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สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามัญของ 

บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 3 (ERW-W3) 

ประเภทของใบสำคัญแสดงสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดิ  เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน)ครั้งที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3”) 

ชนดิของใบสําคัญแสดงสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถ 
เปล่ียนมือได้ 

วิธีการจดัสรร จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 7 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 
หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
ERW-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 
2564 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน 

ในการคํานวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น 
หากเกิดเศษจากการคํานวณตามอัตราการจัดสรร ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง  ทั้งนี้  
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ มอบหมาย 
เป็นผู้พิจารณากําหนดรายละเอียดการใช้สิทธิจองซื้อ และข้อกําหนดและเงื่อนไข
ที่จําเป็นอื่นต่อไป 

จํานวนใบสําคัญแสดงสทิธทิี่
เสนอขาย 

ไม่เกิน 359,647,597 หน่วย 

ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 0 บาท (ศูนย์บาท) 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธ ิ ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ 

ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ

ไม่เกิน 359,647,597 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) คิดเป็นร้อยละ 7.94 
ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ 

*วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ: 

= (จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3) / (จำนวนหุ้นจดทะเบียน
ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น) x 100 
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อัตราการใช้สทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตรา 
การใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 3.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ
สิทธ ิ

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ  
ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิจะต้องไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ 
หุ้นสามัญของบริษัทฯ เว้นแต่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย 

วันออกใบสําคัญแสดงสทิธ ิ 15 มิถุนายน 2564 

วันกําหนดการใช้สทิธ ิ ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 สามารถใช้สิทธิได้ เพียง 1 ครั้ง ในวัน
กําหนดการใช้สิทธิ ซึ่งจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 มีอายุครบ  
3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 และ 
ในกรณีท่ีวันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทําการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
เป็นวันทําการก่อนหน้า คณะกรรมการ หรือหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัทฯ หรือบุคคล ที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทฯ มอบหมาย จะเป็นผู้กําหนดวันใช้สิทธิและ  รายละเอียดที่
เกี่ยวข้อง 

การแจ้งความจํานงในการใช้
สิทธ ิ

ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ  
จะต้องแจ้งความจํานงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระหว่างเวลา   
9.00 น. ถึง 15.00 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทําการก่อนวันใช้สิทธิ 

เมื่อผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจํานงในการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของ 
บริษัทฯ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 แล้วการแจ้งความจํานงในการใช้ 
สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้ 

นายทะเบียนใบสําคัญแสดงสทิธิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

บริษัทฯ จะนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ตลาดรองของหุน้สามัญที่เกดิ
จากการใช้สทิธ ิ

บริษัทฯ จะนําหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วัตถุประสงคข์องการออก
ใบสําคัญแสดงสทิธิและ
ประโยชน์ที่บริษทัฯ จะได้รับ 

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และทำให้  
บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมต่อการขยายการดำเนินงาน และสามารถ
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จากการจดัสรรหุ้นสามัญทีอ่อก
ใหม่ในคร้ังนี ้

ขยายการลงทุนในขณะที่อัตราส่วนทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม นอกจากนี้  
บริษัทฯ อาจใช้เงินทุนดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับรองรับโอกาสในการ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม การขยายกิจการในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงพัฒนา
ทรัพย์สินเพื่อรักษาความสามารถทางการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตที่ดีตาม
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ท 
ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้และกำไรท่ีเกิดจาก
ฐานลูกค้า ผู้ใช้บริการภายในแต่ละประเทศลดการพึ่ งพาผู้ใช้บริการจาก
ต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเสถียรภาพของรายได้และกำไรมากขึ้น และเป็น
การลดความเส่ียงในภาพรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้ เงินทุนที่ได้จากการเพิ่มทุน
ดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน ตลอดจนการใช้เป็น
เงินทุนสํารองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการในปัจจุบันของบริษัทฯ 
รวมถึงการชําระหนี้ อีกด้วย 

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจาก
การเพิ่มทนุ 

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ฐานะการเงินของ  
บริษัทฯ และส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรในอนาคตอย่าง
มั่นคงและยั่งยืน และยังเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ 
โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มทุนครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ 
จะสามารถนําเงินที่ได้รับการจากเพิ่มทุนไปใช้ลงทุนในโครงการในอนาคตต่างๆ 
ของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม 

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น 

 

1. หุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดง
สิทธ ิERW-W3 ในครั้งนี้ จะมีสิทธิและได้รับผลประโยชน์อันพึงได้เสมือนหุ้น
สามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าของบริษัทฯ ทุกประการ โดยสิทธิ 
ใดๆ ท่ีจะได้รับจากการเป็นผู้ถือหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 จะเริ่มตั้งแต่วันที่กระทรวงพาณิชย์รับจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนชําระแล้วสําหรับหุ้นสามัญใหม่ที่เกิดจากการใช้
สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 และนายทะเบียนของ
บริษัทฯ ได้ลงทะเบียนหุ้นที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 นั้นแล้ว 

2. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีรายละเอียดดังนี้  

(2.1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution) 

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิจนครบทั้ง
จำนวนแต่ผู้ใช้สิทธิมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะเกิดผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้น โดยคำนวณดังนี้ 
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ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution) = จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิท่ีออกในครั้งนี้ / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นท่ีจัดสรรให้กับผู้ถือ
หุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีออกในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
ออกในครั้งนี้) 

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

= ร้อยละ 7.35 

(2.2) ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)  

การคำนวณการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้โดย 
ใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้ 

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

โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขาย หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ำหนัก
ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงเวลา
ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2564 (ราคาระหว่างวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่ง
เท่ากับ 4.36 บาทต่อหุ้น) 

ราคาตลาดหลังการเสนอขาย เท่ากับ ((จำนวนหุ้นท่ีชำระแล้ว x ราคาตลาดก่อน
การเสนอขาย) + (จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ออกใน
ครั้งนี้ x ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน) + (จำนวน
หุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ x ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง
สิทธิ ERW-W3)) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ออกในครั้งนี้ + จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใน
ครั้งนี)้ 

โดยที ่
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว                                                   = 2,517,533,185 หุ้น 
ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย                                       = 4.36 บาทต่อหุ้น 
จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน 
การถือหุ้นที่ออกในครัง้นี้                                          = 2,014,026,548 หุ้น 
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน = 1.00 บาทต่อหุ้น = 1 บาทต่อหุ้น 
จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้      = 359,647,597 หุ้น 
ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ERW-W3             = 3.00 บาทต่อหน่วย 
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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 

(2.3) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) 

บริษัทฯ ไม่สามารถคำนวณผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น 
(EPS Dilution) ได้ เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2563  

เงื่อนไขการปรับสิทธิ 

 

ราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ อาจเปล่ียนแปลงได้ตลอดอายุของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ERW-W3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น 
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธ ิERW-W3 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 

1) เมื่อบริษัทฯ เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจาก
การรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นท่ีได้ออกแล้วของบริษัทฯ 

2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ 
ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้น
สามัญที่คํานวณได้ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ”  

3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/
หรือเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ  บุคคลในวงจํากัด โดยที่
หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปล่ียนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิ
ในการจองซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออก
ใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ 

4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ 

5) เมื่อมีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงนิเกนิกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิตาม
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งบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรับการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี
ใดๆ  

6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทําให้ผลประโยชน์ตอบ
แทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ERW-W3 ด้อยไปกว่าเดิม 

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการ
แทนบริษัทฯ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทํา
การแทนบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้พิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียด  
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 

เงื่อนไขอื่น ๆ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทฯ 
มอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกและจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) การกําหนดหรือ
แก้ไขหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อกําหนดสิทธิ และรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 วิธีการชําระราคา วันใช้สิทธิ 
และข้อกําหนดหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บุคคลดังกล่าวมี
อํานาจในการเข้าเจรจาตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็นเกี่ยวเนื่องกับการออกและการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ ERW-W3 
และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นท่ีมีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอํานาจช่วง
ในการดําเนินการต่างๆ ข้างต้น 

 
 


