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แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4) 
 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

วันที่  22 กุมภาพนัธ์ 2560 
 

ข้าพเจ้า บริษัท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่  22 
กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 11.00 น. เก่ียวกบัการ เพิ่มทนุ และจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  ให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจาก 1,009,937,646 บาท เป็น 1,203,270,516 บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มจ านวน 193,332,870 หุ้น  
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมลูคา่ 193,332,870 บาท 

 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

        แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ 
        ในการใช้เงินลงทนุ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

193,332,870 
-  

1 
- 

193,332,870  
- 

        แบบมอบอ านาจทัว่ไป 
        (General Mandate) 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

   

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญั  จ านวน 193,332,870 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวม 193,332,870 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
2.1 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 
 
จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และช าระเงนิค่า
หุ้น 

หมายเหตุ 

เพื่อรองรับการ
ใช้สทิธิตาม
ใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้น
สามญัของ
บริษัท รุ่นท่ี 3 
(RS-W3)  
 ซึง่จดัสรรให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิม 

193,332,870 1 ใบส าคญั
แสดงสทิธิ : 1
หุ้นสามญัใหม ่

ใบส าคญัแสดง
สทิธิ RS-W3 
จดัสรรให้โดยไม่
คิดมลูคา่ โดยมี
ราคาการใช้
สทิธิ 12.50 
บาท ตอ่หุ้น 

ดรูายละเอยีดใน 
หมายเหต ุ(1) 

ดรูายละเอยีดใน
หมายเหต ุ(2) 

ส่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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หมายเหต ุ 

(1) ใช้สทิธิทกุวนัท าการสดุท้ายของเดือนเมษายน และตลุาคม ตลอดอายขุองใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยวนั
ใช้สทิธิครัง้แรกตรงกบัวนัท่ี 31 ตลุาคม 2560  
 

ทัง้นี ้วนัครบก าหนดการใช้สิทธิครัง้สดุท้าย จะตรงกบัวันที่ใบส าคญัแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นบัแต่
วนัท่ีออกใบส าคญัแสดงสทิธิ  

 

ในกรณีที่วนัก าหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวนัท าการของบริษัท ให้เลื่อนวนัก าหนดใช้สิทธิในแต่ละครัง้ เป็น
วนัท าการสดุท้ายก่อนหน้าวนัก าหนดใช้สทิธิดงักลา่ว  

 
 
 

ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจ านง 
ในการใช้สทิธ์ิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ภายในระยะเวลา 5 วนัท าการ
ก่อนวนัใช้สทิธิในแตล่ะครัง้ ยกเว้นการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจ านง 
ระหวา่งเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัใช้สทิธิครัง้สดุท้าย  

 
 

(2) ใบส าคญัแสดงสิทธินีจ้ะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 
ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ กรณีมีเศษของใบส าคญัแสดงสิทธิเหลือจากการค านวณ
ตามอตัราสว่นการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิง้ โดยใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 
หนว่ย สามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท 
 

2.2 การด าเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

  ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะด าเนินการปัดเศษหุ้นดงักลา่วทิง้  
    
3. ก าหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัตกิารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C 
เซ็นทาราแกรนด์เซ็น ทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900  โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 8 
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขอนุญาต 

(ถ้ามี)  

4.1 บริษัทจะด าเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทนุและทนุช าระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะด าเนินการขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่เกิดจาก
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
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5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท  (RS-W3) ที่เสนอขายให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นเดิม โดยเมื่อผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัแล้ว บริษัทจะน าเงินไปใช้ในการลงทุน
ส าหรับธุรกิจสื่อทางด้านระบบการปฏิบตัิการเก่ียวกับโครงสร้างพืน้ฐานของทางสถานีโทรทศัน์ และการผลิต
รายการต่างๆ ของทางสถานี (Content) รวมถึงการลงทนุส าหรับธุรกิจสขุภาพและความงามในด้านระบบงาน
ขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ การจดัการด้านระบบคลงัสินค้า และการเตรียมเงินทนุในการขยายธุรกิจไปสูก่าร
ขายผลติภณัฑ์ใหม่ๆ   
 

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เพื่อให้บริษัทมีฐานเงินทนุที่มัน่คง เพื่อให้เกิดความพร้อมในการลงทุนในธุรกิจปัจจุบนั รวมถึงรองรับการลงทุน  
ในอนาคต ซึง่จะน ามาสูร่ายได้ที่เพิ่มขึน้ และเกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1 หากผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัได้ใช้สทิธิในการซือ้หุ้นสามญั จะท า

ให้มีเงินทนุหมนุเวียนเข้ามาสูบ่ริษัท เพื่อใช้ในการขยายการลงทนุในธุรกิจของบริษัทและสร้างรายได้
เพิ่มให้แก่บริษัทในอนาคต อนัจะสง่ผลต่อผลก าไรที่จะเพิ่มขึน้จากรายได้ที่เพิ่มขึน้ดงักลา่ว ทัง้นี ้การที่
บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ในอนาคต ท าให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในที่สดุ  
ซึง่นบัวา่เป็นการเพิ่มมลูคา่ให้กบัหุ้นของบริษัทอีกด้วย 

 

7.2 ในกรณีที่ผู้ ได้รับการจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะมี
สทิธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทเท่าเทียมกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่บริษัทจ่ายเงิน
ปันผล 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  

-ไมม่ี- 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เพื่ออนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 

22 กมุภาพนัธ์ 2560 

2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

ประจ าปี 2560 (Record Date) 

8 มีนาคม 2560 

3 วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ 

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Book Closing Date) 

9 มีนาคม 2560 

4 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  5 เมษายน 2560 
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ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

5 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการได้รับจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิฯ
(Record Date) 

18 เมษายน 2560 

6 ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบส าคัญ
แสดงสิทธิฯ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date) 

19 เมษายน 2560 

7 จดทะเบยีนเพิ่มทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นบัจาก
วันที่ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนมุตัิการเพิ่มทนุ 

 
บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนีถ้กูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 

 ลายมือช่ือ...................................... กรรมการ 
           (นายสรุชยั  เชษฐโชติศกัดิ)์  
 
 
     ลายมือช่ือ...................................... กรรมการ 
                                                         (นายดามพ์  นานา) 

 
  

 
 


