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(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
วันที่ 21 ธันวาคม 2553
ข้ าพเจ้ า บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2553
เมื่อ วันที่ 21ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ดังต่อไปนี ้
1. การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 2,244,779,001 บาท เป็ น
2,505,000,000 บาท โดยการออกหุ้น สามัญ จํ า นวน 260,220,999 หุ้ น มูล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 1 บาท รวม
260,220,999 บาท
2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญ จํานวน 260,220,999 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท รวม 260,220,999 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1

รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้ แก่

จํานวนหุ้น

อัตราส่ วน
(เดิม : ใหม่ )

ราคาขาย
ต่ อหุ้น (บาท)

1. เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้น(ERWW2)ซึง่ จัดสรรให้ กบั
ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น

224,477,900

ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย
สามารถใช้ สิทธิ
ซื ้อหุ้นสามัญได้
1 หุ้น ที่ราคา
2.80 บาท

2. เพื่อรองรับการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญ
ซึง่ จัดสรรให้ แก่
พนักงานของบริ ษัท
ตามโครงการ
ESOP# 3

35,743,099

10 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ
ใบสําคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย
และ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1
หน่วยสามารถ
ใช้ สิทธิซื ้อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น
*2

*2

วัน เวลาจอง
ซือ้ และชําระ
เงินค่ าหุ้น
*1

หมายเหตุ

*2

_

_
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หมายเหตุ

2.2

*1: รายละเอียดของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขาย
แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัด ส่วนการถื อหุ้นตามเอกสารแนบ 7 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
*2: รายละเอียดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยตามโครงการ ESOP#3 ตามเอกสารแนบ 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2554
การดําเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น
ให้ ตดั เศษของหุ้นสามัญทิ ้ง

2.3

จํานวนหุ้นคงเหลือที่ยงั มิได้ จดั สรร
-ไม่มี-

3. กําหนดวันประชุมผู้ถอื หุ้นเพื่อขออนุมตั กิ ารเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ กําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา
14.00 น. ณ ห้ องซาลอน เอ,บี โรงแรมเจดับบลิว แมริ ออท กรุงเทพ เลขที่ 4 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดให้ วนั ที่ 9 มีนาคม 2554 เป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) เข้ าร่ วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) และกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่
10 มีนาคม 2554
และบริ ษัทฯ ได้ กําหนดให้ วนั ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็ นวันกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่ได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2551) และกําหนดให้ ปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
4. การขออนุ ญ าตเพิ่ ม ทุ น และจั ด สรรหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ต่ อ หน่ วยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ
เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ ามี)
4.1

บริษัทจะทําการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์

4.2

บริษัทจะทําการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม(ERW-W2) ดังกล่าวเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

4.3

บริ ษั ทจะทําการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย เพื่อนําหุ้นสามัญที่ออก
เนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) และหุ้นสามัญที่ออกตามโครงการ
ESOP#3ดังกล่าว เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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5. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน และการใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
บริ ษัทฯจะนําเงินที่ ได้ จากการเพิ่มทุนมาใช้ เพื่อรองรั บการลงทุนและพัฒนาโครงการต่างๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านการลงทุน ในช่วงปี 2554 – 2558 ซึ่งบริ ษัทฯมีเป้าหมายที่จะขยายจํานวนโรงแรมซึ่งบริ ษัทฯเป็ น
เจ้ าของจากปั จจุบนั 13 โรงแรมและ 3,347 ห้ องพัก เป็ นไม่น้อยกว่า 20 โรงแรมและมากกว่า 5,000 ห้ องพักภายใน
ปี 2558 เพื่อเป็ นการสร้ างความเติบโตด้ านรายได้ และกําไรให้ แก่บริ ษัทฯ ทั ้งนี ้ นอกจากการเพิ่มทุนโดยการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิแก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมซึ่งบริ ษัทฯจะได้ รับเงินทุนเมื่อมีการใช้ สิทธิ แปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิใน
เดือนธันวาคมปี 2556 และการเสนอขายหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP#3 ซึ่งจะได้ รับเงินทุนเมื่อพนักงานใช้ สิทธิ
ระหว่างปี 2555 – 2558 แล้ วนั ้น คณะกรรมการได้ พิจารณาแผนการระดมทุนระหว่างปี 2554 – 2558 เพื่อรองรับ
การขยายงานครัง้ นี ้ออกเป็ นหลายส่วนด้ วยกัน รวมถึง การขายทรัพย์สินซึง่ อาจเป็ นในลักษณะการขายเข้ ากองทุน
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund) หรื อการขายให้ ผ้ ลู งทุนอื่นบางส่วนหรื อทั ้งหมด เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น
สําหรับเงินทุนส่วนที่เหลือจะมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและเงินกู้ยืม
6. ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ณ ปั จจุบันบริ ษัทฯเป็ นเจ้ าของกิ จการโรงแรมรวม 13 แห่งครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวหลักของ
ประเทศไทยคือ กรุ งเทพ พัทยา ภูเก็ต และสมุย โดยเป็ นโรงแรมระดับหรู (Luxury Segment) 4 โรงแรม โรงแรม
ระดับกลาง (Midscale Segment) 2 โรงแรม และ โรงแรมระดับประหยัด (Economy Segment) 7 โรงแรมซึ่ง
เป็ นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการลงทุนช่วงปี 2548 – 2553 การขยายการลงทุนในโรงแรมของบริ ษัทฯเพิ่มเติม
ตามแผนการลงทุนระหว่างปี 2554 – 2558 ครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นการเพิม่ ทั ้งจํานวนโรงแรมและห้ องพักรวมถึงการเพิ่มทําเล
ที่ตั ้งของโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีศกั ยภาพสูง นอกจากจะเป็ นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การสร้ างรายได้ และกําไรของบริ ษัทในอนาคตแล้ วนัน้ ยังจะเป็ นการช่วยให้ บริ ษัทสามารถกระจายความเสี่ยงของ
การลงทุนในด้ านต่างๆ อย่างเหมาะสมยิ่งขึ ้น โดยมีลกั ษณะโรงแรมและการให้ บริ การของโรงแรมรวมถึงผู้บริ หาร
โรงแรมหรื อแบรนด์ที่มีความหลากหลายมากขึ ้นเพื่อให้ สามารถรองรับความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าที่หลากหลาย
และการเติบโตของลูกค้ าจากตลาดใหม่ๆได้ มากขึ ้น
นอกจากนี ้ การเพิ่มทุนครัง้ นี ป้ ระกอบกับการระดมทุนส่วนอื่นๆตามแผนการระดมทุนดังที่กล่าว
ข้ างต้ นจะช่วยให้ บริ ษัทมีโครงสร้ างเงินทุนที่ เหมาะสมต่อการขยายงาน โดยสามารถขยายการลงทุนในขณะที่
อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) และ อัตราส่วนเงินกู้ยืมสุทธิต่อกําไรก่อนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี ้ย
และภาษี (Net Debt to EBITDA) ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม
สําหรับโครงการ ESOP#3 นั ้นเป็ นการสร้ างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของพนักงานของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เพื่อให้ พนักงานมีความตั ้งใจที่จะปฏิบตั ิงานตามแผนยุทธศาสตร์ ให้ ประสบความสําเร็ จ
เพื่อประโยชน์สงู สุดแก่บริษัทฯและผู้ถือหุ้น
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7. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถอื หุ้นจะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
การขยายการลงทุนในครัง้ นี ้ มีจดุ มุ่งหมายที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของบริ ษัทฯโดยการเพิ่มศักยภาพของ
รายได้ และกําไรของบริ ษัทในอนาคตเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น อนึ่ง ผู้ถือใบสําคัญแสดง
สิทธิ ที่ใช้ สิทธิ แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดตามที่แจ้ งในเอกสารแนบ 7 จะมีสิทธิ รับเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานเริ่มตั ้งแต่งวด ปี 2556 เป็ นต้ นไป
สําหรับโครงการ ESOP#3 นันเป็
้ นการสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้
พนัก งานมี ค วามตัง้ ใจที่ จ ะปฏิ บัติ ง านตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ ป ระสบความสํ า เร็ จ เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ผ ลการ
ดําเนินงานที่ดีในอนาคตซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น อนึ่ง สิทธิของหุ้นสามัญที่จะจัดสรรตามโครงการ ESOP#3
ในครัง้ นี ้จะเหมือนกับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่ได้ ออกไปก่อนหน้ านี ้แล้ ว และมีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลนับตั ้งแต่
วันที่ปรากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ยื่นขอเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเป็ นสําหรั บผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการอนุ มัติการ
เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ในการเพิ่ ม ทุน และจัดสรรหุ้น เพิ่มทุน สํ าหรั บหุ้นสามัญที่ ออกเพื่อรองรั บการใช้ สิ ทธิ แปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น (ERW-W2) และเพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญซึ่งจัดสรรให้ แก่พนักงานของ
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อยตามโครงการ ESOP#3 ดัง กล่า วจะก่ อให้ เ กิ ด ผลกระทบต่อผู้ถื อหุ้น ของบริ ษั ทฯ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 และ เอกสารแนบ 8 ของรายงานแจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่
9/2553 ที่ยื่นมาพร้ อมกันนี ้
9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ ีคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เพิ่มทุนและจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
1. วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเรื่ องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2. วันที่แจ้ งมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.
4.
5.
6.
7.

วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้ าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
วันที่แจ้ งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
วันจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์

8. วันกําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
9. วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น

21 ธันวาคม 2553
21 ธันวาคม 2553
22 กุมภาพันธ์ 2554
9 มีนาคม 2554
10 มีนาคม 2554
26 เมษายน 2554
26 เมษายน 2554
ภายใน 14 วัน นับจากวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9 พฤษภาคม 2554
10 พฤษภาคม 2554

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ
ลายมือชื่อ.
กษมา บุณยคุปต์
(
นายกษมา บุณยคุปต์
)
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554

