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สิง่ทีส่่งมาดว้ย 2. 

(F 53-4)  
แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 
วนัท่ี 15 กนัยายน 2558 

 

ขา้พเจา้ บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ขอรายงานมตคิณะกรรมการครัง้ที ่9/2558 เมื่อวนัที ่14 กนัยายน 
2558 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถงึ 16.00 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุนดงัต่อไปน้ี 

 1.  การเพ่ิมทุน 

  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิกีย่วกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ การลดทุนจดทะเบยีน และการเพิม่ทุน      
จดทะเบยีนของบรษิทั ดงัน้ี 

1.1 เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัจากมลูค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบยีน           
ยงัคงเดมิ แต่จ านวนหุน้สามญัเพิม่ขึน้จาก 333,333,333 หุน้ (ค านวณทีม่ลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท) 
เป็นจ านวน 1,666,666,665 หุน้ (ค านวณทีม่ลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 

1.2 ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 1,666,666,665 บาท เหลอื 1,665,831,450 บาท โดยตดัลดหุน้สามญั             
จดทะเบยีนทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่าย 

1.3 เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก 1,665,831,450 บาท เป็น 2,221,108,600 บาท โดยออกหุน้สามญั              
จ านวน 555,277,150 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 555,277,150 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุน                
ในลกัษณะดงัน้ี 

 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวตัถุประสงค์ หุน้สามญั 555,277,150 1.00 555,277,150 
      ในการใชเ้งนิทุน หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 
       (General Mandate) หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 

 2. การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ทีป่ระชุมคณะกรรมการได้มมีตใิหจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวนไม่เกนิ 555,277,150 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

  2.1  แบบก าหนดวตัถปุระสงคใ์นการใช้เงินทุน 

จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น 
(บาท) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระ 
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. ผูถ้อืหุน้เดมิ ไม่เกนิ 
555,277,150 

หุน้ 

3 หุน้สามญัเดมิ :   
1 หุน้สามญัใหม ่

1.00 วนัที ่16-20 
พฤศจกิายน 

2558  
(โปรดพจิารณา
หมายเหตุ ขอ้ 4) 

โปรดพจิารณา
รายละเอยีดตาม

หมายเหตุ
ดา้นล่าง 
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จดัสรรให้แก่ จ านวนหุ้น อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
ต่อหุ้น 
(บาท) 

วนั เวลา จองซ้ือ 
และช าระ 
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

2. ประชาชน - - - - - 
      
3. บุคคลใด ๆ  - - - - - 
      
4. เพือ่รองรบัการ

แปลงสภาพ/ใช้
สทิธขิองตรา
สาร 

- - - - - 
     
     
     
     

หมายเหตุ 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1. จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวนไม่เกนิ 555,277,150 หุน้ขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights 
Offering) ในอตัรา 3 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท โดยบรษิทัจะด าเนินการ
ปดัเศษทิง้หากค านวณตามอตัราส่วนดงักล่าวแลว้มเีศษของหุน้เกดิขึน้ 

 บรษิทัจะด าเนินการก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนและปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้
ภายหลงัจากบรษิทัไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี โดยบรษิทัจะเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่   
ผูถ้อืหุน้เดมิทีม่รีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในวนัทีก่ าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนในวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2558 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพรบ. 
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่3 พฤศจกิายน 2558  

2. ผูถ้อืหุน้อาจจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตนตามอตัราส่วนทีก่ าหนดไวข้า้งต้นได ้โดยแสดงความ
จ านงจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธ ิทัง้น้ี โดยทีผู่ถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธจิะไดร้บัการจดัสรรหุน้ทีจ่อง
ซือ้เกนิกว่าสทิธ ิกต่็อเมื่อมหีุน้เหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีไ่ดจ้องซือ้ตามสทิธคิรบถ้วนทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 
ทัง้น้ี การจดัสรรหุน้ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนเกนิกว่าสทิธขิองตน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัต่อไปน้ี 

1) กรณีทีม่หีุน้เหลอืมากกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

บรษิทัจะจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิละช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวทัง้หมดทุกราย      
ตามจ านวนทีแ่สดงความจ านงขอจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

2) กรณีทีม่หีุน้เหลอืน้อยกว่าหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธ ิ 

2.1)  จดัสรรตามสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละราย โดยน าสดัส่วนการถอืหุน้
เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุน้ทีผู่ท้ ี่     
จองซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้จากการค านวณ        
ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) ทัง้น้ี จ านวนหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้   
แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้  

2.2)  ในกรณีทีย่งัมหีุน้คงเหลอืหลงัจากการจดัสรรตามขอ้ 2.1) อยู่อกี ใหจ้ดัสรรใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้เกนิกว่า
สทิธแิต่ละรายและยงัไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามสดัส่วนการถอืหุ้นเดมิของผูท้ี่จองซื้อเกนิกว่าสทิธิ
แต่ละรายนัน้ โดยน าสดัส่วนการถอืหุน้เดมิของผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายคณูดว้ยจ านวนหุน้
ทีเ่หลอื จะไดเ้ป็นจ านวนหุ้นทีผู่ท้ ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธแิต่ละรายมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัจดัสรร (ในกรณีทีม่ี
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เศษของหุน้จากการค านวณ ใหป้ดัเศษของหุน้นัน้ทิง้) โดยจ านวนหุน้ที่มสีทิธไิดร้บัการจดัสรรจะไม่
เกนิจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละรายจองซือ้และช าระค่าจองซือ้แลว้ ทัง้น้ีใหด้ าเนินการจดัสรรหุน้ให้แก่ 
ผูท้ีจ่องซือ้เกนิกว่าสทิธติามวธิกีารในขอ้ 2.2) น้ีจนกระทัง่ไม่มหีุน้เหลอืจากการจดัสรร 

อย่างไรกด็ ีการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกนิกว่าสทิธติามรายละเอยีดขา้งต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าใหผู้ถ้อืหุ้นของบรษิทั 
คนใดฝ่าฝืนขอ้จ ากดัการถอืหุน้ของคนต่างดา้วตามทีร่ะบุไว้ในขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึ่งปจัจุบนัอนุญาตให้คนต่างด้าว  
ถอืหุน้ในบรษิทัไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั และบรษิทัขอสงวนสทิธกิารพจิารณา
ไม่จดัสรรหุน้ใหผู้จ้องซือ้หุน้รายใดหากการจดัสรรดงักล่าวท าใหห้รอือาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายใด 
หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัยภ์ายใต้กฎหมายไทย 

3. ในกรณีทีม่หีุน้สามญัเพิม่ทุนเหลอืจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 
และการจองซือ้เกนิกว่าสทิธ ิตามหลกัเกณฑข์อ้ 1) และ 2) ขา้งต้นแลว้ บรษิทัจะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนทีเ่หลอือยู่
ดงักล่าวแก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามนิยามที่ก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  
ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ (ตามทีไ่ด้มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)         
("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทัง้น้ี ใหค้ณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายมอี านาจในการ
จดัสรรหุน้ใดๆ ทีเ่หลอืจากการจดัสรรหุน้ตาม Rights Offering ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดและมอี านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่เป็นราคาทีไ่ม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของ
ราคาตลาดตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

4. คณะกรรมการบรษิทัหรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมายมอี านาจในการพจิารณาก าหนดรายละเอยีด    
ทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควร
อนัเกีย่วเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้น้ี โดยรวมถงึเป็นผูม้อี านาจกระท าการใดๆ ทีจ่ าเป็น
เพื่อการเสนอขายหุน้เพิม่ทุนจนกว่าจะด าเนินการการน าหุน้สามญัเพิม่ทุนเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย ์และการน าส่งขอ้มลูเอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย ์หรอืหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 

2.2   แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

จดัสรรให้แก่ ประเภท
หลกัทรพัย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อ 
ทุนช าระแล้ว1/ 

หมายเหต ุ

ผูถ้อืหุน้เดมิ หุน้สามญั - - - 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - - - 
เพื่อรองรบัการแปลงสภาพ/     
ใชส้ทิธขิองใบแสดงสทิธใินการ
ซือ้หุน้เพิม่ทุนทีโ่อนสทิธไิด้ 

  
- 

 
- 

 
- 

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

1/ รอ้ยละต่อทุนช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมมีตใิหม้กีารเพิม่ทุนแบบ General Mandate  
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3.  ก าหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 ก าหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2558 ในวนัที ่20 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ภตัตาคารรเิวอรซ์าฟาร ี
เลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดย 

 ก าหนดวนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้เพื่อสทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที ่..................... 
จนกว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะแลว้เสรจ็ 

 ก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ในวนัที ่29 กนัยายน 2558 และใหร้วบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน ในวนัที ่30 
กนัยายน 2558 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และเง่ือนไขการขออนุญาต (ถ้ามี) 

4.1  การจดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนและการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนช าระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้า
กระทรวงพาณิชย ์

4.2 การขออนุมตัใิหร้บัหุน้สามญัเพิม่ทุนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุนและการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

ตารางสรปุการใช้เงิน 
วตัถปุระสงคข์องการใช้เงิน จ านวนเงินท่ีใช้ 

1. ลงทุนในบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) (บรษิทัย่อยของบรษิทั)  
1.1 ซือ้ทีด่นิ ขนาด 32 ไร่ เพือ่ท าโครงการธมีปารค์  205,000,000 บาท 
1.2 ปรบัปรุงพืน้ทีล่านจอดรถและสรา้งคอกสตัวใ์หม่  96,200,000 บาท 
1.3 อาคารทีพ่กัพนักงาน  
 -   ก่อสรา้งอาคารใหม่ 
 -   ปรบัปรุงอาคารหลงัเดมิ 

170,000,000 บาท 

 
2. ก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิกรรมของซาฟารเีวลิด ์ 84,077,150 บาท 

รวมจ านวนเงิน 555,277,150 บาท 

บรษิทัวางแผนการใชเ้งนิจากการระดมทุนในครัง้น้ีจ านวน 555,277,150 บาท โดยมรีายละเอยีดของแผนการด าเนินการ
ไวด้งัน้ี  

5.1  ลงทุนในบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) (บรษิทัย่อยของบรษิทั) โดยการเพิม่ทุนจ านวน 471.20 ลา้นบาท 
เพื่อใหภู้เกต็แฟนตาซนี าไปใช้: 

5.1.1 ซือ้ทีด่นิ ขนาด 32 ไร่ 
ตามทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่ 7/2557 เมื่อวนัที ่ 30 กรกฎาคม 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ภูเกต็

แฟนตาซ ี จ ากดั (มหาชน) (“ภูเกต็แฟนตาซ”ี) จดัตัง้บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั (“คารนิ์วลัฯ”) เพื่อด าเนินธุรกจิธมีปารค์แห่งใหม่
หรอืโครงการเมอืงไฟขึน้ทีจ่งัหวดัภูเกต็ โดยจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่ 9 ตุลาคม 2557 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 
บาท และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้มมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนในภูเกต็ 
แฟนตาซ ี จ านวน 516,000,000 บาท และภูเกต็แฟนตาซไีดน้ าเงนิไปลงทุนในคาร์นิวลัฯ จ านวน 494,100,000 บาท (ลงทุนตาม
สดัส่วนการถอืหุน้) ท าให้คารนิ์วลัฯ มทีุนช าระแลว้เพิม่ขึน้เป็น 500,000,000 บาท ทัง้น้ี เพื่อใชเ้ป็นเงนิลงทุนในโครงการเมอืงไฟ 
ซึง่มมีลูค่าเงนิลงทุนทัง้สิน้ 1,450 ลา้นบาท ทัง้น้ี แหล่งเงนิทุนของโครงการเมอืงไฟมาจากเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิ เงนิเพิม่ทุน1/ 
และกระแสเงนิสดภายใน 

                                         
1/ ซึง่เป็นเงินเพิ่มทนุจากผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อเดือนมนีาคม พ.ศ. 2558 
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โครงสร้างการลงทุน 

โครงการเมอืงไฟเป็นโครงการธมีปารค์ทีเ่น้นการแสดงแสงสขีองดวงไฟ ผสมผสาน Hi-tech ต่างๆ ทีน่ าสมยั 
แปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ โดยวางแผนพฒันาโครงการบนทีด่นิทีต่ิดกบัภูเกต็แฟนตาซ ีบรเิวณหาดกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 
ซึ่งมขีนาดเน้ือที่ในเบื้องต้น 62 ไร่ แบ่งเป็นที่ดนิของภูเกต็แฟนตาซ ีจ านวน 30 ไร่ และที่ดนิของเจ้าของที่ดนิรายหน่ึง (ซึง่เป็น
บุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบับรษิทัตามนิยามของส านกังาน กลต. และของตลาดหลกัทรพัย)์ ในจงัหวดัภูเกต็ประมาณ 32 ไร่ ซึง่ตาม
แผนงานเบื้องต้น คาร์นิวลัฯ จะเช่าที่ดนิระยะยาวจากภูเกต็แฟนตาซแีละเจ้าของที่ดนิรายดงักล่าวเป็นเวลา 30 ปี แต่ต่อมาเมื่อ
เดอืนมนีาคม 2558 เจา้ของที่ดนิแปลงเน้ือทีป่ระมาณ 32 ไร่ไดเ้ปลีย่นใจตกลงที่จะขายที่ดนิแปลงดงักล่าวใหแ้ก่ภูเกต็แฟนตาซ ี  
ในราคารวม 205.00 ล้านบาท หรอืเท่ากบั 6.63 ล้านบาทต่อไร่ ซึง่ต ่ากว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 6.49 (ประเมนิโดยบรษิทั 
เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั เมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2558) ผู้บรหิารของบรษิทั (ซึง่หมายรวมถงึผูบ้รหิารของ
บรษิทัย่อย) พจิารณาและเหน็ควรลงทุนซือ้ทีด่นิดงักล่าว เน่ืองจากเป็นราคาทีเ่หมาะสมต่อการลงทุน และยงัเป็นการก าจดัความ
เสีย่งต่อความไม่แน่นอนในการใชป้ระโยชน์บนทีด่นิซึง่เป็นทีต่ ัง้ของโครงการเมอืงไฟในอนาคตอกีดว้ย อย่างไรกต็าม ภูเกต็แฟนตาซี
ไดล้งทุนซือ้ที่ดนิแปลงดงักล่าว โดยได้กูย้มืเงนิชัว่คราวมาจากคารนิ์วลัฯ ดงันัน้ การเพิม่ทุนในครัง้น้ีเพื่อใหภู้เกต็แฟนตาซนี าเงิน
เพิม่ทุนไปช าระคนืเงนิกูย้มืชัว่คราวค่าซือ้ที่ดนิใหแ้ก่คารนิ์วลัฯ  

การไดม้าซึง่ที่ดนิขา้งต้นท าให้คารนิ์วลัฯ ปรบัปรุงแบบแปลนของโครงการเมอืงไฟใหม่ โดยจดัสรรทีด่นิเพิม่เตมิ
ซึง่เป็นกรรมสทิธิข์องภเูกต็แฟนตาซอีกี 18 ไร่ ท าใหโ้ครงการเมอืงไฟมขีนาดพืน้ทีเ่พิม่ขึน้เป็นทัง้หมด 80 ไร่ สามารถสรา้งภตัตาคาร
ใหญ่ ทีจ่อดรถ และโรงละครไดเ้พิม่ขึน้ตามแผนงานทีต่้องการอย่างครบถว้น ปจัจุบนัโครงการเมอืงไฟอยู่ระหวา่งการปรบัพืน้ทีภ่ายใน
โครงการ ท าถนน ลอ้มรัว้ และเริม่น าเข้าอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ในโครงการ โดยผูบ้รหิารคาดว่าจะก่อสร้างแลว้เสรจ็ประมาณปี 2560 
นอกจากน้ี คารนิ์วลัฯ อยู่ระหว่างการขออนุญาตด าเนินโครงการจากหน่วยงานของภาครฐั และเมื่อต้นเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา     
คารนิ์วลัฯ ยงัไดร้บัอนุมตักิารส่งเสรมิการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) แลว้  

5.1.2 ปรบัปรงุพืน้ทีล่านจอดรถและสรา้งคอกสตัวใ์หม่ 

ตามรายละเอียดของโครงการเมอืงไฟ ผูบ้รหิารคาดว่าจะมจี านวนนักท่องเทีย่วเข้าเทีย่วชมโครงการเมอืงไฟ
ประมาณ 1-1.5 ลา้นคนต่อปี หรอืประมาณรอ้ยละ 10 ของจ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางมายงัจงัหวดัภูเกต็ประมาณ 12 ลา้นคน 
ในปี 2558 ประกอบกบัปจัจุบนัลานจอดรถของภูเกต็แฟนตาซสีามารถจอดรถขนาดเลก็ไดป้ระมาณ  200 คนั และรถโคช้ไดป้ระมาณ 
150 คนั ซึง่ผูเ้ขา้ชมน ารถเขา้จอดลานจอดรถเตม็พืน้ทีใ่นแต่ละรอบการแสดงของภูเกต็แฟนตาซ ีและเมื่อเทยีบกบัจ านวนนกัท่องเทีย่ว
ทีค่าดว่าจะเพิม่ขึน้ในอนาคตหลงัจากเปิดด าเนินการโครงการเมอืงไฟ รวมถงึปจัจยับวกจากการเตบิโตของนกัท่องเทีย่วในอนาคต
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื Asean Economic Community: AEC ในปลายปี 2558 ผู้บรหิารคาดว่าพื้นที่
จอดรถส าหรบัผู้เข้าชมจะไม่เพยีงพอ จงึวางแผนขยายพื้นทีจ่อดรถโดยปรบัปรุงพืน้ทีเ่ดมิและย้ายคอกสตัวข์องภู เกต็แฟนตาซ ี
ไปบรเิวณพื้นที่ดา้นหลงัโครงการ ท าให้ลานจอดรถสามารถจอดรถโค้ชไดเ้พิม่ขึ้นอีกจ านวน 150 คนั พรอ้มทัง้สร้างพื้นทีจ่อดรถ
ส่วนเพิม่อีก 8 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้กบัภูเกต็แฟนตาซ ีและเน่ืองจากพื้นทีจ่อดรถส่วนที่จะขยายเพิม่ประมาณ 6 ไร่ ปจัจุบนัเป็นคอกและ

                                  
(ทนุ  าร   ้   ,665.8  ้านบาท 

                             
 (ทนุ  าร   ้     .   ้านบาท)

                                      
 ทนุ  าร   ้     .   ้านบาท    

                                    
(ทนุ  าร   ้    .   ้านบาท)

 9  %
    %  0%

99.9%
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ทีเ่ลีย้งสตัวต่์างๆ จงึต้องยา้ยออกไปเพื่อสรา้งเป็นทีจ่อดรถ ส่วนคอกสตัวร์วมถงึทีพ่กัพนกังานเลีย้งสตัวแ์ละพนกังานทีท่ าหน้าทีอ่ื่น
จงึต้องยา้ยไปสรา้งในพืน้ทีใ่หม่ มลูค่าเงนิลงทุนรวม 96.20 ลา้นบาท คาดว่าจะด าเนินการแลว้เสรจ็ประมาณปี 2559 

5.1.3   ก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคารทีพ่กัพนกังาน 

เมื่อวนัที ่25 มนีาคม 2558  ภูเกต็แฟนตาซไีดซ้ือ้ทีด่นิแปลงเน้ือที ่12 ไร่พรอ้มอาคารทีพ่กัพนกังานจากบรษิทั
แห่งหน่ึงในจงัหวดัภูเกต็เรยีบรอ้ยแลว้ โดยอาคารทีพ่กัพนกังานดงักล่าวมลีกัษณะเป็นอาคาร 3 ชัน้ จ านวน 5 อาคาร ขนาดพืน้ที ่
7,125 ตารางเมตร ประกอบด้วย หอ้งพกัหลงัละ 48 หอ้ง รวมจ านวนหอ้งพกัทัง้สิ้น 192 หอ้ง ปจัจุบนัมพีนักงานของภูเกต็แฟนตาซี
จ านวน 650 คนพกัในอาคารหลงัดงักล่าว เน่ืองจากอาคารทีพ่กัที่ได้ซือ้มาน้ี ส่วนหน่ึงจะต้องทุบทิง้ไป 1 อาคาร เพราะล ้าเขา้ไปใน
พืน้ทีข่องผูข้าย ประกอบกบัอาคารส่วนทีเ่หลอือกี 4 อาคาร มอีายุประมาณ 19 ปี และยงัไม่มกีารปรบัปรุงอาคารเลย เน่ืองจากเป็น
อาคารเช่า ท าใหร้ะบบสาธารณูปโภคภายในตวัอาคาร (ทัง้ระบบไฟฟ้าและระบบท่อน ้าดแีละท่อน ้าทิง้ รวมถงึภมูทิศัน์ภายใน) ค่อนขา้ง
ทรุดโทรมตามอายุการใชง้าน และจ าเป็นต้องเปลี่ยนพื้นทีส่ญัจรและระบบสาธารณูปโภคใหม่ ดงันัน้ ผูบ้รหิารจงึเหน็ว่าควรปรบัปรุง
อาคารและระบบดงักล่าวใหส้ะดวกและเหมาะสม 

นอกจากน้ี เน่ืองจากโครงสรา้งเมอืงไฟมขีนาดของโครงการใหญ่กว่าภูเกต็แฟนตาซ ี ประกอบกบัหอ้งพกัพนกังาน
ของอาคารเดมิมไีม่เพยีงพอ จงึมคีวามจ าเป็นต้องสรา้งอาคารทีพ่กัพนกังานหลงัใหม่ ผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ยคาดว่าจะมพีนกังาน
ใหม่ประมาณ 900 คน โดยอาคารหลงัใหม่จะเป็นอาคาร 4 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร ขนาดห้องพกัรวม 268 หอ้ง และสามารถเข้าพกัได้
จ านวน 2-3 คนต่อหอ้ง ทัง้น้ี หอ้งพกัดงักล่าวถอืเป็นสวสัดกิารอย่างหน่ึงใหแ้ก่พนกังานของคารนิ์วลัฯ เช่นเดยีวกบัภูเกต็แฟนตาซ ี
และภูเกต็แฟนตาซจีะเรยีกเกบ็ค่าเช่าจากคารนิ์วลัฯ เมื่อเริม่เปิดด าเนินการและเขา้พกั 

เงนิลงทุนส าหรบัการปรบัปรุงอาคารทีพ่กัพนักงานและก่อสร้างอาคารหลงัใหม่เป็นจ านวนเงนิรวม 170 ลา้นบาท 
ระยะเวลาการก่อสรา้งคาดว่าจะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนธนัวาคม 2559 

ตารางสรปุรายละเอียดอาคารท่ีพกัพนักงานใหม่ 

 Staff House A Staff House B 
จ านวนชัน้ 4 ชัน้ 4 ชัน้ 

จ านวนห้องรวม 124 หอ้ง 134 หอ้ง 
พ้ืนท่ีใช้สอยรวม 4,320 ตร.ม. 4,462 ตร.ม. 

จ านวนพนักงานอยู่อาศยั 248-372 คน 268-402 คน 
ก่อสร้างแล้วเสรจ็ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 

5.2   โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิกรรมของซาฟารเีวลิด์ 

ซาฟารเีวลิด ์เปิดด าเนินธุรกจิสวนสตัวเ์ปิดและการแสดงต่างๆ มาตัง้แต่ปี 2530 กระทัง่ปจัจุบนัเป็นเวลากว่า 27 ปีแลว้ 
ทีผ่่านมาซาฟารเีวลิด์ไดม้กีารปรบัปรุงและพฒันาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการสรา้งกจิกรรมสิง่แปลกใหม่เพิม่เตมิ เพื่อ
เป็นจุดดงึดดูใหม่ๆ กระตุ้นใหน้กัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาตมิาเทีย่วซาฟารเีวลิดเ์พิม่ขึน้ เพื่อทีจ่ะสรา้งรายไดข้องซาฟารีเวลิด์
ใหเ้พิม่ขึน้ และในปี 2557 ซาฟารเีวลิดส์รา้งรายไดจ้ากการด าเนินงานใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัเท่ากบั 657.19 ลา้นบาท และเมื่อเทยีบกบั
รายได้จากการด าเนินงานในช่วง 6 เดอืนแรกของปี 2558 เท่ากบั 381.14 ล้านบาท ซาฟารเีวลิด์มรีายได้เพิม่ขึ้นประมาณรอ้ยละ 
15.99 (กรณีค านวณเตม็ปีเพือ่การเปรยีบเทยีบ) 

อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของประเทศมกีารปรบัตวัเตบิโตดขีึน้ในปี 2558 เมื่อเทยีบจากปีก่อน โดยเฉพาะจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิม่มากขึ้น ประกอบกบัการเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 เป็นต้นไป คาดว่าจะมนัีกท่องเทีย่วจากกลุ่มประเทศ
สมาชกิและประเทศใกลเ้คยีงเดนิทางมาท่องเทีย่วประเทศไทยเพิม่ขึ้นอีก ดงันัน้ เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วที่จะ
เพิม่ขึน้ บรษิทัวางแผนทีจ่ะก่อสรา้งและปรบัปรุงกจิกรรมของซาฟารเีวลิด ์รวมถงึการสรา้งจุดบรกิารขึน้ใหม่เพื่อเป็นจุดขายใหม่ 
เพิม่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารและสามารถรองรบัจ านวนนกัท่องเทีย่วไดเ้พิม่ขึน้ 
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ตารางสรปุรายละเอียดปรบัปรงุโครงการซาฟารีเวิลด ์

รายละเอียดโครงการ มูลค่าโครงการ 
(ลา้นบาท) 

1. โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงบ่อปลาโลมา 
-  สรา้งบ่อปลาโลมาใหม่  
- สรา้งระบบควบคุมและผลติน ้าทะเลเทยีม 

 -  ซ่อมบ ารุงบ่อปลาโลมาและระบบเดมิ 

25.9 

2. สรา้งบ่อปลาบกึยกัษ์ 13.0 
3. สรา้งคอกลงิต่างๆ 9.1 
4. ครวัและภตัตาคาร 
 - สรา้งครวัขนาดใหญ่ทดแทนครวัเก่าซึง่ห่างจากภตัตาคาร 
   ประมาณเกอืบ 1 กโิลเมตร    
 - ขยายภตัตาคาร 2 แห่ง (Jungle Cruise C และ D) 

36.1 

รวมมูลค่าโครงการ 84.1 

 

6. ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

บรษิทัมคีวามประสงคท์ี่ใชเ้งนิเพิม่ทุนในครัง้น้ีส าหรบัลงทุนเพิม่ในภูเกต็แฟนตาซ ีโดยการเพิม่ทุนจ านวน  471.20 ลา้น
บาท เพื่อใหภู้เกต็แฟนตาซนี าไปซือ้ทีด่นิทีจ่ะใช้ในโครงการเมอืงไฟเพิม่เตมิ และก่อสรา้งอาคารทีพ่กัพนกังานใหม่และปรบัปรุงอาคาร
พนกังานเดมิส าหรบัการขยายธุรกจิในโครงการเมอืงไฟ และการปรบัปรุงซ่อมแซมกจิกรรมของซาฟารเีวลิด ์ทัง้น้ี เพื่อเป็นการเตรยีม
ความพรอ้มต่อการเตบิโตของธุรกจิและจ านวนนกัท่องเทีย่วทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้จากสภาวะปกตภิายในประเทศ รวมถงึปจัจยับวก
ต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่วจากการเขา้สู่การเขา้สู่ AEC ในปลายปี 2558 โดยเฉพาะโครงการเมอืงไฟทีจ่ะเป็นจุดขายใหม่ทีจ่ะดงึดูด
นกัท่องเทีย่วของจงัหวดัภูเกต็ทีม่อีตัราการเพิม่ขึน้ทุกปีไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่จะสามารถสรา้งรายไดใ้หแ้ก่กลุ่มบรษิทัต่อไปในระยะยาว  
อกีทัง้ยงัจะช่วยเสรมิใหธุ้รกจิของกลุ่มบรษิทัมคีวามมัน่คงยัง่ยนืต่อไปในอนาคต และอาจท าใหบ้รษิทัสามารถจ่ายเงนิปนัผลไดใ้น
อนาคตเมื่อบรษิทัมกี าไร  

บรษิทัและภูเกต็แฟนตาซมีนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษี
เงนิไดนิ้ตบุิคคลของแต่ละปี  

 
7. รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้น

เพ่ิมทุน  

การเพิม่ทุนในครัง้น้ีจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิ
ในการออกเสยีง  

 
8. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมีมติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน วนั เดือน ปี 

1 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธเิขา้ร่วมประชุมวสิามญั     
ผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2558 (Record Date) 

วนัที ่29 กนัยายน 2558 
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ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินงาน วนั เดือน ปี 

2 วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่รวบรวมรายชือ่ผูม้สีทิธเิขา้
ร่วมประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2558 ตามมาตรา 225 
แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 

วนัที ่30 กนัยายน 2558 

3 การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2558 วนัที ่20 ตุลาคม 2558 

4 จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ลดทุนจด
ทะเบยีน และเพิม่ทุนจดทะเบยีน และเรื่องอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งต่อกระทรวงพาณิชย ์ 

ภายใน 14 วนันบัจาก 

วนัทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ 

มกีารอนุมตัิ 

5 วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ผูม้สีทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน 
(Record Date) 

วนัที ่2 พฤศจกิายน 2558 

6 วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพือ่รวบรวมรายชือ่ผูม้สีทิธจิอง
ซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

วนัที ่3 พฤศจกิายน 2558 

7 วนัจองซือ้และช าระเงนิค่าหุน้สามญัเพิม่ทุนทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Rights Offering) 

วนัที ่16-20 พฤศจกิายน 2558 

 

  บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

 
 

 

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

 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 
 

 


