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F 53-4 
 แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2564 

ข้าพเจ้า บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 
2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ 
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 2,373,674,145 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,517,533,185 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 4,891,207,330 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน้ 
จำนวนหุน้ 

(หุน้) 
มูลค่าที่ตราไว ้
(บาทต่อหุน้) 

รวม 
(บาท) 

   แบบกำหนดวัตถุประสงค์
ในการใชเ้งินทุน 

หุ้นสามัญ 2,373,674,145 1.00 2,373,674,145 

    

   แบบมอบอำนาจทัว่ไป 
(General Mandate) 

หุ้นสามัญ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน) 

จัดสรรให้แก ่
จำนวนหุ้น  
(ไม่เกนิ) 

อัตราส่วน 

(เดิม: ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชำระเงินค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

(1) เพื่อจดัสรรสําหรับ 
การเสนอขายใหแ้ก ่
ผู้ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ตามสดัส่วน
การถือหุ้น (Rights 
Offering) 

 
 
 
 
 
 

 

หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 

ไม่เกิน 
2,014,026,548 

หุ้น 

 
 
 
 
 
 
 

อัตราการ
จัดสรร:  
1.25 หุ้น

สามัญเดมิต่อ 
1 หุ้นสามัญ

เพิ่มทุน 

(ในการ
คํานวณสิทธิที่
จะได้รับจัดสรร

หุ้นสามัญ 
เพิ่มทุนของ 

ผู้ถือหุ้นแต่ละ

1.00 บาทต่อหุ้น ระหว่างวันท่ี 7 – 11 
มิถุนายน 2564 

ทั้งนี้ วันกําหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ี
สิทธิได้รับการเสนอ

ขายหุ้น Rights 
Offering (Record 

Date) คือ วันที่  
12 พฤษภาคม 2564 

โปรดดู 
หมายเหตุ 
1 และ 3
ด้านล่าง 
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จัดสรรให้แก ่
จำนวนหุ้น  
(ไม่เกนิ) 

อัตราส่วน 

(เดิม: ใหม)่ 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุน้) 

วัน เวลา จองซือ้ 
และชำระเงินค่าหุน้ 

หมายเหต ุ

 รายนั้น หาก
เกิดเศษจาก
การคาํนวณ

ตามอตัราการ
จัดสรร ให้ปัด
เศษนั้นทิง้) 

(2) เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธ ิERW-
W3 ซึ่งจะออกให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสดัส่วน
การถือหุ้น 

หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 

ไม่เกิน 
359,647,597 

หุ้น (คิดเป็นร้อย
ละ 7.94 ของหุ้น
ที ่ออกและชําระ
แล้วของบริษัทฯ 

รวมกับหุ้น
สามัญที่ออก

เพื่อรองรับการ
จัดสรรให้กับ 

ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือ

หุ้น (Rights 
Offering) 

ตามทีก่ำหนด 
ใน (1)) 

อัตราการ
จัดสรร: 

7 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 

หน่วยใบสำคัญ
แสดงสิทธิ 

(ในการ
คํานวณสิทธิที่

จะได้รับ 
จัดสรร 

ใบสําคัญแสดง 
สิทธิของผู้ถือ 
หุ้นแต่ละราย 
นั้น หากเกดิ 
เศษจากการ 
คํานวณตาม 

อัตราการ 
จัดสรร ให้ปัด 
เศษนั้นทิง้) 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ERW-W3 ไมค่ิดมูลคา่ 
(ศูนย์บาท) โดยมีราคา

ใช้สิทธิเทา่กับ 3.00 บาท 
และอัตราการใช้สิทธิ

ตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 

1 หุ้น 

การจดัสรรและออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ERW-W3 จะแล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี 

นับแต่วันท่ีที่ประชมุ 
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
มีมติอนุมตัิการออก 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ERW-W3 

ทั้งนี้ วันกําหนด 
รายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ี

สิทธิได้รับการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ERW-W3 (Record 
Date) คือ วันที่ 12 
พฤษภาคม 2564 

โปรดดู 
หมายเหตุ 
2 และ 3 
ด้านล่าง 

รวมหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวนไม่เกิน 

2,373,674,145 
หุ้น 

    

หมายเหตุ: 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจำปี 
2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,373,674,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,014,026,548 หุ้น เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วน 
1.25 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.00 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และให้จัดสรร
หุ้นสามัญเพ่ิมทุนและไม่ได้รับการจองซ้ือในการจัดสรรครั้งแรกที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ และชําระราคาค่าจองซ้ือหุ้นครบถ้วน
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แล้วทุกราย โดยการจัดสรรหุ้นที่เหลือให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่ จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นทุกรอบไป (“การ

เสนอขายหุ้น Rights Offering”) ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่มีการจองซ้ือเกินสิทธินั้นให้เป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนมากกว่าหรือเท่ากับจํานวน
หุ้นที่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซ้ือหุ้นเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิมและได้ชําระค่าจองซื้อหุ้นครบถ้วนตามจํานวนที่แสดงความจํานงจองซ้ือเกินกว่าสิทธิทั้งหมดทุกราย  

2) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจํานวนน้อยกว่าจํานวนหุ้นที่มีผู้ถือ
หุ้นเดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  

ก.)  บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวโดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมาคูณด้วยจํานวนหุ้นที่
เหลือ ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของ
หุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซ้ือและ
ชําระราคาค่าจองซ้ือครบถ้วนแล้ว  

ข.)  ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2) ก.) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ โดยนําสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซ้ือ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นมาคูณด้วยจํานวนหุ้นที่คงเหลือนั้น ผลลัพธ์จากการคํานวณจะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง อย่างไรก็ตาม จํานวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรร
จะต้องไม่เกินจํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซื้อและชําระราคาค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ ที่
จองซ้ือเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกว่าไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

กรณีการจองซื้อหุ้นส่งผลให้ผู้จองซื้อรายใดถือหุ้นถึงหรือข้ามจุด โดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้จองซ้ือมีหน้าที่ต้องดําเนินการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering (Record Date) ในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ 
หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทําให้หรืออาจทําให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ 

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจำนวนไม่เกิน 359,647,597 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
(ในการคํานวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัด
เศษนั้นทิ้ง) โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น  

โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 อย่างไรก็ดี 
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจ  
กระทําการแทนบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัด
เพียง) 

3.1  การกําหนด หรือแก้ไขเงื่อนไข และรายละเอียดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพ่ือรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งรวมถึง (ก) การจะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใน
การเสนอขายหุ้น Rights Offering นี้ ให้กับผู้ถือหุ้นรายใดหากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะทําให้หรืออาจทํา
ให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (ข) ระยะเวลาการจองซ้ือและการชําระราคาหุ้นในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ 
(ค) เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการข้างต้น 

3.2 การเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนข้างต้น  
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3.3  การลงนามในคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงคําขอหลักฐานใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนข้างต้น รวมทั้งการ
จัดเตรียมการและการยื่นคําขออนุญาตและขอผ่อนผัน รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่อหน่วยงานผู้มีอํานาจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการ
จดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และให้มีอํานาจ
ดําเนินการใด ๆ อันจําเป็นสําหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนข้างต้น 

3.4  การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วงในการดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้น 

2.1 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 

 กรณีมีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ จะดําเนินการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง 

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่  27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ  ห้องสุขุมวิท แกรนด์บอลรูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ เลขที่  4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจําปี 
2564 (Record Date) ในวันอังคารท่ี 9 มีนาคม 2564 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้าม)ี 

บริษัทฯ ต้องดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปล่ียนแปลงทุนชําระ
แล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และยื่นคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขออนุญาตให้รับหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 

บริษัทฯ วางแผนการเพิ่มทุนประมาณ 2,014 ล้านบาท จากการเสนอขายหุ้น Rights Offering และประมาณ 1,079 
ล้านบาท จากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  ERW-W3 
ทั้งหมด บริษัทฯ จะสามารถเพิ่มทุนได้ประมาณ 3,093 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เงินทุนท่ีได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะชว่ยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วย
ให้บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน และสามารถขยายการลงทุนในขณะที่
อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม และบริษัทฯ อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับ
โอกาสในการลงทุนในธุรกิจโรงแรม การขยายกิจการในอนาคต  รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินเพื่อรักษา
ความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะสร้างการเติบโตที่ดีตามแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการ
ลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ท ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรท่ีเกิดจากฐาน
ลูกค้าผู้ใช้บริการภายในแต่ละประเทศ ลดการพ่ึงพาผู้ใช้บริการจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพของ
รายได้และกำไรมากขึ้น และเป็นการลดความเส่ียงในภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุน
ดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน ตลอดจนการใช้เป็นเงินทุนสํารองเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนสําหรับโครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ รวมถึง การชําระหนี้ อีกด้วย 
อย่างไรก็ดีหากบริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในจํานวนน้อยกว่าที่คาดไว้ แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
อาจเปล่ียนแปลงจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
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6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ในการสร้างรายได้และกำไรของบริษัทฯ ในอนาคต 

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของบริษัทฯ และส่งเสริมให้บริษัทฯ  
เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคตของบริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน และเป็นการเพิ่มเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์เนื่องจากบริษัทฯ จะสามารถนําเงินท่ี
ได้รับการจากเพิ่มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 

7.1 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงิน
สำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น 

7.2 ภายหลังจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ) จะมีสิทธิได้รับ
เงินปันผลจากการดำเนินงานตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 จะมี
สิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ERW-W3 เพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว  โดยจะมีสิทธิ
เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท้ังหมด เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน 

8.1  การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (กรณีการเสนอขายหุ้น Rights Offering) 

8.1.1  ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution) 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของ  
ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งหมดตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิม แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
ไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ เวลาการเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จส้ิน ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิออกเสียง
ลดลงประมาณร้อยละ 44.44  ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
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ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)  = 1 – [จำนวนหุ้นจดทะเบียนท่ีชำระแล้ว / (จำนวนหุ้นจด
ทะเบียนที่ชำระแล้ว+ หุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับการเสนอ
ขายหุ้น Rights Offering] 

ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)      = 1 – [2,517,533,185 / (2,517,533,185 + 2,014,026,548)] 

 = ร้อยละ 44.44  

8.1.2  ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) 

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้ 

การลดลงของราคาหุ้น (Price dilution)  = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการ
เสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย 

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2564 คือ ตั้งแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.36 บาท และ 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ ((ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย x จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว) + (ราคา
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วน) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน) 

โดยที ่
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย  = 4.36 บาทต่อหุ้น 
จำนวนหุ้นจดทะเบียนที่ชำระแล้ว  = 2,517,533,185 หุ้น 
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน   = 1.00 บาทต่อหุ้น 
จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน   = 2,014,026,548 หุ้น 
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 

= (4.36 x 2,517,533,185) + (1.00 x 2,014,026,548)  
(2,517,533,185 + 2,014,026,548) 

= 2.87 บาทต่อหุ้น 

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ ดังนี้ 
= (4.36 - 2.87) 

4.36 

= ร้อยละ 34.25  
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8.1.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution) 

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุน
จากการดำเนินงานในปี 2563 

8.2 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง ERW-W3 เต็มทั้งจำนวน แต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อาจส่งผล
กระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

8.2.1 ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้งจำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยคำนวณดังนี้ 

ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution) =  จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ / 
(จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้) 

= 359,647,597/(2,517,533,185 + 2,014,026,548 + 359,647,597) 

= ร้อยละ 7.35 
8.2.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution)  
 การคำนวณการลดลงของราคาหุน้ (Price dilution) สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรการคำนวณ ดงันี้ 

การลดลงของราคาหุ้น Price Dilution = (ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย)            
(ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย) 

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งทำการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2564 คือ ตั้งแต่วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งเท่ากับ 4.36 บาท และ 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ ((จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว x ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย) + (จำนวนหุ้นที่
จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี้ x ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน) + (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ x ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3)) / 
(จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้) 
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โดยที ่

จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว = 2,517,533,185 หุ้น 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย = 4.36 บาทต่อหุน้ 
จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี้ = 2,014,026,548 หุ้น 
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 1.00 บาทต่อหุ้น 
จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้  = 359,647,597 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 = 3.00 บาทต่อหน่วย 
   
ราคาตลาดหลังการเสนอขาย 
 = (2,517,533,185 x 4.36) + (2,014,026,548 x 1.00) + (359,647,597 x 3.00) 

        (2,517,533,185 + 2,014,026,548 + 359,647,597) 

  = 2.88 บาทต่อหุ้น 

ดังนั้น จึงคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ได้ ดังนี้ 

= (4.36 - 2.88) 
4.36 

= ร้อยละ 34.03  
8.2.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกาํไรต่อหุน้ (Earnings per share dilution) 

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (EPS dilution) ได้ เนื่องจากมีผล
ขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2563 

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ลำดับ การดำเนินการ วัน / เดอืน / ป ี

1.  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนมุัติให้นําเสนอต่อท่ีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนและจดัสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

23 กุมภาพันธ์ 2564 

2.  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

3.  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)  

9 มีนาคม 2564 

4.  วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  27 เมษายน 2564 

5.  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ 

27 เมษายน 2564 
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ลำดับ การดำเนินการ วัน / เดอืน / ป ี

6.  วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทฯ กับกระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

7.  วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิได้รับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้น Rights Offering และ
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 
(Record Date) 

12 พฤษภาคม 2564 

8.  วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 15 มิถุนายน 2564 

9.  ระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการ
เสนอขายหุ้น Rights Offering 

7 – 11 มิถุนายน 2564 

10.  วันท่ีจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแตว่ันท่ีได้รับชำระ
เงินคา่หุ้นครบ 

11.  นำหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

จะแจง้ให้ทราบในภายหลังผ่านทาง 
ระบบเผยแพร่สารสนเทศ 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

10.1 เหตุผลและความจําเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเสนอขายหุ้น Rights Offering เป็นการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการ
มีส่วนร่วมในการจองซื้อหุ้นและมีสิทธิได้รับผลตอบแทน และผลประโยชน์จากการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  
ในอนาคต 

10.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น 

หากผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุนครบท้ังจำนวน และมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ครบถ้วน บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 3,093 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จประมาณ
ไตรมาสที่  2 ของปี 2564 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตาม
รายละเอียดที่กล่าวมาในข้อ 5 ข้างต้น 
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10.3       ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินท่ีได้จากการเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนมีความสมเหตุสมผล สอดคล้องและเพียงพอต่อโครงการลงทุน
ของบริษัทฯ 

10.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดําเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ 

บริษัทฯ จะนำเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และเพื่อรองรับการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจต่อไป
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนฐานะ
ทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 

11. คํารับรองของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการที่ถูกสงสัยดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 และมาตราที่เกี่ยวข้องภายใต้
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้น 
เป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน
ประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

บริษัทฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

G
_______เพชร ไกรนุกูล_________ 

 อ
_______อารดา  ว่องกุศลกิจ_______ 

              (นายเพชร ไกรนุกูล)             (นางอารดา ว่องกศุลกิจ) 
  กรรมการผู้มีอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจ 

 


