ส่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการ เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทจาก 1,009,937,646 บาท เป็ น 1,203,270,516 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจานวน 193,332,870 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมเป็ นมูลค่า 193,332,870 บาท
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินลงทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
193,332,870
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1
-

รวม
(บาท)
193,332,870
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จานวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 193,332,870 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการ 193,332,870
ใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของ
บริ ษัท รุ่นที่ 3
(RS-W3)
ซึง่ จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
ต่ อหุ้น (บาท)

1 ใบสาคัญ ใบสาคัญแสดง
แสดงสิทธิ : 1 สิทธิ RS-W3
หุ้นสามัญใหม่ จัดสรรให้ โดยไม่
คิดมูลค่า โดยมี
ราคาการใช้
สิทธิ 12.50
บาท ต่อหุ้น

วัน เวลา จองซือ้ หมายเหตุ
และชาระเงินค่ า
หุ้น
ดูรายละเอียดใน ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ (1)
หมายเหตุ (2)

1

หมายเหตุ
(1) ใช้ สทิ ธิทกุ วันทาการสุดท้ ายของเดือนเมษายน และตุลาคม ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยวัน

ใช้ สทิ ธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ทังนี
้ ้ วันครบกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย จะตรงกับวั นที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วนั กาหนดใช้ สิทธิไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เป็ น
วันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งความจานง
ในการใช้ สทิ ธิ์ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
ก่อนวันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ มีระยะเวลาในการแจ้ งความจานง
ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธินี ้จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคานวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ ตดั เศษดังกล่าวทิ ้ง โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย สามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท
2.2 การดาเนินการของบริ ษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริ ษัทจะดาเนินการปั ดเศษหุ้นดังกล่าวทิ ้ง
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิภาวดี บอลรู ม C
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็น ทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิ น เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 8
มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขอนุญาต
(ถ้ ามี)
4.1 บริ ษัทจะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนาหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจาก
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นการรองรับการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (RS-W3) ที่เสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว บริ ษัทจะนาเงินไปใช้ ในการลงทุน
สาหรับธุรกิจสื่อทางด้ านระบบการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐานของทางสถานีโทรทัศน์ และการผลิต
รายการต่างๆ ของทางสถานี (Content) รวมถึงการลงทุนสาหรับธุรกิจสุขภาพและความงามในด้ านระบบงาน
ขายสินค้ าผ่านช่องทางต่างๆ การจัดการด้ านระบบคลังสินค้ า และการเตรี ยมเงินทุนในการขยายธุรกิจไปสูก่ าร
ขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อให้ บริ ษัทมีฐานเงินทุนที่มนั่ คง เพื่อให้ เกิดความพร้ อมในการลงทุนในธุรกิจปั จจุบนั รวมถึงรองรับการลงทุน
ในอนาคต ซึง่ จะนามาสูร่ ายได้ ที่เพิ่มขึ ้น และเกิดประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1
หากผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญได้ ใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ จะทา
ให้ มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ ามาสูบ่ ริ ษัท เพื่อใช้ ในการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริ ษัทและสร้ างรายได้
เพิ่มให้ แก่บริ ษัทในอนาคต อันจะส่งผลต่อผลกาไรที่จะเพิ่มขึ ้นจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว ทังนี
้ ้ การที่
บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นในอนาคต ทาให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในที่สดุ
ซึง่ นับว่าเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั หุ้นของบริ ษัทอีกด้ วย
7.2

ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะมี
สิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัทเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในกรณีที่บริ ษัทจ่ายเงิน
ปั นผล

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1

วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่ออนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เพิ่มทุน

2

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8 มีนาคม 2560

ประจาปี 2560 (Record Date)
3

วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

9 มีนาคม 2560

และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date)
4

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

5 เมษายน 2560
3

ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

5

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
(Record Date)

18 เมษายน 2560

6

ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ ในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญ 19 เมษายน 2560
แสดงสิท ธิ ฯ ตามมาตรา 225 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)

7

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับจาก
วัน ที่ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
อนุมตั ิการเพิ่มทุน

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ...................................... กรรมการ
(นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ)์

ลายมือชื่อ...................................... กรรมการ
(นายดามพ์ นานา)
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