
 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

-1- 

(F53-4) 

แบบรายงานการเพิม่ทนุ 

บรษัิท อาร์เอส จ ากดั (มหาชน) 

วันที ่7 มีนาคม 2565 

 

ข้าพเจ้า บรษัิท อาร์เอส จ ากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ส านักงานอยู่เลขที่ 27 อาคารอาร์เอสกรุ๊ป ทาวเวอร์ เอ ถนน

ประเสรฐิมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 

2/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบรษัิทฯ ดังต่อไปน้ี 

1. การเพิม่ทนุจดทะเบียน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิทได้มีมติให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุน

จดทะเบียนเดิม 1,163,996,212 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่เกิน 1 ,166,996,212  บาท โดยออกหุ้น

สามัญใหม่ จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเปน็การเพิ่มทุนในลักษณะดังน้ี 

 

ประเภทการเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุน้ มลูคา่ทีต่ราไว้ 

(บาทตอ่หุน้) 

รวม 

(บาท) 

        แบบก าหนดวัตถุประสงค ์

        ในการใช้เงินลงทุน 

หุ้นสามัญ 

หุ้นบุรมิสิทธิ 

ไม่เกิน 3,000,000 

-  

1 

- 

ไม่เกิน 3,000,000 

- 

        แบบมอบอ านาจทั่วไป 

        (General Mandate) 

หุ้นสามัญ 

หุ้นบุรมิสิทธิ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   

2. การจดัสรรหุ้นเพิม่ทนุ 

 2.1 แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

 

จดัสรรใหแ้ก ่ จ านวนหุน้ 

 

อตัราสว่น 

(เดมิ : ใหม)่ 

ราคาขาย 

ตอ่หุน้ (บาท) 

วัน เวลา จองซือ้ 

และช าระเงนิคา่

หุน้ 

หมายเหต ุ

 เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบรษัิทฯ รุ่นที่ 4 

(RS-W4)  

  

ไม่เกิน 

3,000,000 

อัตราการใช้สิทธิ (เดมิ) 

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 1 

หน่วย มีสิทธซิื้อหุ้น

สามัญได้ 1 หุ้น 

 

อัตราการใช้สิทธิ(ใหม่)  

ใบส าคัญแสดงสทิธิ 1 

หน่วย มีสิทธซิื้อหุ้น

สามัญได้ 1.0147 หุ้น 

โปรดดูหมายเหตุ (3) 

ราคาการใช้สิทธิ (เดิม) 

29 บาท ต่อหุ้น 

 

 

 

ราคาการใช้สิทธิ (ใหม่) 

28.5825 บาท ต่อหุ้น 

โปรดดูหมายเหตุ (3) 

โปรดดูหมายเหตุ 

(1) 

โปรดดูหมายเหต ุ

(2) 

หมายเหตุ   (1)     ใช้สิทธิทุกวันท าการสดุทา้ยของเดือน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน ตลอดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ  

 ทั้งน้ี วันครบก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย จะตรงกับวันที่ใบส าคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบส าคัญ

แสดงสิทธิ  
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 ในกรณีที่วันก าหนดใช้สิทธิไม่ตรงกับวันท าการของบรษัิทฯ ให้เลื่อนวันก าหนดใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง เป็นวันท าการสุดท้าย

ก่อนหน้าวันก าหนดใช้สิทธิดังกล่าว 

 ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบรษัิทจะต้องแจ้งความจ านงในการใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามัญของบรษัิทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันท าการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละคร้ัง ยกเว้น

การใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายก าหนดให้มีระยะเวลาในการแจง้ความจ านง ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 

วัน ก่อนวันใช้สิทธิคร้ังสุดท้าย 

(2) การจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 จ านวนไม่เกิน 3,000,000 หุ้น เป็นจ านวน

ทั้งหมดตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 จ านวน 191,490,733 หน่วย 

(3) บรษัิทฯ ค านวณประมาณการราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคญั

แสดงสิทธิ RS-W4 (ใหม่) ตามข้อก าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบส าคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบส าคัญแสดง

สิทธิส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบรษัิทฯ รุ่นที่ 4 (“RS-W4”) ข้อ 4.2 (จ) อย่างไรก็ดี บรษัิทฯ จะแจ้ง

ราคาการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 (ใหม่) และอัตราการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 (ใหม่) 

ก่อนวันแรกที่ ผู้ถือหุ้นสามัญไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศข้ึน

เคร ื่องหมาย XD) 

 

2.2 การด าเนินการของบรษัิทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 

บรษัิทฯ จะตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง 

 

3. ก าหนดวันประชมุผูถ้ือหุน้เพือ่ขออนมุตักิารเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 

ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  โดยเปน็การจัดการ

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 

โดยก าหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2565 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าป ี2565 (Record Date) 

 

4. การขออนญุาตเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทนุ ตอ่หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง และเงือ่นไข การขออนญุาต (ถา้ม)ี  

4.1 บรษัิทฯ จะด าเนินการย่ืนขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ 

 

4.2 บรษัิทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อน าหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิด

จากการปรับใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

5.  วัตถุประสงคข์องการเพิม่ทนุ และการใชเ้งนิทุนในสว่นทีเ่พิม่ 

เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ RS-W4 

 

6. ประโยชนท์ี่บรษัิทจะพงึไดรั้บจากการเพิม่ทนุ/จัดสรรหุน้เพิม่ทนุ 

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบรษัิทฯ และท าให้บรษัิทฯ มีสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจที่สูงขึ้น 
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7. ประโยชนท์ีผู่ถ้ือหุน้จะพงึไดรั้บจากการเพิม่ทนุ/จดัสรรหุ้นเพิม่ทนุ 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

“บรษัิทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังจากหักภาษีและส ารองตาม

กฎหมายแล้ว ทั้งน้ีคณะกรรมการของบรษัิทมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นไม่ด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

หรอืเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นคร้ังคราว โดยอยู่ภายใต้เง่ือนไขที่การด าเนินการดังกล่าวจะต้อง

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น” 

7.2 สิทธิในการรับเงินปนัผลจากผลการด าเนินงาน 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ RS-W4 ที่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเปน็หุ้นสามัญ จะมีสิทธิได้รับเงินปนัผลภายหลังจากที่

ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบรษัิทฯ แล้ว 

 

8. รายละเอยีดอืน่ใดที่จ าเป็นส าหรับผูถ้อืหุน้เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนมุตักิารเพิม่ทนุ/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน  

-ไม่มี- 

 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนนิการในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษัิทมมีตใิหเ้พิม่ทุน/จัดสรรหุน้เพิม่ทุน 

 

 

 

 

 

บรษัิทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 

 

 ลายมือช่ือ            วทิวัส   เวชชบุษกร       กรรมการผู้มีอ านาจ 

                                                   ( นายวทิวัส   เวชชบุษกร  ) 

 

 ลายมือช่ือ           พรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล    กรรมการผู้มีอ านาจ 

                                                   ( นางพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล ) 

ล าดับ ขัน้ตอนการด าเนินการ วัน เดอืน ป ี

1 วันประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังที่ 2/2565 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน 

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7 มีนาคม 2565 

2 วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ าป ี2565 (Record Date) 

21 มีนาคม 2565 

3 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  25 เมษายน 2565 

4 จดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบรคิณห์สนธิ ข้อ 4. 

ของบรษัิทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับจาก

วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมี

มติอนุมัติการเพิ่มทุน 


