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สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2. 

(F 53-4)  
 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี  25 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 
 

ขา้พเจา้ บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่ 12/2557 เมื่อวนัที ่ 24 
ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถงึ 16.20 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปนี้ 

 1.  การเพ่ิมทุน 

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,666,666,665 บาท 
โดยออกหุน้สามญัจ านวน 133,333,333 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท รวม 666,666,665 บาท โดยเป็นการเพิม่ทนุใน
ลกัษณะดงันี้ 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน หุน้สามญั 133,333,333 5.00 666,666,665 
           หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) หุน้สามญั - - - 
          หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
  ทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 133,333,333 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 
บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

  2.1   แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น 
(บาท) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้เดมิ ไม่เกนิ 
133,333,333 

หุน้ 

1.50 หุน้สามญั
เดมิ :   

1 หุน้สามญัใหม ่

5.00 9-13 มนีาคม พ.ศ. 
2558  

(โปรดพจิารณาหมาย
เหตุ ขอ้ 4) 

โปรดพจิารณา
รายละเอยีดตาม

หมายเหตุ
ดา้นล่าง 

2. ประชาชน - - - - - 
      

3. บุคคลใด ๆ  - - - - - 
      

4. เพื่อรองรบัการ 
แปลงสภาพ/ใช้
สทิธขิองตราสาร 

- - - - - 
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หมายเหตุ 
ในการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Rights Offering) มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 133,333,333 หุน้ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights 
Offering) ในอตัรา 1.50 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุ้นสามญัเพิม่ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.00 บาท โดยบรษิทัจะ
ด าเนินการปดัเศษทิง้หากค านวณตามอตัราสว่นดงักล่าวแลว้มเีศษของหุน้เกดิขึน้ 
 

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวนัที่
ก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในวนัที ่27มกราคม พ.ศ. 2558 (Record 
Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกั
การโอนหุน้ในวนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2558 อย่างไรกต็าม การใหส้ทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวของบรษิทัยงั
มคีวามไม่แน่นอนเนื่องจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ 

 
2. ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในรอบแรก ผูถ้อืหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่
ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนตามอตัราส่วนทีก่ าหนดไว้ขา้งต้นได้ โดยแสดงความจ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่า
สทิธ ิ(Oversubscribe) ทัง้นี้ โดยที่ผู้ถอืหุ้นเดมิที่จองซือ้เกนิกว่าสทิธจิะได้รบัการจดัสรรหุ้นที่จองซื้อเกนิกว่าสทิธ ิ
(Oversubscribe) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้ว
เท่านัน้ ทัง้นี้ การจดัสรรหุน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตน (Oversubscribe) ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

 

1) กรณีทีม่หีุน้เหลอืมากกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

บรษิทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทกุรายตาม
จ านวนทีแ่สดงความจ านงขอจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

2) กรณีทีม่หีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

2.1)  จดัสรรตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าสดัสว่นการถอืหุน้เดมิ
ของผู้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซื้อ
เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการค านวณ ใหป้ดัเศษของ
หุน้นัน้ทิง้) ทัง้นี้ จ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้
และช าระค่าจองซือ้แลว้  

2.2)  ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2.1) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่า
สทิธแิต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบ ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธิ
แต่ละรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคูณดว้ยจ านวนหุน้ที่
เหลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร  (ในกรณีทีม่ี
เศษของหุน้จากการค านวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่
เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้นี้ใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่
ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้ 2.2) นี้จนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร  

อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งตน้ไมว่่ากรณีใด จะตอ้งไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ของ
บรษิทั คนใดฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ปจัจุบนัอนุญาตให้
คนต่างดา้วถอืหุน้อยู่ในบรษิทั ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั และบรษิทัขอ
สงวนสทิธกิารพจิารณาไม่จดัสรรหุน้ใหผู้้จองซื้อหุน้รายใดหากการจดัสรรดงักล่าวท าให้หรอือาจเป็นผลใหเ้ป็น
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การกระท าการขดัต่อกฎหมายใด หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใต้
กฎหมายไทย 

3. ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 
และการจองซือ้เกนิกว่าสทิธิ (Oversubscription) ตามหลกัเกณฑข์อ้ (1) และ (2) ขา้งต้นแลว้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทุนที่เหลอือยู่ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจ ากดั  (Private Placement) ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ตามที่
ไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทัง้นี้ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทั
มอบหมายมอี านาจในการจดัสรรหุน้ใด ๆ ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ตาม Rights Offering ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั 
(Private Placement) ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัจะก าหนด และมอี านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่เป็นราคาที่
ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 

4. คณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายมอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีด
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและ
สมควรอนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ โดยรวมถงึเป็นผูม้อี านาจกระท าการใดๆ ที่
จ าเป็นเพื่อการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนจนกว่าจะด าเนินการการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ และการน าส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 

 2.1   แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุ้น รอ้ยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/ใชส้ทิธขิอง     
ใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุทีโ่อน
สทิธไิด ้

  
- 

 
- 

 
- 

ประชาชน หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
บุคคลในวงจ ากดั หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

1/  รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate  
 

3. ก าหนดวนัประชมุผูถื้อหุ้นเพือ่ขออนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
 ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ในวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ภตัตาคารรเิวอร์

ซาฟาร ีเลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  โดย 
 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที.่.............................. 

จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักลา่วจะแลว้เสรจ็ 
 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2558 และใหร้วบรวมรายชื่อ

ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน ในวนัที ่28 
มกราคม พ.ศ. 2558 
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4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)  

4.1  การจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้
กระทรวงพาณชิย ์

4.2 การขออนุมตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

ตารางสรปุการใช้เงิน 

วตัถปุระสงคข์องการใช้เงิน จ านวนเงินท่ีใช้ 

1. การขยายกจิการ 406,666,665 บาท 

2. ซือ้ทีด่นิและอาคารทีพ่กัพนกังาน (Staff House) 110,000,000 บาท 

3. ช าระคนืเงนิกู ้ 150,000,000 บาท 

รวมจ านวนเงนิ 666,666,665 บาท 

 
บรษิทัวางแผนการใชเ้งนิจากการระดมทุนในครัง้นี้จ านวน 666,666,665 บาท โดยมรีายละเอยีดของแผนการด าเนินการ

ไวด้งันี้  

5.1  การขยายกจิการ 

 ฝา่ยบรหิารวางแผนทีจ่ะขยายกจิการโดยลงทุนผ่าน บมจ. ภูเกต็ฯ (ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัและมสีดัสว่นการถอืหุน้
โดยบรษิทัรอ้ยละ 99.95 ของทุนเรยีกช าระ) โดยเงนิระดมทนุดงักล่าวจะใชล้งทุนในก่อสรา้งโครงการธมีปารค์แห่งใหม่ (Theme 
park) ทีเ่น้นการแสดงโดยใชแ้สงไฟ และการประดบัไฟตกแต่งสถานทีแ่ละการแสดงเป็นหลกั ซึ่งตอ้งใชเ้งนิลงทุนทัง้สิน้ 1,350 ลา้น
บาท (โดยประมาณ) โดยมแีหล่งเงนิทุนของโครงการมาจาก (1) การระดมทุนในครัง้นี้ จ านวน 406.67 ลา้นบาท (2) วงเงนิกูจ้าก
สถาบนัการเงนิภายในประเทศ จ านวน 850 ลา้นบาท (ปจัจบุนัไดร้บัอนุมตัวิงเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเรยีบรอ้ยแลว้) และ (3) สว่น
ทีเ่หลอืมาจากกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานของ บมจ. ภูเกต็ฯ และ/หรอืแหล่งเงนิทุนอื่น 

 สบืเนื่องจากบรษิทั (ซึง่รวมถงึ บมจ. ภูเกต็ฯ) ไดเ้ลง็เหน็ถงึศกัยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ 
ซึง่มจี านวนนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องและนับเป็นแหล่งท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบกบัการ
เปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะท าใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มายงั
ประเทศไทยเพิม่ขึน้ ดงันัน้เพื่อเตรยีมความพรอ้มต่อการเปิดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนทีค่าดว่าจะท าใหจ้ านวนนักท่องเทีย่ว
ในกลุ่มอาเซยีนและนกัท่องเทีย่วจากภูมภิาคอื่นมจี านวนทีเ่พิม่ขึน้ และเพื่อเพิม่ความหลากหลายใหแ้ก่นกัท่องเทีย่ว (ทัง้กลุ่มลูกคา้
เดมิและลกูคา้ใหม่) ในการเลอืกเขา้ชมการแสดง โครงการดงักล่าวจงึนบัเป็นการสรา้งกจิกรรมใหม่ๆ เพื่อดงึดดูนกัท่องเทีย่วและยงั
เป็นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัในอนาคต 

 พืน้ทีโ่ครงการธมีปาร์คแห่งใหม่จะมพีืน้ทีต่ิดกบัภูเกต็แฟนตาซ ีบรเิวณหาดกมลา อ าเภอกระทู้ จงัหวดัภูเกต็ ขนาด
พืน้ทีป่ระมาณ 62 ไร่ ระยะเวลาก่อสรา้งโครงการประมาณ 1 ปี 6 เดอืน และคาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วทัว่ไป
ประมาณปี พ.ศ. 2560 

5.2   ซือ้ทีด่นิและอาคารทีพ่กัพนกังาน 
เน่ืองจากปจัจุบนั บมจ. ภูเก็ตฯ เช่าพื้นที่อาคารจากบริษัท กมลา บชี รสีอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 

(มหาชน) โดยมีลกัษณะเป็นอาคาร 3 ชัน้ จ านวน 4 อาคาร ประกอบด้วย ห้องพักหลังละ 48 ห้อง รวมจ านวนทัง้สิ้น 192 ห้อง   
ปจัจุบนับรษิทัเช่าอาคารดงักล่าวเพื่ออ านวยความสะดวกในการหาทีพ่กัส าหรบัพนักงาน   ของบมจ. ภูเกต็ฯ  และมพีนักงานพกัอาศยั
จ านวน 650 คน ประกอบกบับริษัทมีแผนสร้างโครงการธมีปาร์คแห่งใหม่บริเวณพื้นที่ที่ใกล้เคยีงกนั จึงจ าเป็นต้องจดัหาพื้นที่ไว้
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ส าหรบัจ านวนพนักงานทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ในอนาคต และยงัเป็นการลดความเสีย่งในการหาพืน้ทีใ่หม่หากยกเลกิการเช่าพืน้ที ่ดงันัน้ 
บรษิัทวางแผนที่จะซือ้พืน้ที่ดงักล่าว ไดแ้ก่ ทีด่นิ 12 ไร่ และอาคารที่พกั  4 หลงั ในราคา 110 ล้านบาท  (ซึง่ก าหนดจากการเจรจา
ต่อรองราคาซือ้ขายและเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.84 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธ ิ(ค านวณ ณ วนัที ่30 
กนัยายน พ.ศ. 2557) 

นอกจากน้ี การลงทุนซือ้ทีด่นิและอาคารทีพ่กัพนกังาน เป็นการป้องกนัความเสีย่งและอ านวยความสะดวกในการหาทีพ่กั
ส าหรบัพนกังานของ บมจ. ภูเกต็ฯ  

5.3  ช าระเงนิกู ้
 ฝา่ยบรหิารวางแผนทีจ่ะใชเ้งนิทีไ่ดร้บัจากการระดมทุนในครัง้นี้ไปช าระหนี้แก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งจ านวน 150 ลา้น

บาท ซึง่จะท าใหบ้รษิทัมโีครงสรา้งทางการเงนิทีด่ขี ึน้ ดงันี้ 
 

 อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 

2557) 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน 
(ใหม่) 

กรณีภายหลงัการเพิม่ทุน 1.41 เท่า 0.87 เท่า 

กรณีภายหลงัการเพิม่ทุนและใชเ้งนิเตม็
จ านวนวงเงนิกู ้

1.41 เท่า 1.37 เท่า 

 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บรษิทัมคีวามประสงคท์ีใ่ชเ้งนิเพิม่ทุนในครัง้นี้ส าหรบัลงทุนในโครงการธมีปารค์แห่งใหม่ ทัง้นี้  เพื่อเตรยีมพรอ้มต่อการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในช่วงปีพ.ศ. 2558 และยงัช่วยในการเพิม่และรกัษา
สว่นแบ่งทางการตลาดของกจิการภูเกต็แฟนตาซ ีโครงการดงักล่าวคาดว่าจะสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้ประมาณ
ปี พ.ศ. 2560 และอาจท าใหบ้รษิทัสามารถจ่ายเงนิปนัผลไดใ้นอนาคตไดเ้รว็ขึน้เมื่อบรษิทัมกี าไร บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี ส่วนของบรษิัทย่อยยงัไม่มกีาร
ก าหนดนโยบายจ่ายเงนิปนัผลทีแ่น่นอนขึน้อยู่กบัผลประกอบการ แผนการลงทุนในอนาคตของบรษิทัย่อย และมตทิีป่ระชุมสามญั
ในแต่ละปี 

  

7. รายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็นส าหรบัผูถื้อหุ้นเพือ่ใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทนุ/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

การเพิม่ทุนในครัง้นี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและมสีทิธใิน
การออกเสยีง  

8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน วนั เดอืน ปี 

1 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2558 (Record Date) 

วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2558 

2 วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

วนัที ่28 มกราคม พ.ศ. 2558 

3 การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2558 วนัที ่16 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2558 
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ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน วนั เดอืน ปี 

4 จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนต่อกระทรวงพาณิชย ์ ภายใน 14 วนันบัจาก 
วนัทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ 
มกีารอนุมตักิารเพิม่ทุน 

5 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน             
(Record Date) 

วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2558 

6 วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้สีทิธจิองซือ้หุน้
สามญัเพิม่ทุน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

วนัที ่28 มกราคมพ.ศ. 2558 

7 วนัจองซือ้และช าระเงนิค่าหุน้  

- หุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
(Rights Offering) 

วนัที ่9-13 มนีาคม พ.ศ. 2558 

  

    
  บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 

 

  ลายมอืชื่อ.......................................... ......... 
    (อาภา  คิว้คชา) 

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 

 

 

 

 

 


