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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ�มทุน 

บริษัท อาร์เอส จาํกดั (มหาชน) 
วันที�  15 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
ข้าพเจ้า บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั )งที+ 1/2562 เมื+อวนัที+  15 

กมุภาพนัธ์ 2562 เวลา 15.00 น. เกี+ยวกบัการ เพิ+มทนุ และจดัสรรหุ้นเพิ+มทนุดงัตอ่ไปนี ) 

1. การเพิ�มทุน 

ที+ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอที+ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื+อพิจารณาอนุมตัิ ให้เพิ+มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจาก 1,203,270,516 บาท เป็น 1,205,270,516 บาท โดยออกหุ้ นสามัญเพิ+มจํานวน 2,000,000 หุ้ น  
มลูคา่ที+ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมลูคา่ 2,000,000 บาท 

 

การเพิ�มทุน ประเภทหุ้น จาํนวนหุ้น มูลค่าที�ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

        แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ 
        ในการใช้เงินลงทนุ 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

2,000,000 
-  

1 
- 

2,000,000  
- 

        แบบมอบอํานาจทั+วไป 
        (General Mandate) 

หุ้นสามญั 
หุ้นบริุมสทิธิ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

   

2. การจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

 ที+ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตใิห้จดัสรรหุ้นสามญั  จํานวน 2,000,000 หุ้น มลูคา่ที+ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวม 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ) 

 
2.1 แบบกําหนดวตัถปุระสงค์ในการใช้เงินทนุ 
 
จัดสรรให้แก่ จาํนวนหุ้น 

 
อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น (บาท) 

วัน เวลา จองซื 6อ 
และชาํระเงนิค่า
หุ้น 

หมายเหตุ 

เพื+อรองรับการใช้
สทิธิ และรองรับ
การปรับสทิธิของ
ใบสาํคญัแสดง
สทิธิที+จะซื )อหุ้น
สามญัของบริษัท 
รุ่นที+ 3 (RS-W3)  

2,000,000 - - ดรูายละเอียดใน 
หมายเหต ุ(1) 

ดรูายละเอียดใน
หมายเหต ุ(2) 

 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
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หมายเหต ุ 
(1) ใช้สิทธิทกุวนัทําการสดุท้ายของเดือนเมษายน และตลุาคม ตลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยวนั

ใช้สทิธิครั )งแรกตรงกบัวนัที+ 31 ตลุาคม 2560  
 

ทั )งนี ) วนัครบกําหนดการใช้สิทธิครั )งสดุท้าย จะตรงกับวนัที+ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัแต่
วนัที+ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ 

 

ในกรณีที+วนักําหนดใช้สิทธิไม่ตรงกบัวนัทําการของบริษัท ให้เลื+อนวนักําหนดใช้สิทธิในแต่ละครั )ง เป็น
วนัทําการสดุท้ายก่อนหน้าวนักําหนดใช้สทิธิดงักลา่ว 

 
 
 

ผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที+ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื )อหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องแจ้งความจํานง 
ในการใช้สิทธิUซื )อหุ้นสามญัของบริษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ภายในระยะเวลา 5 วนัทําการ
ก่อนวนัใช้สทิธิในแต่ละครั )ง ยกเว้นการใช้สทิธิครั )งสดุท้ายกําหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้งความจํานง 
ระหวา่งเวลา 9.00 ถงึ 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วนั ก่อนวนัใช้สทิธิครั )งสดุท้าย 

 
 

(2) ใบสําคญัแสดงสิทธินี )จะจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่น ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ กรณีมีเศษของใบสาํคญัแสดงสทิธิเหลอืจากการคํานวณ
ตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว ให้ตดัเศษดงักลา่วทิ )ง โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 
หนว่ย สามารถใช้สทิธิซื )อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท   

 
การปรับสทิธิครั )งที+ 1 
ที+ประชมุคณะกรรมการ บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครั )งที+ 3/2561 
ซึ+งประชุมเมื+อวนัที+ 8 สงิหาคม 2561 ได้มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกําไรสะสมของงบ
การเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ )นสดุ ณ วนัที+ 30 มิถนุายน  2561 ในอตัราหุ้นละ 0.25 
บาท นั )น การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการปรับราคาใช้สทิธิและอตัราใช้สทิธิ
ใหม่ตามข้อ 4.2 (จ) ของข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที+ของผู้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู้ ถือ
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ ที+จะซื )อหุ้นสามญัของบริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน) ครั )งที+ 3 (RS-W3) 
 

ราคาใช้สทิธิใหมห่ลงัการปรับสทิธิ           12.4830  บาทตอ่หุ้น 
อตัราใช้สทิธิใหมห่ลงัการปรับสทิธิ  1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ ตอ่ 1.0014 หุ้นสามญั  
มีผลบงัคบัใช้เมื+อวนัที+   21 สงิหาคม 2561  

 
 

2.2 การดําเนินการของบริษัทกรณีที+มีเศษของหุ้น 

  ในกรณีที+มีเศษของหุ้น ทางบริษัทจะดําเนินการปัดเศษหุ้นดงักลา่วทิ )ง  
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3. กาํหนดวนัประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อขออนุมัตกิารเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
กําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัที+ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Platinum Hall ชั )น 
3 โรงแรมแกรนด์  เมอร์เคียว ร์ ก รุงเทพ ฟอร์จูน  เลขที+  1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกําหนดรายชื+อผู้ ถือหุ้นที+มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  ในวนัที+ 1 
มีนาคม 2562 
 

4. การขออนุญาตเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน ต่อหน่วยงานราชการที�เกี�ยวข้อง และเงื�อนไข การขอนุญาต 
(ถ้ามี)  

4.1 บริษัทจะดําเนินการยื+นขอจดทะเบียนเพิ+มทนุและทนุชําระแล้วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.2 บริษัทจะดําเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื+อนําหุ้นสามญัที+ออกใหม่ที+เกิดจาก
การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 
5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

เพื+อเป็นการรองรับการใช้สิทธิ และรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื )อหุ้นสามัญของบริษัท      
(RS-W3)  
 

6. ประโยชน์ที�บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

เพื+อให้บริษัทมีฐานเงินทุนที+มั+นคง เพื+อให้เกิดความพร้อมในการลงทนุในธุรกิจปัจจุบนั รวมถึงรองรับการลงทุน 
ในอนาคต ซึ+งจะนํามาสูร่ายได้ที+เพิ+มขึ )น และเกิดประโยชน์แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

7. ประโยชน์ที� ผู้ถอืหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 
7.1 หากผู้ ถือหุ้นที+ได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที+จะซื )อหุ้นสามญัได้ใช้สทิธิในการซื )อหุ้นสามญั จะทํา

ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามาสู่บริษัท เพื+อใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทและสร้างรายได้
เพิ+มให้แก่บริษัทในอนาคต อนัจะสง่ผลต่อผลกําไรที+จะเพิ+มขึ )นจากรายได้ที+เพิ+มขึ )นดงักลา่ว ทั )งนี ) การที+
บริษัทมีผลการดําเนินงานที+ดีขึ )นในอนาคต ทําให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในที+สุด  
ซึ+งนบัวา่เป็นการเพิ+มมลูคา่ให้กบัหุ้นของบริษัทอีกด้วย 

 

7.2 ในกรณีที+ผู้ ได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที+จะซื )อหุ้นสามญัใช้สิทธิในการซื )อหุ้นสามญัแล้ว จะมี
สทิธิรับเงินปันผลจากการดําเนินงานของบริษัทเทา่เทียมกบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที+บริษัทจ่ายเงิน
ปันผล 

 

8. รายละเอียดอื�นใดที�จาํเป็นสาํหรับผู้ถอืหุ้นเพื�อใช้ประกอบการตัดสนิใจในการอนุมัตกิารเพิ�มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน  

-ไมม่-ี 
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9. ตารางระยะเวลาการดาํเนินการในกรณีที�คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ�มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ�มทุน 

ลาํดับ ขั 6นตอนการดาํเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั )งที+ 1/2562 เพื+ออนมุติัให้จดัสรรหุ้นสามญั
เพิ+มทนุ 

15 กมุภาพนัธ์ 2562 

2 วนักําหนดรายชื+อผู้ ถือหุ้นเพื+อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  

ประจําปี 2562 (Record Date) 

1 มีนาคม 2562 

3 วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562  9 เมษายน 2562 

 

4 จดทะเบียนเพิ+มทนุตอ่กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจาก
วันที+ ที+ประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนมุตัิการเพิ+มทนุ 

 
 

บริษัทขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานนี )ถกูต้องและครบถ้วนทกุประการ 
 
 
 
     ลายมือชื+อ...................................... กรรมการ 
           (นายสรุชยั  เชษฐโชติศกัดิU)  
 
 
 
     ลายมือชื+อ...................................... กรรมการ 
                                                         (นายดามพ์  นานา) 

 
 
 


