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ประเภทของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบรษัิท อำร์เอส จ ำกัด (มหำชน)        

รุ่นที่ 4 (“RS-W4”)  

ชนิดของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุช่ือผู้ถือ และสำมำรถเปลี่ยนมือได้ 

จ ำนวนใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขำย : ไม่เกิน 191,499,266 หน่วย (หน่ึงร้อยเก้ำสิบเอ็ดล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่นเก้ำพัน

สองร้อยหกสิบหกหน่วย) 

รำคำเสนอขำยต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บำท (ศูนย์บำท)  

อำยุใบส ำคัญแสดงสิทธิ : 3 ป ีนับจำกวันที่ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

จ ำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบส ำคัญ

แสดงสิทธิ 

: ไม่เกิน  191,499,266 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท) และคิดเป็น     

ร้อยละ 19.69 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบรษัิท ณ วันที่      

24 กุมภำพันธ์ 2564 

วธีิกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ : จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษัิทตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอัตรำส่วนหุ้น

สำมัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบส ำคัญ

แสดงสิทธิเหลือจำกกำรค ำนวณตำมอัตรำส่วนกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่ำว ให้ตัดเศษดังกล่ำวทิ้งทั้งจ ำนวน ทั้งน้ี บรษัิทก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ้น

ของบรษัิทที่มีสิทธิได้รับกำรจัดสรรใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของ

บรษัิท (Record Date)  ในวันที่ 27 เมษำยน 2564 

วันที่ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบรษัิท หรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอื

บุคคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรมอบหมำย ภำยหลังจำกที่บรษัิทได้รับอนุมัติ

จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

อัตรำกำรใช้สิทธิ : ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สำมำรถซ้ือหุ้นสำมัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่จะมี

กำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ) 

รำคำกำรใช้สิทธิที่จะซ้ือหุ้น : หุ้นละ 29 บำท (เว้นแต่จะมีกำรปรับรำคำใช้สิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ)  

ระยะเวลำและก ำหนดกำรใช้สิทธิ : วันท ำกำรสุดท้ำยของเดือนพฤษภำคม และ พฤศจิกำยน ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. 

ถึง 15.00 น. ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยก ำหนดวันที่สำมำรถใช้

สิทธิคร้ังแรกคือวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2564 ทั้งน้ี วันครบก ำหนดกำรใช้สิทธิ

คร้ังสุดท้ำย จะตรงกับวันที่ใบส ำคัญแสดงสิทธิมีอำยุครบ 3 ปี นับแต่วันออก

ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในกรณีที่วันก ำหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันท ำกำรของบรษัิท ให้เลื่อนวันก ำหนดใช้

สิทธิในแต่ละคร้ัง เปน็วันท ำกำรสุดท้ำยก่อนหน้ำวันก ำหนดใช้สิทธิดังกล่ำว 

ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในกำรซ้ือหุ้นสำมัญของบรษัิท

จะต้องแจ้งควำมจ ำนงในกำรใช้สิทธ์ิซ้ือหุ้นสำมัญของบรษัิทระหว่ำงเวลำ  

9.00 น. ถึง 15.00 น. ภำยในระยะเวลำ 5 วันท ำกำร ก่อนวันใช้สิทธิใน         

แต่ละคร้ัง ยกเว้นกำรใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 

รำยละเอยีดเบือ้งตน้กำรเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของ  

บรษัิท อำร์เอส จ ำกดั (มหำชน) รุ่นที ่4 (“RS-W4”) ทีจ่ัดสรรใหแ้กผู่ถ้ือหุน้เดมิของบรษัิทตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น  
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ระยะเวลำแสดงควำมจ ำนงในกำรใช้

สิทธิคร้ังสุดท้ำย 

: ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้ำย 

ระยะเวลำเสนอขำย : เสนอขำยให้แล้วเสร็จภำยใน 1 ปี นับจำกวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติกำร

ออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว โดยให้คณะกรรมกำรบรษัิท 

หรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอืบุคคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรมอบหมำย

เปน็ผู้พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไขและรำยละเอียดต่อไป 

ตลำดรองของใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บรษัิทจะน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำยในคร้ังน้ี เข้ำจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำร

ใช้สิทธิ 

: บรษัิทจะน ำหุ้นสำมัญที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

สิทธิ ผลประโยชน์อ่ืน : หุ้นสำมัญที่ออกตำมกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและ

สภำพหุ้นเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญของบรษัิทที่ออกไปก่อนหน้ำน้ีทุกประกำร 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : ในกำรพิจำรณำผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบรษัิท จะพิจำรณำผลกระทบแบ่งเป็น 

2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น

สำมัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 ทั้งจ ำนวน 

กรณีที่ 2) บุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิแปลงสภำพใบส ำคัญแสดง

สทิธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 ทั้งจ ำนวน 

โดยพิจำรณำผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบรษัิท ดังน้ี 

 1) ด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้น  =  1 - [Qo /(Qo+Qw)] 

โดยที่ 

 Qo = จ ำนวนหุ้นที่มีอยู่เดิม เท่ำกับ 972,496,946 หุ้น 

 Qw = จ ำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญ

แสดงสิทธิทั้งจ ำนวน ซ่ึงเท่ำกับ 191,499,266 หุ้น 

ผลกระทบด้ำน Control Dilution 

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจำกกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้นและสิทธิ

ออกเสียงในขณะออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ เน่ืองจำกเป็นกำรเสนอ

ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น  อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิ

ซ้ือหุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง

จ ำนวน จะท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง ประมำณร้อยละ 

16.45 
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2) ด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของรำคำ  =  [(Po - Pn)x Qw]/[Qo+Qw) x Po] 

โดยที่ 

Po = รำค ำปิดถั ว เฉลี่ ยถ่ วงน ้ ำหนั ก  7  วันท ำก ำรก่ อน           

วัน ป ร ะชุมคณ ะก รรมก ำรบร ิษั ท เมื่ อ วัน ที่   2 4 

กุมภำพันธ์ 2564 (วันที่  15-23 กุมภำพันธ์ 2564) ซ่ึง

เท่ำกับหุ้นละ 25.81 บำท (ค ำนวณจำกมูลค่ำที่ตรำไว้

เท่ำกับหุ้นละ 1 บำท) 

Pn = รำคำใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่ำกับหุ้นละ 29 บำท 

ผลกระทบด้ำน Price Dilution 

ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หำกมีกำร

ใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกในคร้ังน้ีทั้งจ ำนวนแล้ว จะไม่มีผลกระทบ

ใดๆ ต่อด้ำนกำรลดลงของรำคำ (Price Dilution)  

3) ด้ำนกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (EPS Dilution) 

สูตรกำรค ำนวณกำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไร  =  (EPSo - EPSn)/EPSo 

โดยที่ 

 EPSo = ก ำไรสุทธิ / Qo 

 EPSn = ก ำไรสุทธิ / (Qo + Qn)  

ผลกระทบด้ำน EPS Dilution 

ในกรณีที่มีกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือ

หุ้นเดิมของบรษัิทมีกำรใช้สิทธิทั้งจ ำนวน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้ำนกำร

ลดลงของส่วนแบ่งก ำไร (Earning Dilution) เน่ืองจำกเป็นกำรออกและเสนอ

ขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรใช้สิทธิ

ซ้ือหุ้นครบถ้วนตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง

จ ำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิม ประมำณร้อยละ 16.45  

เหตุในกำรปรับอัตรำกำรใช้สิทธิและ

รำคำใช้สิทธิ 

: บรษัิทจะด ำเนินกำรปรับรำคำกำรใช้สิทธิและอัตรำกำรใช้สิทธิ เมื่อเกิด

เหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หน่ึงแสดงสิทธิหน่ึงดังต่อไปน้ี ทั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ

รักษำผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่ำเดิม 

1. เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นของบรษัิท อันเป็นผลมำ

จำกกำรรวมหุ้น หรอืกำรแบ่งแยกหุ้น 
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2. เมื่อบรษัิทเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในรำคำที่ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 

ของรำคำหุ้นที่ค ำนวณได้ตำมวธีิกำรที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำย

หุ้นน้ันหรอืรำคำตลำดในช่วงก่อนกำรเสนอขำยหุ้นน้ัน และเปน็วธีิกำร

ค ำนวณตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 

3. เมื่อบรษัิทเสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรอืใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออก

ใหม่โดยก ำหนดรำคำหรอืค ำนวณรำคำของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ

หุ้นกู้แปลงสภำพหรอืใบส ำคัญแสดงสิทธิดังกล่ำว ต ่ำกว่ำร้อยละ 90 

ของรำคำหุ้นที่ค ำนวณตำมวธีิที่ใช้รำคำตลำดในขณะเสนอขำยหุ้นกู้

แปลงสภำพหรอืใบส ำคัญแสดงสิทธิ หรอืรำคำตลำดในช่วงก่อนกำร

เสนอขำยหุ้นกู้แปลงสภำพหรอืใบส ำคัญแสดงสิทธิน้ัน และเป็นวธีิกำร

ค ำนวณตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อก ำหนดสิทธิ 

4. เมื่อบรษัิทจ่ำยเงินปันผลทั้งหมดหรอืบำงส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่

ผู้ถือหุ้น 

5. เมื่ อบรษัิท จ่ำยเงินปันผลเป็น เงิน ซ่ึ งเกินก ว่ำอัตรำที่ ระบุ ไว้ ใน

ข้อก ำหนดสิทธิ 

6. เมื่อมีกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ท ำให้ผลประโยชน์

ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบส ำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีกำรใช้สิทธิ

ตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่ำเดิม 

ทั้งน้ี มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรษัิท หรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอื

บุคคลที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรมอบหมำยเปน็ผู้พิจำรณำก ำหนดเง่ือนไข และ

รำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับหรอืกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำกำรใช้สิทธิ 

และรำคำใช้สิทธิ 

ข้อก ำหนดกรณีที่มีใบส ำคัญแสดงสิทธิ

เหลืออยู่ 

: บรษัิทจะด ำเนินกำรยกเลิกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งจ ำนวน 

 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ : ให้คณะกรรมกำรบรษัิท หรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร  หรอืบุคคลที่ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บรหิำร มอบหมำยเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข 

และรำยละเอียดอ่ืนๆ ของใบส ำคัญแสดงสิทธิ  กำรเข้ำเจรจำ ตกลง ลงนำมใน

เอกสำร และสัญญำต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด ำเนินกำรต่ำงๆ อันจ ำเป็น และ

สมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับใบส ำคัญแสดงสิทธิ และกำรออกและเสนอขำย

ใบส ำคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี ซ่ึงรวมถึงกำรน ำใบส ำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสำมัญ

ที่เกิดจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ เข้ำจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง  

นำยทะเบียนใบส ำคัญแสดงสิทธิ : บรษัิท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 

 


