ส่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
รายละเอียดเบือ้ งต้ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 3 ที่จดั สรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท อำร์ เอส จำกัด (มหำชน)
รุ่นที่ 3 (“RS-W3”)

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสำมำรถเปลีย่ นมือได้

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย

: ไม่เกิ น 193,332,870 หน่วย (หนึ่งร้ อยเก้ ำสิบสำมล้ ำนสำมแสนสำมหมื่น
สองพันแปดร้ อยเจ็ดสิบหน่วย)

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย

: หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)

อำยุใบสำคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้น ที่ อ อกเพื่อ รองรั บ ใบสำคัญ : ไม่เกิน 193,332,870 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บำท) และคิดเป็ นร้ อยละ
แสดงสิทธิ
19.14 ของจ ำนวนหุ้ นที่ จ ำหน่ ำ ยได้ แล้ ว ทั ง้ หมดของบริ ษั ท ณ วัน ที่ 22
กุมภำพันธ์ 2560
วิธีกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

: จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตำมสัด ส่ว นกำรถื อ หุ้น ในอัต รำส่ว นหุ้น
สำมัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญ
แสดงสิทธิเหลือจำกกำรคำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่ำว ให้ ตดั เศษดังกล่ำวทิ ้งทังจ
้ ำนวน ทังนี
้ ้ บริ ษัทกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับกำรจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท
ในครัง้ นี ้ ในวันที่ 18 เมษำยน 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรำยชื่อตำม
มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษำยน 2560 (Book Closing)

วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

: วันที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อบุคคล
ที่ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรมอบหมำย ภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ รับอนุมัติจำก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

อัตรำกำรใช้ สทิ ธิ

: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถซื ้อหุ้นสำมัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมี
กำรปรับอัตรำกำรใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

รำคำกำรใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้น

: หุ้นละ 12.50 บำท (เว้ นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้ สทิ ธิตำมเงื่อนไขกำรปรับสิทธิ)

ระยะเวลำและกำหนดกำรใช้ สทิ ธิ

: วัน ท ำกำรสุด ท้ ำ ยของเดื อ นเมษำยน และตุล ำคม ระหว่ ำ งเวลำ 9.00 น.
ถึง 15.00 น. ตลอดอำยุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยกำหนดวันที่สำมำรถใช้

สิทธิ ครั ง้ แรกคือวันที่ 31 ตุลำคม 2560 ทัง้ นี ้ วันครบกำหนดกำรใช้ สิทธิ ครั ง้
สุด ท้ ำ ย จะตรงกับ วัน ที่ ใ บส ำคัญ แสดงสิท ธิ มี อ ำยุค รบ 3 ปี นับ แต่ วัน ออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วนั กำหนดใช้ สิทธิ ไม่ตรงกับวันทำกำรของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกำหนด
ใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ เป็ นวันทำกำรสุดท้ ำยก่อนหน้ ำวันกำหนดใช้ สทิ ธิดงั กล่ำว
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในกำรซือ้ หุ้นสำมัญของบริ ษั ท
จะต้ อ งแจ้ ง ควำมจ ำนงในกำรใช้ สิท ธิ์ ซื อ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท ระหว่ำ งเวลำ
9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันทำกำร ก่อนวันใช้ สิทธิ ในแต่ละ
ครัง้ ยกเว้ นกำรใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย
ระยะเวลำแสดงควำมจำนงในกำรใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ ำย

: ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ำย

ระยะเวลำเสนอขำย

: เสนอขำยให้ แล้ วเสร็ จภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิกำร
ออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่ำว โดยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท
หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อบุคคลที่ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรมอบหมำย
เป็ นผู้พิจำรณำกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดต่อไป

ตลำดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขำยในครัง้ นี ้ เข้ ำจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิ ดจำกกำร : บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญที่เกิ ดจำกกำรใช้ สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
ใช้ สทิ ธิ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิ ผลประโยชน์อื่น

: หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้ สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและ
สภำพหุ้นเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบริ ษัทที่ออกไปก่อนหน้ ำนี ้ทุกประกำร

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: ในกำรพิ จ ำรณำผลกระทบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ำรณำผลกระทบ
แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สำมัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 3 ทังจ
้ ำนวน
กรณีที่ 2) บุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิแปลงสภำพใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 3 ทังจ
้ ำนวน
โดยพิจำรณำผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนี ้

1) ด้ ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น = 1 - [Qo /(Qo+Qw)]
โดยที่
Qo = จำนวนหุ้นที่มีอยูเ่ ดิม เท่ำกับ 1,009,937,646 หุ้น
Qw = จำนวนหุ้นใหม่ที่เ พิ่มขึน้ จำกกำรใช้ สิทธิ ของใบสำคัญ
แสดงสิทธิทงจ
ั ้ ำนวน ซึง่ เท่ำกับ 193,332,870 หุ้น
ผลกระทบด้ ำน Control Dilution
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบจำกกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้นและสิทธิ
ออกเสียงในขณะออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจำกเป็ นกำรเสนอ
ขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้ สิทธิ
ซือ้ หุ้นครบถ้ วนตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นเดิมทัง้
จำนวน จะทำให้ สัดส่ว นกำรถื อ หุ้น ของผู้ถื อ หุ้น เดิม ลดลง ประมำณร้ อยละ
16.07
2) ด้ ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของรำคำ = [(Po - Pn)x Qw]/[Qo+Qw) x Po]
โดยที่
Po =
รำคำปิ ดถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน ำ้ หนัก 7 วัน ท ำกำรก่ อ นวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์
2560 (วันที่ 10 - 21 กุมภำพันธ์ 2560) ซึ่งเท่ำกับหุ้นละ
9.78 บำท (คำนวณจำกมูลค่ำที่ตรำไว้ เท่ำกับหุ้นละ 1
บำท)
Pn = รำคำใช้ สิทธิ ของใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่อ อกและเสนอ
ขำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเท่ำกับหุ้นละ 12.50 บำท
ผลกระทบด้ ำน Price Dilution
ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หำกมีกำร
ใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ทังจ
้ ำนวนแล้ ว จะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อด้ ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)
3) ด้ ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)
สูตรกำรคำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไร = (EPSo - EPSn)/EPSo
โดยที่
EPSo = กำไรสุทธิ / Qo
EPSn = กำไรสุทธิ / (Qo + Qn)

ผลกระทบด้ ำน EPS Dilution
ไม่สำมำรถคำนวณผลกระทบจำกกำรลดลงของส่วนแบ่งกำไรได้ เนื่องจำก
ผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2559 ประสบผลขำดทุน
เหตุใ นกำรปรั บ อัต รำกำรใช้ สิท ธิ แ ละ : บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรปรั บ รำคำกำรใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต รำกำรใช้ สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด
รำคำใช้ สทิ ธิ
เหตุกำรณ์ ใดเหตุกำรณ์ หนึ่งแสดงสิทธิ หนึ่งดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่ำเดิม
1. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมำ
จำกกำรรวมหุ้น หรื อกำรแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในรำคำที่ต่ำกว่ำร้ อยละ 90
ของรำคำหุ้นที่คำนวณได้ ตำมวิธีกำรที่ใช้ รำคำตลำดในขณะเสนอขำย
หุ้นนันหรื
้ อรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นนัน้ และเป็ นวิธีกำร
คำนวณตำมที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ออก
ใหม่โดยกำหนดรำคำหรื อคำนวณรำคำของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
หุ้นกู้แปลงสภำพหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่ำว ต่ำกว่ำร้ อยละ 90
ของรำคำหุ้นที่คำนวณตำมวิธีที่ใช้ รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นกู้
แปลงสภำพหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิ หรื อรำคำตลำดในช่วงก่อนกำร
เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรื อใบสำคัญแสดงสิทธินนั ้ และเป็ นวิธีกำร
คำนวณตำมที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกำหนดสิทธิ
4. เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบำงส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่
ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริ ษัทจ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่ำอัตรำที่ระบุไว้ ในข้ อกำหนด
สิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ูถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับเมื่อมีกำรใช้ สิทธิ
ตำมใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม
ทังนี
้ ้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อ
บุคคลที่ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร มอบหมำยเป็ นผู้พิจำรณำกำหนดเงื่ อนไข
และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรปรับหรื อกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้
สิทธิ และรำคำใช้ สทิ ธิ
ข้ อกำหนดกรณีที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริ ษัทจะดำเนินกำรยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูท่ งจ
ั ้ ำนวน
เหลืออยู่

เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร หรื อบุคคลที่ประธำน
เจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร มอบหมำยเป็ นผู้มีอำนำจในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ กำรเข้ ำเจรจำ ตกลง ลงนำม
ในเอกสำร และสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดำเนินกำรต่ำงๆ อันจำเป็ น
และสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ และกำรออกและเสนอขำย
ใบสำคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงกำรนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญ
ที่เกิดจำกกำรใช้ สทิ ธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้ อง

นำยทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

