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วนัที� 13 เมษายน 2563 
 

เรื�อง   แจ้งกาํหนดการใช้สิทธิซื �อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (RS-W3) ครั�งที� 7 (ครั�งสุดท้าย) 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
              
              ตามที� บริษัท อาร์เอส จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื 5อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ รุ่นที� 3 (RS-W3) จํานวน 193,332,760 หน่วย  โดยมีกําหนดการใช้สิทธิในวนัทําการสดุท้ายของเดือน
เมษายน และตุลาคม ของแต่ละปี  ตลอดอายุของใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั 5งนี 5 วนักําหนดใช้สิทธิครั 5งแรกตรงกับ
วนัที� 31 ตลุาคม 2560 และ วนักําหนดใช้สิทธิครั 5งสดุท้าย จะตรงกบัวนัที� 23 พฤษภาคม 2563  แตเ่นื�องจากวนั
กําหนดใช้สิทธิครั 5งสดุท้ายตรงกบัวนัหยุดทําการ ดงันั 5น บริษัทฯ จึงต้องเลื�อนวนักําหนดใช้สิทธิครั 5งสดุท้ายเป็น
วนัทําการก่อนหน้าวนักําหนดใช้สิทธิครั 5งสดุท้าย ซึ�งตรงกบั วนัที� 22 พฤษภาคม 2563 
 

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเกี�ยวกบัการใช้สิทธิซื 5อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ รุ่นที� 3 (RS-W3)  
ครั 5งที� 7 (ครั 5งสดุท้าย) ดงันี 5 

1.       วันกาํหนดการใช้สิทธิครั�งสุดท้าย  

 วนัที� 22 พฤษภาคม 2563 
 

2. วันสุดท้ายที�สามารถซื �อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วนัที� 27 เมษายน 2563 
 
3. ระยะเวลาหยุดพักการซื �อขายใบสําคัญแสดงสิทธิ (ขึ �นเครื�องหมาย SP)  

วนัที� 28 เมษายน 2563 - 22 พฤษภาคม 2563   
 

4.        วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ  

             วนัที� 30 เมษายน 2563 - 22 พฤษภาคม 2563   
 
5.         ระยะเวลาแจ้งความจาํนงในการใช้สิทธิครั�งสุดท้าย  

      วนัที� 7 - 21 พฤษภาคม 2563 (เฉพาะวนัทําการของบริษัท) ระหวา่ง เวลา 9.00 น. ถงึ 15.00 น.  
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6. วันที�ใบสําคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
ตั 5งแตว่นัที� 23 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป 
  

7. อัตราการใช้สิทธิ 
ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิในการจองซื 5อหุ้นสามญัได้ 1.0047 หุ้น 
 

8.     ราคาการใช้สิทธิ 
  หุ้นละ 12.4419 บาท  
 
9.   เอกสารในการยื�นความจาํนงในการใช้สิทธิ  

(ก) แบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 5อหุ้นสามญั (“แบบแสดงความจํานง
ในการใช้สิทธิ”) ที�กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนทุกรายการ พร้อมลงนามโดยผู้ ถือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ทั 5งนี 5 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถขอรับแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิได้ 
ณ สถานที�ติดตอ่ในการใช้สิทธิ ในช่วงระยะเวลาการแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิ หรือดาวน์โหลดจาก
เวบ็ไซด์ของบริษัทฯ ที� http://www.rs.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” 

(ข) ใบสําคญัแสดงสิทธิซึ�งผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิลงลายมือชื�อผู้ โอนด้านหลงั หรือใบแทนใบสําคญัแสดง
สิทธิตามแบบที�ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด ตามจํานวนที�ระบุในแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิ และ
หนงัสือมอบอํานาจให้ผู้ อื�นมารับใบสําคญัแสดงสิทธิฉบบัใหมส่ําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�ยงัไม่ได้ใช้
สิทธิ (ถ้ามี) 

(ค) ชําระเงินตามจํานวนที�ระบใุนแบบแสดงความจํานงในการใช้สิทธิซื 5อหุ้นสามญั โดยผู้ ถือใบสําคญัแสดง
สิทธิที�ประสงค์จะใช้สิทธิซื 5อหุ้ นจะต้องชําระเป็น เช็ค ดราฟต์ ตั_วแลกเงินธนาคาร หรือคําสั�งจ่ายเงิน
ธนาคาร ที�สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 2 วนัทําการนับจากวนักําหนดการใช้
สิทธิแต่ละครั 5ง โดยขีดคร่อมสั�งจ่ายเฉพาะ “บัญชีจองซื 5อหุ้ นสามัญเพิ�มทุน บริษัท อาร์เอส จํากัด 
(มหาชน)” หรือ โอนเงินสดเข้าบญัชีเงินฝาก ชื�อบญัชี  “บญัชีจองซื 5อหุ้นสามญัเพิ�มทุน บริษัท อาร์เอส 
จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขที� 128-4-09990-8 ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด      
(มหาชน) สาขาถนนดินแดง พร้อมนําสง่สําเนาใบนําฝาก 

            ทั 5งนี 5  การใช้สิทธิจองซื 5อหุ้ นสามญัดงักล่าวจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื�อบริษัทได้เรียกเก็บเงินดงักล่าวได้แล้ว
เท่านั 5น หากเรียกเก็บเงินไม่ได้ด้วยเหตผุลใดๆ ที�มิได้เกิดจากบริษัท  ให้ถือว่าผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ
แสดงเจตนายกเลิก และบริษัทตกลงให้ถือเป็นการยกเลิกการขอใช้สิทธิในครั 5งนั 5น ทั 5งนี 5 บริษัทจะนําส่ง
ใบสําคญัแสดงสิทธิทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนันับจากวนักําหนดการใช้สิทธิ โดยจะไม่มี
การคํานวณดอกเบี 5ยไม่ว่าในกรณีใดๆ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิสามารถยื�นความจํานงขอใช้สิทธิ
ใหม่ได้ในวนักําหนดการใช้สิทธิครั 5งต่อไป เว้นแต่เป็นการยกเลิกการใช้สิทธิครั 5งสุดท้าย ให้ถือว่าหมด
สิทธิที�จะซื 5อหุ้นสามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วอีกตอ่ไป  
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(ง)  หลกัฐานประกอบการจองซื 5อหุ้นสามญัรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ  

1) บคุคลสญัชาติไทย     : สําเนาบตัรประชาชน พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
2)   บคุคลตา่งด้าว : สําเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
3)   นิติบคุคลในประเทศ  : 3.1) สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ที�ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 6 

เดือนก่อนวนักําหนดการใช้สิทธิ พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และ 
   3.2) เอกสารหลักฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) 

แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 
4)    นิติบคุคลตา่งประเทศ   : 4.1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั 5งบ ริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบังคบั และหนงัสือรับรองที�ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวนักําหนดการใช้
สิทธิ ซึ�งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง และ 

  4.2) เอกสารหลักฐานของผู้ มีอํานาจลงลายมือชื�อตาม 1) หรือ 2) 
แล้วแตก่รณี พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

 
10.     สถานที�ตดิต่อในการใช้สิทธิ  

บริษัท อาร์เอส จํากดั (มหาชน)  
เลขที� 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ชั 5น G ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

             โทรศพัท์ : 02-037-8205 
 
11.     เงื�อนไขอื�นๆ 

 
รายละเอียดและเงื�อนไขอื�นๆ นอกเหนือจากที�กลา่วมาข้างต้น โปรดดจูากข้อกําหนดวา่ด้วยสิทธิและ

หน้าที�ของผู้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื 5อหุ้นสามญัของบริษัท อาร์เอส จํากดั 
(มหาชน) รุ่นที� 3 สําหรับผู้ ถือหุ้นเดิม (“RS-W3”) ซึ�งสามารถดาวน์โหลดจากเวบ็ไซด์ของบริษัทฯ                       
ที� http://www.rs.co.th ภายใต้หวัข้อ “นกัลงทนุสมัพนัธ์” 

 
จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

                                 ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                              (นายวิทวสั เวชชบษุกร) 
                กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายการเงิน 


