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(F53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทนุ 

บรษัิท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

วันที ่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 

 

ข้าพเจ้า บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”)  ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่        

24 กุมภาพันธ์ 2564 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปน้ี 

1. การลดทนุและการเพิม่ทนุ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนและการเพิ่มทุน ดังน้ี 

- ลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,161,997,216 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 

จ านวน 972,496,946 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่จ าหน่ายไม่ได้จากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 3 (RS-W3) จ านวน 189,500,270 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 972,496,946  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,163,996,212 

บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จ านวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่า 

191,499,266 บาท 

 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุ้น จ านวนหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้ 

(บาทตอ่หุ้น) 

รวม 

(บาท) 

        แบบก าหนดวัตถุประสงค์

ในการใช้เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 

หุ้นบุรมิสิทธิ 

191,499,266 

-  

1 

- 

191,499,266 

- 

        แบบมอบอ านาจทั่วไป 

        (General Mandate) 

หุ้นสามัญ 

หุ้นบุรมิสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   

2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุ 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ  จ านวน 191,499,266 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ        

1 บาท รวม 191,499,266 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

 

จัดสรรให้แก ่ จ านวนหุน้ 

 

อัตราส่วน 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

ต่อหุน้ (บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ 

และช าระเงินคา่

หุ้น 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการ

ใช้สิทธิตาม

ใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซ้ือหุ้น

สามัญของ

บรษัิท รุ่นที่ 4 

(RS-W4)  

 ซ่ึงจัดสรรให้แก่

ผู้ถือหุ้นเดิม 

191,499,266 1 ใบส าคัญ

แสดงสิทธิ : 1

หุ้นสามัญใหม่ 

ใบส าคัญแสดง

สิทธิ RS-W4 

จัดสรรให้โดย

ไม่คิดมูลค่า 

โดยมีราคาการ

ใช้สิทธิ 29 บาท 

ต่อหุ้น 

ดูรายละเอียดใน 

หมายเหตุ (1) 

ดูรายละเอียดใน

หมายเหตุ (2) 

 

หมายเหตุ  

(1) ใช้สิทธิทุกวันท าการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน ตลอดอายุของใบส าคัญแสดง

สิทธิ โดยวันใช้สิทธิคร้ังแรกตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  

 ทั้งน้ี วันครบก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับ

แต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 ในกรณีที่วันก าหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันท าการของบรษัิท ให้เลื่อนวันก าหนดใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง 

เปน็วันท าการสุดท้ายก่อนหน้าวันก าหนดใช้สิทธิดังกล่าว 

 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิทจะต้องแจ้งความจ านง

ในการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วัน

ท าการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเว้นการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาในการแจ้ง

ความจ านง ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

(2) ใบส าคัญแสดงสิทธิน้ีจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษัิทตามสัดส่วน ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม 

ต่อ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบส าคัญแสดงสิทธิเหลือจาก

การค านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้ง โดย

ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 29 บาท 

2.2 การด าเนินการของบรษัิทกรณีที่มีเศษของหุ้น 

  ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบรษัิทจะด าเนินการปดัเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง  
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3. ก าหนดวันประชมุผูถ้ือหุน้เพือ่ขออนมุตักิารเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2564 ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ห้อง Rose Hall 

เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ ซี ช้ัน 5 ถนนประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 และก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี 2564 ใน

วันที่ 10 มีนาคม 2564 

 

4. การขออนญุาตเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ ตอ่หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขอนญุาต (ถา้ม)ี  

4.1 บรษัิทจะด าเนินการย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 

4.2 บรษัิทจะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจาก

การใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทนุ และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พิม่ 

เพื่อเปน็การรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบรษัิท (RS-W4) ที่เสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิม โดยการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุนเพื่อรองรับการ

เติบโตของกลุ่มธุรกิจในอนาคต ตามแผนการด าเนินงานของบรษัิท ทั้งจากการขยายตัวของธุรกิจเดิมและการ

ลงทุนในกิจการหรอืธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นของบรษัิทแทนการจ่ายเงินปันผลแบบ

ปกติ  

6. ประโยชนท์ี่บรษัิทจะพงึไดรั้บจากการเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 

บรษัิทมีโครงสร้างและฐานเงินทุนที่มั่นคง มีสภาพคล่องที่ดี และมีความพร้อมส าหรับการขยายการลงทุนใน

ธุรกิจปจัจุบัน และมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับการลงทุนในอนาคต ซ่ึงจะช่วยให้ผลประกอบการของบรษัิท

เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง 

 

7. ประโยชนท์ีผู่ถ้ือหุน้จะพงึไดรั้บจากการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุ้นเพิม่ทนุ 

7.1 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญ จะท าให้บรษัิทมีเงินทุนเพื่อ

ใช้ในการขยายกิจการซ่ึงจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และก าไรของบรษัิท อันจะส่งผลให้

บรษัิทมีศักยภาพในการจ่ายเงินปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้น  และเปน็การเพิ่มมูลค่ากิจการของบรษัิทอีกด้วย 

7.2 ในกรณีที่บรษัิทมีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ และใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น

สามัญเพิ่มทุนแล้ว จะมีสิทธิรับเงินปนัผลจากการด าเนินงานของบรษัิทเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบรษัิท 

 

8. รายละเอยีดอืน่ใดที่จ าเป็นส าหรับผูถ้อืหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนมุตักิารเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน  

-ไม่มี- 
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9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดอืน ป ี

1 วันประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 2/2564 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน และ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

24 กุมภาพันธ์ 2564 

2 วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าป ี2564 (Record Date) 

10 มีนาคม 2564 

3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  19 เมษายน 2564 

4 
วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุ้นสามัญของบรษัิท รุ่นที่ 4 (RS-W4) (Record Date) 
27 เมษายน 2564 

5 จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับจาก

วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี

มติอนุมัติการเพิ่มทุน 

 

 

บรษัิทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

  

 

 

    
              ลายมือช่ือ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจ 

                   (นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล)  

 

                                                                                                                           

                                                                              
               ลายมือช่ือ...................................... กรรมการผู้มีอ านาจ 

                                                                (นายวทิวัส เวชชบุษกร) 

  

 

 

 

 


