
ทีเอ็มบีธนชาต (ทีทีบี)

การประชุมผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 (AGM) เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65
ได้มีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ของธนาคารทหารไทยธนชาต จาํกัด (มหาชน) ครัง้ที่ 1 หรอื วอรแ์รนท์ TTB-W1
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า (ให้ฟร)ี

คําถามที่พบบ่อย (FAQ)

โดยธนาคารไดทํ้าการข้ึนเครือ่งหมาย XW เพ่ือกําหนดรายช่ือผูมี้สิทธริบัเงนิปนัผลและวอรแ์รนท์แล้ว
เม่ือวนัท่ี 21 เม.ย. 65 ซ่ึงผูไ้ด้รบัวอรแ์รนท์ TTB-W1 จะสามารถนําสิทธมิาซ้ือหุ้นสามัญของธนาคาร
ไดต้ามระยะเวลาและราคาท่ีกาํหนด ท้ังน้ี หากมีขอ้สงสัยเพ่ิมเติม สามารถตดิต่อ บรษัิทหลกัทรพัย์ธนชาต
ซ่ึงเปน็ตวัแทนรบัแจ้งความจํานงการใช้สิทธไิดท่ี้เบอร ์0 2779 9000 หรอื ttb contact center 1428

A1. TTB-W1 คืออะไร 
ตอบ > TTB-W1 คือ การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนท์) ท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของธนาคาร ครั้งท่ี 1 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัท่ีปิดสมุดทะเบียน 

A2. ใครมีสิทธไิด้รบั TTB-W1 บ้าง
ตอบ > ผู้ถือหุ้น TTB ทุกคนท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ี 21 เม.ย. 65 จะมีรายช่ือในสมุดทะเบียนเพ่ือกําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับวอร์แรนท์ 
(กําหนดสิทธเิรยีบรอ้ยแล้ว)

A3. ถ้าต้องการตรวจสอบว่าได้รบัวอรแ์รนท์ TTB-W1 หรอืไม่ และจาํนวนสิทธทิี่ได้รบั ต้องทําอย่างไร
ตอบ > ธนาคารจะมีจดหมายแจ้งการไดร้บัสิทธวิอรแ์รนท์ TTB-W1 จัดส่งไปตามท่ีอยูท่ี่ท่านไดใ้หไ้วก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ เพ่ือแจ้ง
จํานวนสิทธท่ีิท่านไดร้บั พรอ้มท้ังรายละเอยีดเกีย่วกับวอรแ์รนท์ TTB-W1 และเอกสารการใช้สิทธแิปลง TTB-W1 เปน็หุน้สามัญ ในช่วง
กลางเดือนพฤษภาคม 2565 หากท่านมีข้อสงสัยเก่ียวกับการจัดส่งเอกสารหรือจํานวนสิทธท่ีิได้รับ สามารถติดต่อศูนย์รับฝาก
หลักทรพัย์ (TSD) โทร. 0 2009 9999 

A4. ในการรบั TTB-W1 จากธนาคาร ผู้ถือหุ้นจะมีค่าใช้จา่ยเพ่ิมเติมหรอืไม่
ตอบ > ไม่มีค่าใช้จ่าย เน่ืองจากธนาคารจัดสรร TTB-W1 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า (ให้ฟร)ี

A5. การรบัสิทธ ิ: จาํนวน TTB-W1 ที่ได้รบั มีวิธคีํานวณอย่างไร
ตอบ > ธนาคารจัดสรรให้ในอตัราส่วน 100 หุ้น TTB จะได้รบั 1 หน่วย TTB-W1 (หากมีเศษจะปัดท้ิง)

A6. TTB-W1 จะจดัสรรเข้าพอรต์เมื่อไหร่
ตอบ > ธนาคารได้ดาํเนินการจัดสรร TTB-W1 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ท่ีไดร้บัสิทธแิลว้ เม่ือกลางเดอืนพฤษภาคม 2565 หากท่านมีขอ้สงสัย
เกี่ยวกับสิทธท่ีิได้รบั สามารถติดต่อ “ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย์ (TSD)” ซ่ึงเป็นนายทะเบียนของธนาคาร โทร. 0 2009 9999

A. ข้อมูลเกี่ยวกับการได้รบัและการใช้สิทธวิอรแ์รนท์ TTB-W1
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B1. อัตราส่วนและราคาการใช้สิทธเิป็นเท่าไหร่
ตอบ > ใบสําคัญแสดงสิทธ ิTTB-W1 (วอรแ์รนท์) จํานวน 1 หน่วย มีสิทธซ้ืิอหุ้นสามัญ TTB ได้ 1 หุ้น ในราคา 0.95 บาท/หุ้น

B2. วันที่เริม่ยื่นเอกสารใช้สิทธแิปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญสําหรบัรอบการใช้สิทธคิรัง้แรกคือเมื่อไหร่
ตอบ > วนัท่ีเริม่ยื่นเอกสารแปลงสิทธริอบแรกคือระหวา่งวนัท่ี 16 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

B3. ขั้นตอนและรายละเอียดเอกสารสําหรบัการใช้สิทธแิปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญ 
ตอบ >  1. จัดเตรยีมเอกสารให้ครบถ้วน (ข้อ B4.)
             2. ชําระเงนิค่าใช้สิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นให้ครบถ้วน (ข้อ B6.)
             3. ยื่นเอกสารแจ้งความจํานงและหลักฐานการชําระเงนิค่าซ้ือหุ้นสามัญตามช่องทางท่ีกําหนด (ข้อ B7.)

B4. ผู้ถือหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพ่ือแจง้ความจาํนงการใช้สิทธิ
ตอบ >

กรณีถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

1. ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธ ิ
กรอกรายละเอยีด และลงนาม 
(แบบแจ้งความจํานง)
2. ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
(Warrant Certificate) ลงลายมือช่ือ
สลักหลังใบสําคัญแสดงสิทธิ
3. หลักฐานการชําระเงนิคา่ซ้ือหุน้สามัญ
ตามจํานวนในการใช้สิทธใินแต่ละครัง้
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอื 
สําเนาใบต่างด้าว หรอื 
สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุ 
จํานวน 2 ชุด (เอกสารจะถูกจัดส่งไปตาม
ท่ีอยูท่ี่ท่านใหไ้วก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย)์ 

แจ้งความประสงค์กับ Broker ที่ท่าน
มี TTB-W1 อยู่ในบัญชีหลักทรพัย์
เพ่ือขอเบิกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เอกสารประกอบการแจ้งความจํานง
1. ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธ ิ
2. ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
3. หลกัฐานการชําระเงนิคา่ซ้ือหุน้สามัญ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอื 
สําเนาใบต่างด้าว หรอื 
สําเนาหนังสือเดินทาง ท่ียังไม่หมดอายุ
จํานวน 1 ชุด 

แจ้งความประสงค์กบับรษัิท ศูนยร์บัฝาก
หลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
เพ่ือขอเบิกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เอกสารประกอบการแจ้งความจํานง
1. ใบแจ้งความจํานงการใช้สิทธ ิ
2. ใบแทนใบสําคญัแสดงสิทธท่ีิขอเบกิจาก 
TSD หรอื แบบคําขอถอนหลักทรพัย์ 
จากบัญชีบรษัิทผู้ออกหลักทรพัย์ 
(ศรท-402) (แบบคําขอถอนหลักทรพัย์) 
3. หลักฐานการชําระเงนิค่าซ้ือหุ้นสามัญ 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอื 
สําเนาใบตา่งดา้ว หรอื สําเนาหนังสือเดินทาง 
ท่ียังไม่หมดอายุ จํานวน 2 ชุด 

กรณีที่มี TTB-W1
อยู่ในบัญชีบรษัิทหลักทรพัย์

กรณีที่ฝาก TTB-W1
ไว้ในบัญชีของผู้ออกหลักทรพัย์

(Issuer Account) สมาชิกเลขที่ 600

A7. หากผู้ถือหุ้นถือเป็นใบหุ้น ไม่มีพอรต์หุ้น จะได้รบัวอรแ์รนท์หรอืไม่
ตอบ > ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัวอรแ์รนท์ โดยธนาคารจะส่งใบสําคญัแสดงสิทธ ิTTB-W1 พรอ้มแจ้งจํานวนสิทธวิอรแ์รนท์ให้กับผูถื้อหุ้นทราบ 
แต่หากผู้ถอืหุน้ต้องการขายสิทธวิอรแ์รนท์ จะตอ้งทําการเปดิพอรต์กับบรษัิทหลกัทรพัยแ์ละติดตอ่ TSD เพ่ือโอนวอรแ์รนท์เข้าพอรต์ 
ถงึจะทําการขายวอรแ์รนท์ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้(หลกัการเดียวกบัการโอนใบหุ้นเขา้พอรต์) โดยวอรแ์รนท์จะเขา้พอรต์ภายใน 1 วนัทําการ
หากเอกสารครบถ้วน

B. การดําเนินการหลังจากได้รบัการจดัสรรวอรแ์รนท์ TTB-W1 และต้องการใช้สิทธิ
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B5. หากผูถ้อืหุน้ต้องดาวนโ์หลดเอกสารเพ่ือแจง้ความจาํนงการใช้สิทธดิว้ยตัวเอง สามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากช่องทางไหนบา้ง
ตอบ > ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากหน้าเพจ นักลงทุนสัมพันธ ์ในเมนู บรกิารผู้ถือหุ้น ตามลิงก์ด้านล่างน้ี
https://www.ttbbank.com/th/ir/shareholder-services/ttb-w1

B6. การชําระเงนิค่าใช้สิทธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ชําระผ่านช่องทางใดได้บ้าง
ตอบ > 

* ชําระเงนิได้ตั้งแต่เวลา 09:30 – 15:30 น. หรอืเวลาทําการของแต่ละสาขา 
** วนัแจ้งความจํานงวนัสุดท้ายของทุกรอบการใช้สิทธ ิโปรดชําระเงนิภายในเวลา 15:30 น.

B7. ผู้ถือ TTB-W1 ยื่นเอกสารแจง้ความจาํนงการใช้สิทธไิด้ที่ไหนบ้าง
ตอบ > ผู้ตอ้งการแปลงสิทธสิามารถส่งเอกสารแจ้งความจํานงการใช้สิทธไิด ้2 ช่องทาง คือ ผ่านบรษัิทหลกัทรพัยธ์นชาต ซ่ึงเปน็ตัวแทน
รบัแจ้งความจํานงของธนาคาร หรอืสาขาของ ttb ไดทุ้กสาขา ตัง้แตเ่วลา 09:30 – 15:30 น. หรอืเวลาทําการของแต่ละสาขา ในช่วง
ระยะเวลาของการใช้สิทธ ิ
*งดรบัใบแจ้งความจํานงในการใช้สิทธทิางไปรษณีย์
**วนัแจ้งความจํานงวนัสุดท้ายของทุกรอบการใช้สิทธ ิโปรดยื่นเอกสารภายในเวลา 15:30 น.

B8. ผู้ถือหุ้นสามารถให้บรษัิทหลักทรพัย์ (Broker) ยื่นเอกสารใช้สิทธแิปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญ แทนได้หรอืไม่
ตอบ > สามารถทําได ้โดยยืน่ชุดเอกสารท้ังหมดในการใช้แจ้งความจํานงการใช้สิทธใิห้กบับรษัิทหลักทรพัยท่ี์ท่านมีบญัชีซ้ือขายอยู่ ตามวนั
และเวลาท่ีบรษัิทหลกัทรพัยน้ั์น ๆ กําหนด ซ่ึงบรษัิทหลกัทรพัย์น้ันจะรวบรวมเอกสารเพ่ือยืน่ใหแ้ก ่บรษัิทหลักทรพัย ์ธนชาต จํากดั (มหาชน)

B9. ระยะเวลาใช้สิทธ ิ: ผู้ถือหุ้นใช้สิทธซ้ืิอหุ้นสามัญได้วันไหนบ้าง ใช้สิทธไิด้ทุกวันหรอืไม่
ตอบ > ใช้สิทธซ้ืิอหุ้นสามัญได้ทุกส้ินไตรมาสจนถึงวันท่ีหมดอายุ วันท่ี 10 พ.ค. 68 รวมท้ังหมด 13 ครั้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมา
แจ้งความจํานงการใช้สิทธไิด้ภายใน 10 วันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธนัวาคมของทุกปี ตลอดอายุ
ของใบสําคญัแสดงสิทธ ิTTB-W1 ยกเวน้การใช้สิทธคิรัง้สุดท้าย ผูถ้อืหุน้สามารถมาแจ้งความจํานงการใช้สิทธไิด้ภายใน 15 วนัทําการ
สุดท้ายก่อนวนัใช้สิทธ ิตามตารางการใช้สิทธดิ้านล่าง

ชําระที่ธนาคารทหารไทยธนชาต ชําระที่ธนาคารอ่ืน

1. ชําระเงนิผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารทหารไทยธนชาต
    ทุกสาขาท่ัวประเทศ 
2. ชําระเงนิผ่าน Internet Banking (ttb internet banking) 
    - เลือกเมนูจ่ายบิล และระบุ Com Code: 5508 
    บมจ. หลักทรพัย์ธนชาต 
3. ชําระเงนิผ่าน Mobile Banking (ttb touch application) 
    - เลือกเมนูจ่ายบิล และระบุ Com Code: 5508 
    บมจ.หลักทรพัย์ธนชาต 
*ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รบัภาระค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีเกิดขึ้น

1. ชําระเงนิผ่านการโอนระบบบาทเนต (BAHTNET) ได้  
    โดย ผู้ชําระเงนิเป็นผู้รบัภาระค่าธรรมเนียมธนาคาร
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ท้ังน้ี ช่วงเวลาท่ีผู้ถือหุน้สามารถมาแจ้งความจํานงได้อาจเปลีย่นแปลงไปตามวนัหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงนิในอนาคต

B10. การใช้สิทธแิปลงสภาพวอรแ์รนท์ เสียภาษีหรอืไม่
ตอบ > การใช้สิทธวิอรแ์รนท์ น้ันไม่เสียภาษี

B11. หุ้นสามัญที่ซ้ือจากการใช้สิทธ ิTTB-W1 จะเข้าพอรต์ภายในกี่วัน หลังจากยื่นเอกสารครบถ้วน
ตอบ > หากเอกสารครบถว้นสมบูรณ ์จะใช้เวลาประมาณ 15 - 30 วนั หลังจากวนักาํหนดใช้สิทธ ิอยา่งไรกด็ ีหากเอกสารไม่สมบูรณ์
หรอืพ้นระยะเวลาท่ีกําหนด จะถือวา่ท่านไม่ประสงค์ใช้สิทธใินครัง้น้ี

B12. หากผู้ถือหุ้นต้องการซ้ือ TTB-W1 เพ่ิม ต้องทําอย่างไร
ตอบ > ผู้ถือหุ้นสามารถซ้ือ TTB-W1 ในตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้ ราคาจะขึ้นอยู่กับมูลค่าวอรแ์รนท์ ณ วนัซ้ือขาย  

B13. ผู้ที่ถือ TTB-W1 สามารถทยอยใช้สิทธแิปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญ ได้หรอืไม่
ตอบ > ผู้ท่ีถือ TTB-W1 สามารถทยอยใช้สิทธแิปลง TTB-W1 เป็นหุ้นสามัญได้ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

B14. TTB-W1 มีอายุกี่ปี 
ตอบ > 3 ปีนับจากวนัท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธ ิโดยใช้สิทธคิรัง้สุดท้ายไดใ้นวนัท่ี 10 พ.ค. 68 (หากวนัดงักลา่วไม่ตรงกบัวนัทําการ 
ให้เลื่อนวนักําหนดการใช้สิทธเิป็นวนัสุดท้ายก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สิทธดิังกล่าว) 

B15. หากถือ TTB-W1 เกิน 3 ปี โดยไม่ได้ใช้สิทธหิุ้นสามัญ จะเป็นอย่างไร
ตอบ > • ไม่สามารถใช้สิทธซ้ืิอหุ้นสามัญ TTB ณ ราคาท่ีกําหนดได้
             • ไม่สามารถซ้ือ-ขายสิทธ ิTTB-W1 ในตลาดได้
             • จํานวนหุ้น TTB จะมีเท่าเดิม แต่ TTB-W1 จะหมดอายุและหายไปจากพอรต์

ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้น
สามารถมาแจ้งความจํานงได้

ครัง้ที่

1

2

3

4

5

6

7

16 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

16 – 29 กันยายน พ.ศ. 2565 

19 – 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

17 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2566 

16 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

18 – 29 กันยายน พ.ศ. 2566 

18 – 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

18 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 

17 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

16 – 27 กันยายน พ.ศ. 2567 

17 – 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

17 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 

18 เมษายน – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 

ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้น
สามารถมาแจ้งความจํานงได้

ครัง้ที่

8

9

10

11

12

13
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B16. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์ (อายุไม่ครบ 20 ปีบรบูิรณ์) ที่ต้องการใช้สิทธติ้องทําอย่างไร
ตอบ > สามารถทําตามขัน้ตอนการแจ้งความจํานงการใช้สิทธปิกติได ้(ข้อ B2.) โดยตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถใช้สิทธซ้ืิอหุน้
ไดโ้ดยถกูต้องตามกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงคาํส่ังอนุญาตจากศาล สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูป้กครอง (บดิา และ/หรอื มารดา) 
และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้เยาวอ์าศัยอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองสําเนาถูกต้อง

B17. จาํนวนหุ้นที่จะได้รบัปันผลในอนาคต ได้ทั้งหุ้นเดิม และหุ้นใหม่จากการใช้สิทธ ิwarrant ใช่หรอืไม่
ตอบ > หุน้ใหม่จากการแปลงสิทธ ิจะมีสิทธไิดร้บัปันผลเหมือนหุน้สามัญปกต ิหากผู้ถอืหุน้ถือจนถงึวนักาํหนดจ่ายปันผลในรอบถัดไป

C1. ถ้าได้รบัการจดัสรร TTB-W1 แต่ไม่ต้องการใช้สิทธ ิต้องทําอย่างไร
ตอบ >  ผู้ท่ีได้รบัการจัดสรรสิทธสิามารถขาย TTB-W1 ในตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้ ราคาจะขึ้นอยู่กับมูลค่าวอรแ์รนท์ ณ วนัซ้ือขาย

C2. TTB-W1 จะเริม่ซ้ือขายในตลาดได้เมื่อไหร่
ตอบ > คาดวา่จะเริม่ซ้ือขายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2565  

C3. สิทธใินการซ้ือหุ้นสามัญจากวอรแ์รนท์ สามารถรบัแทนหรอืสามารถโอนให้ผู้อ่ืนได้หรอืไม่
ตอบ > ไม่สามารถรบัวอรแ์รนท์แทนได ้แตเ่ม่ือรบัวอรแ์รนท์มาแล้ว สามารถโอนสิทธใิหผู้อ้ืน่ได ้โดยผูถื้อวอรแ์รนท์ตอ้งตดิตอ่นายทะเบยีน 
หรอื TSD เรือ่งการเปลีย่นช่ือผูถ้อืวอรแ์รนท์หรอืทําการสลกัหลังใบวอรแ์รนท์ โทร. 0 2009 9999

D1. วอรแ์รนท์ (warrant) คืออะไร 
ตอบ > วอรแ์รนท์ (warrant) คือ “ใบสําคญัแสดงสิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญ” ท่ีธนาคารออกและจัดสรรให้แก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
โดยผู้ถือหุ้นสามารถนําวอรแ์รนท์ TTB-W1 ไปซ้ือหุน้สามัญของธนาคารได้ในอตัรา ราคา และระยะเวลา ท่ีกาํหนด หรอือกีนัยกคื็อ 
การให้สิทธท่ีิจะซ้ือหุ้น TTB ในราคาท่ีกําหนด โดยธนาคารจะให้สิทธติามสัดส่วนหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นมีอยู่

D2. วอรแ์รนท์ประเภท Preferential Public Offering : PPO ที่ธนาคารออกคืออะไร 
ตอบ > วอรแ์รนท์ประเภทน้ีจะจัดสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้ผูถื้อหุ้นในประเทศบางกลุ่มท่ีมีข้อจํากัดเรือ่งกฎหมาย 
(เช่น ไม่รวมผู้ถือหุ้นในอเมรกิา) 

D3. จุดประสงค์ของการออก TTB-W1 ในครัง้นี้คืออะไร
ตอบ > การออก TTB-W1 เปน็อกีหน่ึงทางเลอืกในการจัดหาเงนิทุนเพ่ือรองรบัการขยายธรุกจิในระยะยาว และธนาคารเล็งเหน็วา่
การออกวอรแ์รนท์จะเป็นประโยชน์สูงสุดท้ังสําหรบัธนาคารและผู้ถือหุ้น

C. การดําเนินการหลังจากได้รบัการจดัสรรวอรแ์รนท์ TTB-W1 และไม่ต้องการใช้สิทธิ

D. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวอรแ์รนท์ TTB-W1
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D4. การออกวอรแ์รนท์ครัง้นี้ ผู้ถือหุ้นจะได้ประโยชน์อย่างไร
ตอบ > ผู้ถือหุ้นจะได้รบัวอรแ์รนท์ฟรจีากธนาคาร และมีความคล่องตัวในการตัดสินใจวา่จะใช้สิทธท่ีิจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนหรอืไม่ 
หรอืจะตัดสินใจซ้ือขายเม่ือไหรก่็ได้ ภายใน 3 ปี เป็นการเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการรบัผลตอบแทนจากธนาคาร โดย
• สําหรบัผูท่ี้ตอ้งการใช้สิทธแิปลง TTB-W1 เป็นหุน้ TTB : ผูถ้อืหุน้จะสามารถรกัษาสัดส่วนการถอืหุน้ และผู้ถือหุน้จะสามารถซ้ือหุน้ TTB 
ได้ในราคาท่ีต¢ากวา่ตลาด หาก ณ วนัใช้สิทธ ิราคาท่ีกําหนดต¢ากวา่ราคาในตลาด โดยสิทธใินการแปลงมีระยะเวลาถึง 3 ปี 
• สําหรบัผูท่ี้ไม่ต้องการใช้สิทธแิปลง TTB-W1 เปน็หุน้ TTB : ผูถ้อืหุน้ยังได้ประโยชน์จากการขายสิทธท่ีิไดร้บัมาไดใ้นตลาดหลักทรพัย์ฯ 
เพ่ือรบัผลตอบแทนในระยะส้ัน หากผู้ถือหุ้นไม่ขาย TTB-W1 ภายใน 3 ปี สิทธจิะไม่มีมูลค่า

D5. ธนาคารจะได้ประโยชน์อย่างไร และธนาคารจะนําเงนิที่ได้จากการเพ่ิมทุนไปทําอะไร
ตอบ > ธนาคารจะได้เงินทุนเพ่ือรองรับแผนการขยายธุรกิจระยะยาว อีกท้ังยังเป็นไปตามแผนการบริหารการจัดหาเงินทุน
ให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธภิาพท้ังในแงข่องต้นทุนและการใช้เงนิทุน ภายใต้ภาวะตลาดเงนิตลาดทุนในปัจจุบัน

D6. การออกวอรแ์รนท์ครัง้นี้ เนื่องจากธนาคารมีปัญหาเรือ่งเงนิทุนหรอืไม่ 
ตอบ > ธนาคารไม่ไดมี้ปญัหาเรือ่งสภาพคลอ่งและฐานเงนิกองทุน เน่ืองจากฐานเงนิกองทุนยังอยู่ในระดับท่ีแขง็แรงและอยูสู่งกวา่
เกณฑข์ัน้ต¢าท่ี 12% ของธนาคารแหง่ประเทศไทย การออกวอรแ์รนท์ทําให้ธนาคารสามารถระดมทุนในระยะยาว เพ่ือรองรบัโอกาสใหม่ ๆ 
ท่ีอาจเกิดขึ้นภายในช่วง 2 - 3 ปีข้างหน้า
  

                                   เอกสารฉบับน้ีเริม่ใช้ได้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป จนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลง


