
รายละเอียดเบือ้งต้นการเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของ  
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) รุ่นที่ 3 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น  

 
ประเภทของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท อำร์เอส จ ำกดั (มหำชน)  

รุ่นท่ี 3  (“RS-W3”)  
 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ และสำมำรถเปลีย่นมือได้ 

 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เสนอขำย : ไม่เกิน 193,332,870 หน่วย (หนึ่งร้อยเก้ำสิบสำมล้ำนสำมแสนสำมหมื่น 
สองพนัแปดร้อยเจ็ดสบิหนว่ย)  
  

รำคำเสนอขำยตอ่หนว่ย : หนว่ยละ 0 บำท (ศนูย์บำท)  
 

อำยใุบส ำคญัแสดงสทิธิ : 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ 

 

จ ำนวนหุ้ นที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคัญ
แสดงสทิธิ 

: ไมเ่กิน 193,332,870 หุ้น (มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) และคิดเป็นร้อยละ 
19.14 ของจ ำนวนหุ้ นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ณ วันที่  22
กมุภำพนัธ์ 2560  
 

วิธีกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสทิธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้ นในอัตรำส่วนหุ้ น
สำมญัเดิม 5 หุ้น ตอ่ใบส ำคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคญั
แสดงสิทธิเหลือจำกกำรค ำนวณตำมอตัรำสว่นกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ดงักลำ่ว ให้ตดัเศษดงักลำ่วทิง้ทัง้จ ำนวน ทัง้นี ้บริษัทก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทที่มีสิทธิได้รับกำรจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท 
ในครัง้นี ้ในวนัท่ี 18 เมษำยน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรำยช่ือตำม 
มำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 (Book Closing) 

 

วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสทิธิ : วนัท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัท หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบคุคล
ที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำย ภำยหลงัจำกที่บริษัทได้รับอนุมัติจำก 
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 

อตัรำกำรใช้สทิธิ : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถซือ้หุ้นสำมญัใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมี
กำรปรับอตัรำกำรใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ)  

 

รำคำกำรใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้น : หุ้นละ 12.50 บำท (เว้นแตจ่ะมีกำรปรับรำคำใช้สทิธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสทิธิ)  

  
ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้สทิธิ : วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนเมษำยน และตุลำคม ระหว่ำงเวลำ 9.00 น.  

ถึง 15.00 น. ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิ โดยก ำหนดวนัที่สำมำรถใช้

ส่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 



สิทธิครัง้แรกคือวันที่ 31 ตุลำคม 2560 ทัง้นี ้วันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิครัง้
สุดท้ำย จะตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับแต่วันออก
ใบส ำคญัแสดงสทิธิ  
 
ในกรณีที่วนัก ำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัท ำกำรของบริษัท ให้เลื่อนวนัก ำหนด  
ใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ เป็นวนัท ำกำรสดุท้ำยก่อนหน้ำวนัก ำหนดใช้สทิธิดงักลำ่ว  

 
 

ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัท
จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ์ิซือ้หุ้ นสำมัญของบริษัทระหว่ำงเวลำ  
9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วนัท ำกำร ก่อนวนัใช้สิทธิในแต่ละ
ครัง้ ยกเว้นกำรใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 
 

ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้
สทิธิครัง้สดุท้ำย 

 

: ไมน้่อยกวำ่ 15 วนั ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้ำย 

ระยะเวลำเสนอขำย : เสนอขำยให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี นบัจำกวนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิกำร
ออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว โดยให้คณะกรรมกำรบริษัท  
หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบคุคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำย
เป็นผู้พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดตอ่ไป 

 

ตลำดรองของใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัทจะน ำใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยในครัง้นี ้เข้ำจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำร
ใช้สทิธิ 

: บริษัทจะน ำหุ้นสำมญัที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

สทิธิ ผลประโยชน์อื่น : หุ้นสำมญัที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิในครัง้นี ้จะมีสิทธิและ
สภำพหุ้นเทำ่เทียมกบัหุ้นสำมญัของบริษัทท่ีออกไปก่อนหน้ำนีท้กุประกำร  

 

ผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น : ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ จะพิจำรณำผลกระทบ
แบง่เป็น 2 กรณี ดงันี ้ 
 

กรณีที่ 1) ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สำมญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 ทัง้จ ำนวน 

 

กรณีที่ 2) บคุคลอื่นที่มิใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสำมญัของบริษัทฯ รุ่นท่ี 3 ทัง้จ ำนวน 

โดยพิจำรณำผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันี ้



 1) ด้ำนกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) 
สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น  =  1 - [Qo /(Qo+Qw)] 
โดยที ่
 Qo        = จ ำนวนหุ้นท่ีมีอยูเ่ดิม เทำ่กบั 1,009,937,646 หุ้น 

 Qw = จ ำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึน้จำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ
แสดงสทิธิทัง้จ ำนวน ซึง่เทำ่กบั 193,332,870 หุ้น 

ผลกระทบด้ำน Control Dilution 
ผู้ ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้นและสิทธิ
ออกเสยีงในขณะออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิ เนื่องจำกเป็นกำรเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น  อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิ
ซือ้หุ้ นครบถ้วนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นเดิมทัง้
จ ำนวน จะท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นเดิมลดลง ประมำณร้อยละ 
16.07 
 
2) ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 
สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำ  =  [(Po - Pn)x Qw]/[Qo+Qw) x Po] 
โดยที ่

Po = รำคำปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก 7 วันท ำกำรก่อนวัน
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัที่  22 กุมภำพนัธ์ 
2560 (วนัท่ี 10 - 21 กมุภำพนัธ์ 2560) ซึ่งเท่ำกบัหุ้นละ 
9.78 บำท (ค ำนวณจำกมลูค่ำที่ตรำไว้เท่ำกับหุ้นละ 1 
บำท) 

 Pn = รำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมเทำ่กบัหุ้นละ 12.50 บำท 

  
ผลกระทบด้ำน Price Dilution 
ภำยหลงักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิให้แกผู่้ ถือหุ้นเดมิ หำกมีกำร
ใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิที่ออกในครัง้นีท้ัง้จ ำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ตอ่ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  
 
3) ด้ำนกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร (EPS Dilution) 
สตูรกำรค ำนวณกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไร  =  (EPSo - EPSn)/EPSo 
โดยที ่
 EPSo        = ก ำไรสทุธิ / Qo 

EPSn = ก ำไรสทุธิ / (Qo + Qn)  



ผลกระทบด้ำน EPS Dilution 
ไมส่ำมำรถค ำนวณผลกระทบจำกกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไรได้ เนื่องจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 ประสบผลขำดทนุ 
 

เหตุในกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิและ
รำคำใช้สทิธิ 

: บริษัทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ใดเหตกุำรณ์หนึ่งแสดงสิทธิหนึ่งดงัต่อไปนี ้ทัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ
รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ ถือใบส ำคญัแสดงสทิธิไมใ่ห้ด้อยไปกวำ่เดิม 

1. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบริษัท อนัเป็นผลมำ
จำกกำรรวมหุ้น หรือกำรแบง่แยกหุ้น 

2. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในรำคำที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 
ของรำคำหุ้นท่ีค ำนวณได้ตำมวิธีกำรท่ีใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำย
หุ้นนัน้หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นนัน้ และเป็นวิธีกำร
ค ำนวณตำมที่ได้ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ  

3. เมื่อบริษัทเสนอขำยหุ้นกู้ แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่ออก
ใหม่โดยก ำหนดรำคำหรือค ำนวณรำคำของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
หุ้นกู้ แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักลำ่ว ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 
ของรำคำหุ้นที่ค ำนวณตำมวิธีที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นกู้
แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิ หรือรำคำตลำดในช่วงก่อนกำร
เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรือใบส ำคญัแสดงสทิธินัน้ และเป็นวิธีกำร
ค ำนวณตำมที่ได้ระบไุว้ในข้อก ำหนดสทิธิ 

4. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลทัง้หมดหรือบำงสว่นเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่
ผู้ ถือหุ้น 

5. เมื่อบริษัทจ่ำยเงินปันผลเป็นเงินซึง่เกินกวำ่อตัรำที่ระบไุว้ในข้อก ำหนด
สทิธิ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลกัษณะเดียวกบั ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท ำให้ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิ
ตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิด้อยไปกวำ่เดิม 

ทัง้นี ้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  หรือ
บุคคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มอบหมำยเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไข 
และรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบักำรปรับหรือกำรเปลี่ยนแปลงอตัรำกำรใช้
สทิธิ และรำคำใช้สทิธิ 

  
ข้อก ำหนดกรณีที่มีใบส ำคญัแสดงสิทธิ
เหลอือยู ่
 

 

: บริษัทจะด ำเนินกำรยกเลกิใบส ำคญัแสดงสทิธิที่เหลอือยูท่ัง้จ ำนวน 



เง่ือนไขอื่น ๆ : ให้คณะกรรมกำรบริษัท หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  หรือบคุคลที่ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร มอบหมำยเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และรำยละเอียดอื่นๆ ของใบส ำคญัแสดงสิทธิ  กำรเข้ำเจรจำ ตกลง  ลงนำม 
ในเอกสำร และสญัญำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ด ำเนินกำรต่ำงๆ อันจ ำเป็น 
และสมควรอันเก่ียวเนื่องกับใบส ำคญัแสดงสิทธิ และกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้ซึง่รวมถึงกำรน ำใบส ำคญัแสดงสทิธิและหุ้นสำมญั
ที่เกิดจำกกำรใช้สทิธิตำมใบส ำคญัแสดงสทิธิ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ใน
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนญุำตต่อหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้อง  
 

นำยทะเบียนใบส ำคญัแสดงสทิธิ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

 
 
 
 


