทะเบี ยนผู้ถือหุ้นของธนาคารฯ ณ วัน กาหนดรายชื่อผู้ถื อหุ้น ที่มี สิท ธิ ได้ รับ TSR
(Record Date) ซึ่งแสดงเจตนาใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (โดยไม่รวมผู้ถือ TSR ที่ไม่ได้
เป็ นผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับ TSR ดังกล่าวซึ่งซื ้อ
TSR ในตลาดหลักทรัพย์)
โดยผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ สิทธิจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม TSR ในกรณี ที่ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจานวนน้ อยกว่าจานวน
ที่มีผ้ ูถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิรวมกัน ธนาคารฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เดิ มที่แสดงความจานงในการจองซือ้ หุ้นเกิ นสิทธิ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้น
เพิ่ ม ทุ น ครบทัง้ จ านวนภายในระยะเวลาที่ ธ นาคารฯ ก าหนดตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ณ
วัน ก าหนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ TSR (Record Date) จนกว่ า จะครบจ านวนของ
หุ้นสามัญ เพิ่มทุนทัง้ หมดที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่ห้ ุน สามัญ เพิ่มทุน ส่วนที่เหลือ
มี จานวนมากกว่ าจ านวนที่ มี ผ้ ูถื อหุ้น เดิ ม จองซื อ้ หุ้ น เกิน สิ ท ธิ รวมกัน ธนาคารฯ จะจัด สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่จองซื ้อหุ้นเกินสิทธิและชาระ
เงินค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวนภายในระยะเวลาที่ธนาคารฯ กาหนด

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ทังนี
้ ้ สาหรับการจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือจากการใช้ สิทธิภายใต้ TSR นัน้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ
ใช้ ดุลพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้ นรายใด หากการ
จัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อ
ระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อข้ อบังคับของธนาคารฯ หรื อ
(ข) ธนาคารฯ มี ห น้ า ที่ ต้ อ งปฏิ บัติ ห รื อ ต้ อ งด าเนิ น การใด ๆ เพิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากที่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไข ที่กาหนดในการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการใช้ สิทธิภายใต้ TSR ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของธนาคารฯ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้ ข้อยกเว้ นที่มีอยู่
ภายใต้ ก ฎหมายต่ า งประเทศที่ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู่ แ ละสามารถด าเนิ น การได้ ใ นเวลานั น้
ยกตั ว อย่ า ง เช่ น ธนาคารฯ จะสามารถจัด สรรหุ้ น ให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
(Qualified Institutional Investors) และนั ก ลงทุ น อาชี พ (Professional Investors) ในบาง
ประเทศได้ ภายใต้ กฎหมายและข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องของประเทศนัน้ ๆ
การจัดสรรใบแสดงสิทธิ

จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของธนาคารฯ ที่มีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ TSR (Record date) โดยจัด สรรให้ ตามสัด ส่ ว นการถื อ หุ้ น
(Pro-rata basis) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรอย่างน้ อย 1.39 หุ้นสามัญเดิม ต่อ
TSR 1 หน่วย (ในกรณี ที่มีเศษของ TSR จากการคานวณให้ ปัดเศษทิง้ ) ทัง้ นี ้ TSR 1 หน่วย
สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยกาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทัง้ ผู้รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าวเป็ น
ผู้มีอานาจในการกาหนดและประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ ายของ TSR ภายในสองวัน
ทาการก่อนวันที่จะมีการขึ ้นเครื่ องหมาย XT
อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องกับการออกและจัดสรร TSR อนุญ าตให้
สามารถทาได้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิใช้ ดุลพินิจพิจารณาไม่จดั สรร TSR ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายใด
หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ (ก) เป็ นการกระทาขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์
หรื อระเบียบข้ อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรื อต่างประเทศ และ/หรื อข้ อบังคับของธนาคารฯ
หรื อ (ข) ธนาคารฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบัติหรื อต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้
กฎหมายไทย หรื อ (ค) ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อเงื่อนไขที่กาหนดในการจัดสรร
TSR ทังนี
้ ้ ธนาคารฯ อาจจัดสรร TSR ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็ นการเฉพาะก็ได้ ภายใต้
ข้ อยกเว้ นที่มีอยู่ภายใต้ กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้ บังคับอยู่และสามารถดาเนินการได้ ใน
เวลานัน้ ยกตัว อย่ า ง เช่ น ธนาคารฯ จะสามารถจัด สรร TSR ให้ แ ก่ นัก ลงทุ น สถาบัน ที่ มี
คุณสมบัติ (Qualified Institutional Investors) และนักลงทุนอาชีพ (Professional Investors)
ในบางประเทศได้ ภายใต้ กฎหมายและข้ อยกเว้ นที่เกี่ยวข้ องของประเทศนัน้ ๆ
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ทัง้ นี ้ TSR ที่ ออกในครัง้ นีจ้ ะออกในรู ปของระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) เท่ านัน้ โดย
ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับจัดสรรจะสามารถดาเนินการได้ เป็ น 2 กรณี
1. ผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบแสดงสิทธิที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้ ว นายทะเบียน
ใบแสดงสิ ท ธิ ของธนาคารฯ คื อ บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากัด
(ศูนย์ รับฝากหลักทรัพย์ ) จะออกใบแสดงสิทธิในชื่อของ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
TSR ที่ บ ริ ษั ท หลักทรั พ ย์ นัน้ ฝาก TSR อยู่ ในขณะเดี ย วกัน บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ นัน้ ก็ จ ะ
บัน ทึก ยอดบัญ ชีจ านวน TSR ที่ผ้ ูจ องซื อ้ ฝากไว้ และออกหลัก ฐานการรั บ ฝากให้ แ ก่
ผู้ได้ รับสิทธิในการซื ้อ TSR
2. ผู้ถื อหุ้ น ที่ ได้ รับ จัด สรร TSR ที่ ไม่ มี บัญ ชีซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ต้ อ งฝาก TSR ไว้ ในบัญ ชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
จะบันทึกยอดบัญชีจานวน TSR ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากไว้ ในบัญชีของบริษัทสมาชิก
เลขที่ 600 และจะออกหลั ก ฐานการรั บ ฝาก TSR ให้ แก่ ผ้ ู ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการซื อ้
ใบแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายใบแสดงสิทธิ
ต่ อหน่ วย

0.00 บาท (จัดสรรให้ โดยไม่คิดมูลค่า)

อายุของใบแสดงสิทธิ

ไม่เกิน 2 เดือนนับแต่วนั ที่ออก TSR

ราคาการใช้ สิทธิ

ธนาคารฯ ยังไม่ได้ กาหนดราคาใช้ สิทธิของ TSR โดยกาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร หรื อ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทังผู
้ ้ รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้
มีอานาจในการกาหนดและประกาศราคาใช้ สิทธิของ TSR ภายใน 2 วันทาการก่อนวันที่จะมี
การขึ ้นเครื่ องหมาย XTที่ระหว่าง 1.35 บาท – 1.60 บาทต่อหุ้น โดยหากใช้ ราคาใช้ สิทธิขนต
ั ้ ่า
ดังกล่าวเพื่อคานวณเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ (7
สิงหาคม 2562) จะพบว่าราคาใช้ สิทธิดังกล่าวเป็ นราคาที่มีส่วนลดร้ อยละ 14.5 – 27.9 ของ
ราคาตลาด (ซึง่ เป็ นราคาที่คานวณจากราคาปิ ดถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นของธนาคารฯ ที่ซื ้อ
ขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ เป็ น ระยะเวลาย้ อ นหลัง 7 วัน ท าการติ ด ต่ อ กัน ก่ อ นวัน ประชุ ม
คณะกรรมการธนาคารฯ กล่าวคือ 1.87 บาทต่อหุ้น)

อัตราการใช้ สทิ ธิซอื ้ หุ้นสามัญ TSR 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพิ่มทุน
วันใช้ สิทธิตามใบแสดงสิทธิ

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารฯ ยังมิได้ กาหนดวันใช้ สิทธิ ตาม TSR แต่กาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทังผู
้ ้ รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว เป็ น
ผู้มีอานาจในการกาหนดวันใช้ สิทธิตาม TSR ผู้ถือ TSR สามารถใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
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ของธนาคารฯ ได้ ภายหลังวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการซือ้ ขาย TSR เพื่อกาหนดสิทธิ ในการ
ซื ้อหุ้นเพิ่มทุน โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันในการแจ้ งความจานงในการใช้ สิทธิ ทัง้ นี ้
หากผู้ถือ TSR ไม่ใช้ สิทธิภายในระยะเวลาแจ้ งความจานงการใช้ สิทธิ TSR ดังกล่าวจะสิ ้นผล
ลงทันที โดยผู้ถือ TSR จะไม่สามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้
วันที่ออกใบแสดงสิทธิ

ธนาคารฯ ยังมิได้ กาหนดวันที่ออก TSR โดยกาหนดให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ รวมทังผู
้ ้ รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว เป็ นผู้มีอานาจ
ในการกาหนดวันที่ออก TSR อย่างไรก็ดี ธนาคารฯ จะกาหนดภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้ รับใบแสดงสิทธิ

27 กันยายน 2562

ตลาดรองของใบแสดงสิทธิ

ธนาคารฯ จะนา TSR ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิด ธนาคารฯ จะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้ จากการใช้ สิทธิตาม TSR ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จากการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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นายทะเบียนใบแสดงสิทธิ
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้ สิทธิแปลงสภาพ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

สถานที่ติดต่ อใช้ สิทธิ

ธนาคารฯ จะกาหนดภายหลังและจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป

เงื่อนไขอื่นๆ

มอบอานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคารฯ
มีอ านาจในการพิ จ ารณาก าหนดรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่เกี่ ย วข้ อ งกับ การออก TSR และการ
จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อรองรั บ การใช้ สิท ธิ ต าม TSR ดัง กล่ า ว ซึ่งรวมถึ ง (1) ก าหนด
จานวน TSR สุดท้ าย อัตราส่วนการจัดสรร TSR และราคาใช้ สิทธิซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของ TSR (2)
การกาหนดระยะเวลาการออกและการใช้ สิท ธิ ตาม TSR วัน เวลาจองซื อ้ และชาระค่ าหุ้น
รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการดังกล่าว (3) เจรจาทาความตกลง และลง
นามในสัญญา เอกสาร คาขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออก
TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตาม TSR และ (4) การติดต่อ และ
การยื่นคาขออนุญ าต เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงาน
ที่เกี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนการน า TSR และหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนของธนาคารฯ เข้ าจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นหรื อสมควรเกี่ ยวกับการ
ออก TSR และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้ างต้ น

ผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้น

เนื่ องจากเป็ น การออก TSR ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม ตามสัด ส่วนการถื อหุ้น จึงไม่ มี ผลกระทบต่ อ
ผู้ถือหุ้นเดิม ณ วันที่ออกใบแสดงสิทธิ

รายละเอียดเบื้องต้นของใบแสดงสิทธิ ในการซื ้อหุ้นเพิ่มทุนทีโ่ อนสิทธิ ได้ของธนาคารฯ

อย่ างไรก็ ต าม หากมี ก ารใช้ สิทธิ ต ามใบแสดงสิ ท ธิ ผลกระทบต่ อผู้ถื อหุ้น จะพิ จ ารณาโดย
แบ่งเป็ น 2 กรณีดงั นี ้
กรณีท่ี 1 : ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิตาม TSR ของธนาคารฯ ทังจ
้ านวน
กรณีท่ี 2 : บุ ค คลอื่ น ที่ มิ ใช่ ผ้ ู ถื อ หุ้ น เดิ ม เป็ น ผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ต าม TSR ในการซื อ้ หุ้ น สามั ญ ของ
ธนาคารฯ ทังจ
้ านวน (TSR ทังหมดถู
้
กเปลี่ยนมือในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
1. ผลกระทบด้ า นการลดลงของสั ด ส่ วนการถื อ หุ้ นของผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม (Control
Dilution)
กรณีท่ี 1 : ไม่มีผลกระทบ
กรณีท่ี 2 : มีผลกระทบไม่เกินร้ อยละ 41.8
สูตรการคานวณ Control Dilution = 1–(Qo/(Qo +QTSR))
โดยที่
Qo

= จานวนหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ ว (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท)

QTSR

= จ านวนหุ้ นที่ เ พิ่ ม ขึ น้ จากการใช้ สิ ท ธิ ต าม TSR ซึ่ ง จะรู้ จ านวนที่
แน่ชดั ภายหลังการกาหนดอัตราส่วนการจัดสรร TSR ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของธนาคารฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pro-rata) ทัง้ นี ้ จานวนไม่เกิน
31,481,481,482 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.95 บาท)

ดังนัน้ Control Dilution = 1-(43,851,893,110 / (43,851,893,110+
31,481,481,482))
= ร้ อยละ41.8
2. ผลกระทบด้ านการลดลงของส่ วนแบ่ งกาไรของผู้ถือหุ้นเดิม( EPS Dilution)
กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 มีผลกระทบไม่เกินร้ อยละ 41.8
สูตรการคานวณ EPS Dilution = (EPSo– EPSNew)/EPSo
โดยที่
EPSo

=

กาไรสุทธิ / Qo

EPSNew

=

กาไรสุทธิ / (Qo + QTSR)

หมายเหตุ กาไรสุทธิที่ใช้ ในการคานวณ คือ กาไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน (งวด 1 เมษายน
2561 ถึง 31 มีนาคม 2562) ซึง่ เท่ากับประมาณ 10,900 บาท

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ดังนัน้
EPSo

= 10,900 ล้ านบาท / 43,851,893,110
= 0.2486 บาทต่อหุ้น

EPSNew

= 10,900 ล้ านบาท /(43,851,893,110 + 31,481,481,482)
= 0.1447 บาทต่อหุ้น

EPS
Dilution

= (0.2486-0.1447)/0.2486
= ร้ อยละ 41.8

3. ผลกระทบด้ านการลดลงของราคาตลาดหุ้น (Price Dilution)
กรณีท่ี 1 และ กรณีท่ี 2 มีผลกระทบไม่เกินร้ อยละ 11.0
สูตรการคานวณ Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนออก TSR – ราคาตลาดหลังออก
TSR)/ ราคาตลาดก่อนออก TSR
โดยที่
ราคาตลาด
หลังออก
TSR

= ((ราคาตลาดก่อนออก TSR x จานวนหุ้นที่ชาระแล้ ว) + (ราคา
การใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของของธนาคารฯ x จานวนหุ้น
รองรับ TSR ที่เสนอขายครัง้ นี ้)) / (จานวนหุ้นที่เรี ยกชาระแล้ ว +
จานวนหุ้นรองรับ TSR ที่เสนอขายครัง้ นี ้)
((1.87 x 43,851,893,110 + (1.35 x 31,481,481,482)) /
(43,851,893,110 + 31,481,481,482)
= 1.65

Price
dilution

= (1.87-1.65) / 1.87
= ร้ อยละ 11.8

หมายเหตุ: ในส่วนของการคานวณราคาใช้ สิทธิ TSR ธนาคารฯ คานวณบนสมมติฐานว่า
ราคาใช้ สิทธิเท่ากับ 1.35 บาทต่อหุ้น ทัง้ นี ้ ราคาใช้ สิทธิดังกล่าวไม่ใช่ราคาใช้
สิทธิ สุดท้ ายโดยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันธนาคารฯ รวมทังผู
้ ้ รับมอบอานาจจากบุคคลดังกล่าว จะเป็ นผู้กาหนด
และประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ ายและราคาใช้ สิทธิของ TSR ภายใน
สองวันทาการก่อนวันที่จะมีการขึ ้นเครื่ องหมาย XT
หมายเหตุ การออกและจัดสรร TSR ได้ ขึ ้นอยู่กบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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