วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่ อง

:

แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560

เรี ยน

:

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่สง่ มาด้ วย

1. รายละเอียดเบื ้องต้ นของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 3 (“RS-W3”)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)

เนื่องด้ วย บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ได้ จดั ให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ มีมติที่ประชุมที่สาคัญ สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. มีมติ อนุมัติงบการเงิ น ประจ าปี 2559 และให้ น าเสนอต่อที่ ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
2. มีมติอนุมตั ิเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิในลาดับต่อไป สาหรั บการ
งดจ่ายเงินปั นผลปี 2559
3. มีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
นายพิ ศิ ษฐ์ ดัชณาภิ รมย์ พลเอกไพโรจน์ พาณิ ชสมัย และนางวรรณสุดา ธนสรานาต
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ นาเรื่ องดังกล่าวเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
4. เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ประชุมเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2556 พิจารณาอนุมตั ิการปรับปรุ งค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษัท อาร์ เอส
จากัด (มหาชน) ไว้ มีความเหมาะสมแล้ ว จึงมิได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เปลี่ยนแปลงแต่ประการใด
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อย่างไรก็ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้ แจ้ ง
มติที่ประชุมซึง่ ได้ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 รับทราบ ดังนี ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่
19 เมษายน 2556 ได้ อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นดังนี ้ ค่าตอบแทน
คณะกรรมการปี ละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมอบอานาจให้ คณะกรรมการมี
อานาจกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้ รับ และกาหนดค่าเบี ้ย
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นดังนี ้ ประธานกรรมการได้ รับค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวน
เงิน 25,000 บาท ต่อครัง้ ที่เข้ าประชุม และกรรมการได้ รับค่าเบี ้ยประชุม เป็ นจานวนเงิน
20,000 บาท ต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมต่อท่าน
นอกเหนื อจากค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบีย้ ประชุมของกรรมการบริ ษัท
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว กาหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าตอบแทนกรรมการและ
ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นดังนี ้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ รับ
ค่าเบี ้ยประชุมเป็ นจานวนเงิน 23,000 บาท ต่อครัง้ ที่เข้ าประชุม และค่าตอบแทน
รายเดือนเป็ นจานวนเงิน 46,000 บาท และกรรมการตรวจสอบได้ รับค่าเบีย้ ประชุม
เป็ นจานวนเงิน 17,250 บาท ต่อครัง้ ที่เข้ าประชุมต่อท่าน และค่าตอบแทนรายเดือน
เป็ นจานวนเงิน 40,250 บาท ต่อท่าน
การก าหนดค่ าตอบแทนและค่า เบี ย้ ประชุ ม ดัง กล่ า วให้ มี ผ ลใช้ บัง คับ ตัง้ แต่วัน ที่ 1
พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะลงมติเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
5. มีมติอนุมตั ิให้ แต่งตัง้ นายสุดวิณ ปั ญญาวงศ์ขนั ดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3534
หรื อนางอนุทัย ภูมิสรุ กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3873 หรื อ นายวิเชียร
กิ่ งมนตรี ผู้สอบบัญชี รับ อนุญาตเลขที่ 3977 จากบริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 โดยให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใด
คนหนึ่ ง มี อ านาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็ น ในงบการเงิ น
ของบริ ษัท และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชี ตามรายนามข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ ได้
ให้ บริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
รั บอนุญ าตอื่นของ บริ ษัท ไพร้ วอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด เป็ นผู้ปฏิ บัติ
หน้ าที่แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษัท
รายไตรมาสและรายปี เป็ นจ านวนเงิ นปี ละประมาณ 1,100,000 บาท ทัง้ นี ้ หากมีงาน
นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาปี ตามปกติ ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้
คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิ เศษเป็ นกรณี ๆ ไป และให้ นาเรื่ อง
ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
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6. มีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 3 (“RS-W3”) จานวนไม่เกิ น 193,332,870
หน่ วย ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น เดิ มตามสัดส่วนการถื อหุ้ น ในอัตราส่ว น 5 หุ้ น สามัญ เดิม ต่ อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือ
จากการคานวณตามอัต ราส่ว นการจัดสรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ดัง กล่าว ให้ ตัดเศษ
ดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1)
ทัง้ นี ้ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร เป็ นผู้มีอานาจในการก าหนดหลัก เกณฑ์
เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการจัดสรรใบสาคัญ
แสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั ง้
ดาเนิ น การต่ า งๆ อัน จ าเป็ น และสมควรอัน เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ แ ละ
การออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิ
และหุ้ นสามั ญ ที่ เ กิ ด จากการใช้ สิ ท ธิ ต ามใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เข้ าจดทะเบี ย น
เป็ นหลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนิ นการขออนุญาต
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
7. มีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,009,937,646 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,203,270,516 บาท
โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จานวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท รวม
193,332,870 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ รุ่ นที่ 3 (RS-W3) จานวน 193,332,870 หุ้น
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้ างต้ น จึงจาเป็ นต้ องแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม
และให้ ใช้ ข้อความใหม่ เป็ นดังนี ้
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน 1,203,270,516 บาท (หนึง่ พันสองร้ อยสามล้ าน
สองแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อย
สิบหกบาท)
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แบ่งออกเป็ น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

1,203,270,516 หุ้น

(หนึง่ พันสองร้ อยสามล้ าน
สองแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อย
สิบหกหุ้น)

1 บาท (หนึง่ บาท)

1,203,270,516 หุ้น

- ไม่มี - หุ้น

(หนึง่ พันสองร้ อยสามล้ าน
สองแสนเจ็ดหมื่นห้ าร้ อย
สิบหกหุ้น)
(

-

)

นอกจากนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอานาจในการดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิดงั กล่าว ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อความใดๆ ตามคาแนะนา ความเห็น หรื อคาสัง่ ของนายทะเบียน
กระทรวงพาณิชย์ และ/หรื อ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง
8. มีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน
193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่ อรองรั บการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่ นที่ 3 (RS-W3)
9. มีมติอนุมตั ิให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิภาวดี บอลรู ม C เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้ าว
กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ทังนี
้ ้
บริ ษัทจะกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงสาหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และ
ให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 9 มีนาคม
2560 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล ประจาปี 2559
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2560
วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ น
สามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน และอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัท ข้ อ 4. เรื่ อง ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 10 เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
10. มีมติให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัท ครัง้ ที่ 3 (RS-W3) ในวันที่ 18 เมษายน 2560 (Record Date) และให้
รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) ในวันที่ 19 เมษายน
2560 ทังนี
้ ้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายดามพ์ นานา)
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน

5

รายละเอียดเบือ้ งต้ นการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 3 ที่จัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น
ประเภทของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) รุ่นที่
3 (“RS-W3”)

ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลีย่ นมือได้

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

: ไม่เกิ น 193,332,870 หน่วย (หนึ่งร้ อยเก้ าสิบสามล้ านสามแสนสามหมื่น
สองพันแปดร้ อยเจ็ดสิบหน่วย)

ราคาเสนอขายต่อหน่วย

: หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ

จานวนหุ้น ที่ อ อกเพื่อ รองรั บ ใบสาคัญ : ไม่เกิน 193,332,870 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท) และคิดเป็ นร้ อยละ
แสดงสิทธิ
19.14 ของจ านวนหุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ท ณ วั น ที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560
วิธีการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ

: จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ในอัต ราส่ว นหุ้น
สามัญเดิม 5 หุ้น ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีที่มีเศษของใบสาคัญ
แสดงสิทธิเหลือจากการคานวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว ให้ ตดั เศษดังกล่าวทิ ้งทังจ
้ านวน ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท
ในครัง้ นี ้ ในวันที่ 18 เมษายน 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 19 เมษายน 2560 (Book Closing)

วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ

: วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคล
ที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว

อัตราการใช้ สทิ ธิ

: ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื ้อหุ้นสามัญใหม่ได้ 1 หุ้น (เว้ นแต่จะมี
การปรับอัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาการใช้ สทิ ธิที่จะซื ้อหุ้น

: หุ้นละ 12.50 บาท (เว้ นแต่จะมีการปรับราคาใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ระยะเวลาและกาหนดการใช้ สทิ ธิ

: วัน ท าการสุด ท้ า ยของเดื อ นเมษายน และตุล าคม ระหว่ า งเวลา 9.00 น.
ถึง 15.00 น. ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยกาหนดวันที่สามารถใช้
สิทธิ ครั ง้ แรกคือวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ทัง้ นี ้ วันครบกาหนดการใช้ สิทธิ ครั ง้
สุด ท้ า ย จะตรงกับ วัน ที่ ใ บส าคัญ แสดงสิท ธิ มี อ ายุค รบ 3 ปี นับ แต่ วัน ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
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ในกรณีที่วนั กาหนดใช้ สิทธิ ไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนด
ใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ เป็ นวันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษั ท
จะต้ อ งแจ้ ง ความจ านงในการใช้ สิท ธิ์ ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ระหว่า งเวลา
9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ ก่อนวันใช้ สิทธิ ในแต่ละ
ครัง้ ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
ระยะเวลาแสดงความจานงในการใช้
สิทธิครัง้ สุดท้ าย

: ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย

ระยะเวลาเสนอขาย

: เสนอขายให้ แล้ วเสร็ จภายใน 1 ปี นับจากวันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารมอบหมาย
เป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่อไป

ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัทจะนาใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายในครัง้ นี ้ เข้ าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิ ดจากการ : บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญที่เกิ ดจากการใช้ สิทธิ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
ใช้ สทิ ธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิทธิ ผลประโยชน์อื่น

: หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ จะมีสิทธิและ
สภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกไปก่อนหน้ านี ้ทุกประการ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

: ในการพิ จ ารณาผลกระทบต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณาผลกระทบ
แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
กรณีที่ 1) ผู้ถือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 3 ทังจ
้ านวน
กรณีที่ 2) บุคคลอื่นที่มิใช่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเป็ นผู้ใช้ สิทธิแปลงสภาพใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ รุ่นที่ 3 ทังจ
้ านวน
โดยพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนี ้
1) ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น = 1 - [Qo /(Qo+Qw)]
โดยที่
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Qo
Qw

=
=

จานวนหุ้นที่มีอยูเ่ ดิม เท่ากับ 1,009,937,646 หุ้น
จานวนหุ้นใหม่ที่เ พิ่มขึน้ จากการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิทงจ
ั ้ านวน ซึง่ เท่ากับ 193,332,870 หุ้น
ผลกระทบด้ าน Control Dilution
ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้ รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิ
ออกเสียงในขณะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากเป็ นการเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สิทธิ
ซือ้ หุ้นครบถ้ วนตามใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นเดิมทัง้
จานวน จะทาให้ สัดส่ว นการถื อ หุ้น ของผู้ถื อ หุ้น เดิม ลดลง ประมาณร้ อยละ
16.07
2) ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของราคา = [(Po - Pn)x Qw]/[Qo+Qw) x Po]
โดยที่
Po =
ราคาปิ ดถัว เฉลี่ย ถ่ ว งน า้ หนัก 7 วัน ท าการก่ อ นวัน
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2560 (วันที่ 10 - 21 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ
9.78 บาท (คานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับหุ้นละ 1
บาท)
Pn = ราคาใช้ สิทธิ ของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ที่อ อกและเสนอ
ขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมเท่ากับหุ้นละ 12.50 บาท
ผลกระทบด้ าน Price Dilution
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม หากมีการ
ใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกในครัง้ นี ้ทังจ
้ านวนแล้ ว จะไม่มีผลกระทบ
ใดๆ ต่อด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
3) ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS Dilution)
สูตรการคานวณการลดลงของส่วนแบ่งกาไร = (EPSo - EPSn)/EPSo
โดยที่
EPSo = กาไรสุทธิ / Qo
EPSn = กาไรสุทธิ / (Qo + Qn)
ผลกระทบด้ าน EPS Dilution
ไม่สามารถคานวณผลกระทบจากการลดลงของส่วนแบ่งกาไรได้ เนื่องจาก
ผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ประสบผลขาดทุน
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เหตุใ นการปรั บ อัต ราการใช้ สิท ธิ แ ละ : บริ ษั ท จะด าเนิ น การปรั บ ราคาการใช้ สิ ท ธิ แ ละอัต ราการใช้ สิ ท ธิ เมื่ อ เกิ ด
ราคาใช้ สทิ ธิ
เหตุการณ์ ใดเหตุการณ์ หนึ่งแสดงสิทธิ หนึ่งดังต่อไปนี ้ ทังนี
้ ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิไม่ให้ ด้อยไปกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท อันเป็ นผลมา
จากการรวมหุ้น หรื อการแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใด ๆ ในราคาที่ต่ากว่าร้ อยละ 90
ของราคาหุ้นที่คานวณได้ ตามวิธีการที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขาย
หุ้นนันหรื
้ อราคาตลาดในช่วงก่อนการเสนอขายหุ้นนัน้ และเป็ นวิธีการ
คานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
3. เมื่อบริ ษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออก
ใหม่โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ ดงั กล่าว ต่ากว่าร้ อยละ 90
ของราคาหุ้นที่คานวณตามวิธีที่ใช้ ราคาตลาดในขณะเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อราคาตลาดในช่วงก่อนการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธินนั ้ และเป็ นวิธีการ
คานวณตามที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อกาหนดสิทธิ
4. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่
ผู้ถือหุ้น
5. เมื่อบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ ในข้ อกาหนด
สิทธิ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้ อ 1 ถึง 5 ที่ทาให้ ผลประโยชน์
ตอบแทนใด ๆ ที่ผ้ ูถือใบสาคัญแสดงสิทธิ จะได้ รับเมื่อมีการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อ
บุคคลที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมายเป็ นผู้พิจารณากาหนดเงื่ อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการปรับหรื อการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้
สิทธิ และราคาใช้ สทิ ธิ
ข้ อกาหนดกรณีที่มีใบสาคัญแสดงสิทธิ : บริ ษัทจะดาเนินการยกเลิกใบสาคัญแสดงสิทธิที่เหลืออยูท่ งจ
ั ้ านวน
เหลืออยู่
เงื่อนไขอื่น ๆ

: ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร หรื อบุคคลที่ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร มอบหมายเป็ นผู้มีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนาม
ในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ น
และสมควรอันเกี่ ยวเนื่ องกับใบสาคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึงการนาใบสาคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ใน
9

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง
นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

: บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท อาร์ เอส จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 น. เกี่ยวกับการ เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี ้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทจาก 1,009,937,646 บาท เป็ น 1,203,270,516 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มจานวน 193,332,870 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมเป็ นมูลค่า 193,332,870 บาท
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้ เงินลงทุน
แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)
2.

หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จานวนหุ้น
193,332,870
-

มูลค่ าที่ตราไว้
(บาทต่ อหุ้น)
1
-

รวม
(บาท)
193,332,870
-

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จานวน 193,332,870 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวม 193,332,870 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน

จัดสรรให้ แก่

จานวนหุ้น

เพื่อรองรับการ 193,332,870
ใช้ สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื ้อหุ้น
สามัญของ
บริ ษัท รุ่นที่ 3
(RS-W3)
ซึง่ จัดสรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
ต่ อหุ้น (บาท)

1 ใบสาคัญ ใบสาคัญแสดง
แสดงสิทธิ : 1 สิทธิ RS-W3
หุ้นสามัญใหม่ จัดสรรให้ โดยไม่
คิดมูลค่า โดยมี
ราคาการใช้
สิทธิ 12.50
บาท ต่อหุ้น

วัน เวลา จองซือ้ หมายเหตุ
และชาระเงินค่ า
หุ้น
ดูรายละเอียดใน ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุ (1)
หมายเหตุ (2)
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หมายเหตุ
(1) ใช้ สทิ ธิทกุ วันทาการสุดท้ ายของเดือนเมษายน และตุลาคม ตลอดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยวัน

ใช้ สทิ ธิครัง้ แรกตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2560
ทังนี
้ ้ วันครบกาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ าย จะตรงกับวั นที่ใบสาคัญแสดงสิทธิ มีอายุครบ 3 ปี นับแต่
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ในกรณีที่วนั กาหนดใช้ สิทธิไม่ตรงกับวันทาการของบริ ษัท ให้ เลื่อนวันกาหนดใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ เป็ น
วันทาการสุดท้ ายก่อนหน้ าวันกาหนดใช้ สทิ ธิดงั กล่าว
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงค์ จะใช้ สิทธิ ในการซือ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งความจานง
ในการใช้ สทิ ธิ์ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.00 น.ภายในระยะเวลา 5 วันทาการ
ก่อนวันใช้ สทิ ธิในแต่ละครัง้ ยกเว้ นการใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ ายกาหนดให้ มีระยะเวลาในการแจ้ งความจานง
ระหว่างเวลา 9.00 ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วัน ก่อนวันใช้ สทิ ธิครัง้ สุดท้ าย
(2) ใบสาคัญแสดงสิทธินี ้จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วน ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสาคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคานวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว ให้ ตดั เศษดังกล่าวทิ ้ง โดยใบสาคัญแสดงสิทธิ 1
หน่วย สามารถใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.50 บาท
2.2 การดาเนินการของบริ ษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น
ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ทางบริ ษัทจะดาเนินการปั ดเศษหุ้นดังกล่าวทิ ้ง
3.

กาหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ารเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องวิภาวดี บอลรู ม C
เซ็นทาราแกรนด์ เซ็น ทรั ลพลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1695 ถ.พหลโยธิ น เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันที่ 8
มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560

4.

การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่ อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และเงื่อนไข การขอนุญาต
(ถ้ ามี)
4.1 บริ ษัทจะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและทุนชาระแล้ วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
4.2 บริ ษัทจะดาเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ อนาหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจาก
การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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5.

วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
เพื่อเป็ นการรองรับการใช้ สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท (RS-W3) ที่เสนอขายให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม โดยเมื่อผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ มีการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว บริ ษัทจะนาเงินไปใช้ ในการลงทุน
สาหรับธุรกิจสื่อทางด้ านระบบการปฏิบตั ิการเกี่ยวกับโครงสร้ างพื ้นฐานของทางสถานีโทรทัศน์ และการผลิต
รายการต่างๆ ของทางสถานี (Content) รวมถึงการลงทุนสาหรับธุรกิจสุขภาพและความงามในด้ านระบบงาน
ขายสินค้ าผ่านช่องทางต่างๆ การจัดการด้ านระบบคลังสินค้ า และการเตรี ยมเงินทุนในการขยายธุรกิจไปสูก่ าร
ขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพื่อให้ บริ ษัทมีฐานเงินทุนที่มนั่ คง เพื่อให้ เกิดความพร้ อมในการลงทุนในธุรกิจปั จจุบนั รวมถึงรองรับการลงทุน
ในอนาคต ซึง่ จะนามาสูร่ ายได้ ที่เพิ่มขึ ้น และเกิดประโยชน์แก่บริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
7.1
หากผู้ถือหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญได้ ใช้ สทิ ธิในการซื ้อหุ้นสามัญ จะทา
ให้ มีเงินทุนหมุนเวียนเข้ ามาสูบ่ ริ ษัท เพื่อใช้ ในการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริ ษัทและสร้ างรายได้
เพิ่มให้ แก่บริ ษัทในอนาคต อันจะส่งผลต่อผลกาไรที่จะเพิ่มขึ ้นจากรายได้ ที่เพิ่มขึ ้นดังกล่าว ทังนี
้ ้ การที่
บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นในอนาคต ทาให้ บริ ษัทสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในที่สดุ
ซึง่ นับว่าเป็ นการเพิ่มมูลค่าให้ กบั หุ้นของบริ ษัทอีกด้ วย
7.2

ในกรณีที่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญใช้ สิทธิ ในการซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะมี
สิทธิรับเงินปั นผลจากการดาเนินงานของบริ ษัทเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ในกรณีที่บริ ษัทจ่ายเงิน
ปั นผล

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถอื หุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีท่ คี ณะกรรมการบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1

วันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เพื่ออนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เพิ่มทุน

2

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิ ในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

8 มีนาคม 2560

ประจาปี 2560 (Record Date)
3

วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

9 มีนาคม 2560

และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Book Closing Date)
4

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

5 เมษายน 2560
13

ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

5

กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสทิ ธิในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
(Record Date)

18 เมษายน 2560

6

ปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ ในการได้ รับจัดสรรใบสาคัญ 19 เมษายน 2560
แสดงสิท ธิ ฯ ตามมาตรา 225 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (Book Closing Date)

7

จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับจาก
วัน ที่ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
อนุมตั ิการเพิ่มทุน

บริ ษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

ลายมือชื่อ...................................... กรรมการ
(นายสุรชัย เชษฐโชติศกั ดิ)์

ลายมือชื่อ...................................... กรรมการ
(นายดามพ์ นานา)
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