สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2.
(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่ มทุน
บริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 15 กันยายน 2558
ข้าพเจ้า บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2558 ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 16.00 น. เกีย่ วกับการเพิม่ ทุนและจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนดังต่อไปนี้
1. การเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ การลดทุนจดทะเบียน และการเพิม่ ทุน
จดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
1.1 เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษทั จากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท เป็น 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบียน
ยังคงเดิม แต่จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ จาก 333,333,333 หุน้ (คานวณทีม่ ลู ค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท)
เป็นจานวน 1,666,666,665 หุน้ (คานวณทีม่ ลู ค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท)
1.2 ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,666,666,665 บาท เหลือ 1,665,831,450 บาท โดยตัดลดหุน้ สามัญ
จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้จาหน่ าย
1.3 เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 1,665,831,450 บาท เป็น 2,221,108,600 บาท โดยออกหุน้ สามัญ
จานวน 555,277,150 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท รวม 555,277,150 บาท โดยเป็นการเพิม่ ทุน
ในลักษณะดังนี้
การเพิ่ มทุน

ประเภทหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัวไป
่
(General Mandate)

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น
(หุ้น)
555,277,150
-

มูลค่าที่ตราไว้
(บาทต่อหุ้น)
1.00
-

รวม
(บาท)
555,277,150
-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จานวนไม่เกิน 555,277,150 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
1.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

ราคาขาย
ต่อหุ้น
(บาท)

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระ
เงิ นค่าหุ้น

หมายเหตุ

1. ผูถ้ อื หุน้ เดิม

ไม่เกิน
555,277,150
หุน้

3 หุน้ สามัญเดิม :
1 หุน้ สามัญใหม่

1.00

วันที่ 16-20
พฤศจิกายน
2558
(โปรดพิจารณา
หมายเหตุ ข้อ 4)

โปรดพิจารณา
รายละเอียดตาม
หมายเหตุ
ด้านล่าง

1

จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
(เดิ ม : ใหม่)

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระ
เงิ นค่าหุ้น
-

หมายเหตุ

-

ราคาขาย
ต่อหุ้น
(บาท)
-

2. ประชาชน

-

3. บุคคลใด ๆ

-

-

-

-

-

4. เพือ่ รองรับการ
แปลงสภาพ/ใช้
สิทธิของตรา
สาร

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) มีรายละเอียด ดังนี้
1. จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 555,277,150 หุน้ ขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights
Offering) ในอัตรา 3 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1.00 บาท โดยบริษทั จะดาเนินการ
ปดั เศษทิง้ หากคานวณตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้วมีเศษของหุน้ เกิดขึน้
บริษทั จะดาเนินการกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้
ภายหลังจากบริษทั ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ โดยบริษทั จะเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมทีม่ รี ายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ในวันทีก่ าหนดให้เป็นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
2. ผูถ้ อื หุน้ อาจจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้นได้ โดยแสดงความ
จานงจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิ ทัง้ นี้ โดยทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุน้ ทีจ่ อง
ซือ้ เกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหนุ้ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมทีไ่ ด้จองซือ้ ตามสิทธิครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้
ทัง้ นี้ การจัดสรรหุน้ สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าสิทธิของตน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือมากกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
บริษทั จะจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิและชาระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกราย
ตามจานวนทีแ่ สดงความจานงขอจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ
2) กรณีทม่ี หี นุ้ เหลือน้อยกว่าหุน้ ทีจ่ องซือ้ เกินกว่าสิทธิ
2.1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนาสัดส่วนการถือหุน้
เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้ ทีเ่ หลือ จะได้เป็นจานวนหุน้ ทีผ่ ทู้ ่ี
จองซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร (ในกรณีทม่ี เี ศษของหุน้ จากการคานวณ
ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว
2.2) ในกรณีทย่ี งั มีหนุ้ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2.1) อยู่อกี ให้จดั สรรให้แก่ผทู้ ่จี องซือ้ เกินกว่า
สิทธิแต่ละรายและยังได้รบั การจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผูท้ ่จี องซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการถือหุน้ เดิมของผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุน้
ทีเ่ หลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นทีผ่ ทู้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ ละรายมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั จัดสรร (ในกรณีทม่ี ี
2

เศษของหุน้ จากการคานวณ ให้ปดั เศษของหุน้ นัน้ ทิง้ ) โดยจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่
เกินจานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ แล้ว ทัง้ นี้ให้ดาเนินการจัดสรรหุน้ ให้แก่
ผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิตามวิธกี ารในข้อ 2.2) นี้จนกระทังไม่
่ มหี นุ้ เหลือจากการจัดสรร
อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทาให้ผถู้ อื หุ้นของบริษทั
คนใดฝ่าฝื นข้อจากัดการถือหุน้ ของคนต่างด้าวตามทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึ่งปจั จุบนั อนุ ญาตให้คนต่างด้าว
ถือหุน้ ในบริษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั และบริษทั ขอสงวนสิทธิการพิจารณา
ไม่จดั สรรหุน้ ให้ผจู้ องซือ้ หุน้ รายใดหากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมายใด
หรือระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย
3. ในกรณีทม่ี หี นุ้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)
และการจองซือ้ เกินกว่าสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 1) และ 2) ข้างต้นแล้ว บริษทั จะจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลืออยู่
ดังกล่าวแก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามนิยามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ (ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายมีอานาจในการ
จัดสรรหุน้ ใดๆ ทีเ่ หลือจากการจัดสรรหุน้ ตาม Rights Offering ให้แก่บุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่
คณะกรรมการบริษทั จะกาหนดและมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย ซึง่ เป็นราคาทีไ่ ม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
4. คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมายมีอานาจในการพิจารณากาหนดรายละเอียด
ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการเสนอขาย ลงนามในเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควร
อันเกีย่ วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ โดยรวมถึงเป็นผูม้ อี านาจกระทาการใดๆ ทีจ่ าเป็น
เพื่อการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนจนกว่าจะดาเนินการการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และการนาส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจนเป็นทีเ่ รียบร้อย
2.2 แบบมอบอานาจทัวไป
่ (General Mandate)
จัดสรรให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิม
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/
ใช้สทิ ธิของใบแสดงสิทธิในการ
ซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้
ประชาชน
บุคคลในวงจากัด
1/

ประเภท
หลักทรัพย์
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

จานวนหุ้น

หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

หมายเหตุ

-

ร้อยละต่อ
ทุนชาระแล้ว1/
-

-

-

-

ร้อยละต่อทุนชาระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษทั จดทะเบียนมีมติให้มกี ารเพิม่ ทุนแบบ General Mandate

3

-

3. กาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
กาหนดวันประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 ในวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ภัตตาคารริเวอร์ซาฟารี
เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โดย
 กาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ .....................
จนกว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ


กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 29 กันยายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 30
กันยายน 2558

4. การขออนุญาตเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน ต่อหน่ วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
4.2 การขออนุมตั ใิ ห้รบั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่ มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ ม
ตารางสรุปการใช้เงิน
วัตถุประสงค์ของการใช้ เงิ น
1. ลงทุนในบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อยของบริษทั )
1.1 ซือ้ ทีด่ นิ ขนาด 32 ไร่ เพือ่ ทาโครงการธีมปาร์ค
1.2 ปรับปรุงพืน้ ทีล่ านจอดรถและสร้างคอกสัตว์ใหม่
1.3 อาคารทีพ่ กั พนักงาน
- ก่อสร้างอาคารใหม่
- ปรับปรุงอาคารหลังเดิม
2. ก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์
รวมจานวนเงิ น

จานวนเงิ นที่ ใช้
205,000,000 บาท
96,200,000 บาท
170,000,000 บาท

84,077,150 บาท
555,277,150 บาท

บริษทั วางแผนการใช้เงินจากการระดมทุนในครัง้ นี้จานวน 555,277,150 บาท โดยมีรายละเอียดของแผนการดาเนินการ
ไว้ดงั นี้
5.1 ลงทุนในบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อยของบริษทั ) โดยการเพิม่ ทุนจานวน 471.20 ล้านบาท
เพื่อให้ภูเก็ตแฟนตาซีนาไปใช้:
5.1.1 ซือ้ ทีด่ นิ ขนาด 32 ไร่
ตามทีท่ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ภูเก็ต
แฟนตาซี จากัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) จัดตัง้ บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด (“คาร์นิวลั ฯ”) เพื่อดาเนินธุรกิจธีมปาร์คแห่งใหม่
หรือโครงการเมืองไฟขึน้ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต โดยจดทะเบียนจัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000
บาท และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนในภูเก็ต
แฟนตาซี จานวน 516,000,000 บาท และภูเก็ตแฟนตาซีได้นาเงินไปลงทุนในคาร์นิวลั ฯ จานวน 494,100,000 บาท (ลงทุนตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ) ทาให้คาร์นิวลั ฯ มีทุนชาระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็น 500,000,000 บาท ทัง้ นี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการเมืองไฟ
ซึง่ มีมลู ค่าเงินลงทุนทัง้ สิน้ 1,450 ล้านบาท ทัง้ นี้ แหล่งเงินทุนของโครงการเมืองไฟมาจากเงินกูจ้ ากสถาบันการเงิน เงินเพิม่ ทุน 1/
และกระแสเงินสดภายใน
1/

ซึง่ เป็ นเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
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โครงสร้างการลงทุน
โครงการเมืองไฟเป็นโครงการธีมปาร์คทีเ่ น้นการแสดงแสงสีของดวงไฟ ผสมผสาน Hi-tech ต่างๆ ทีน่ าสมัย
แปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ โดยวางแผนพัฒนาโครงการบนทีด่ นิ ทีต่ ิดกับภูเก็ตแฟนตาซี บริเวณหาดกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ซึ่งมีขนาดเนื้อที่ในเบื้องต้น 62 ไร่ แบ่งเป็ นที่ดนิ ของภูเก็ตแฟนตาซี จานวน 30 ไร่ และที่ดนิ ของเจ้าของที่ดนิ รายหนึ่ง (ซึง่ เป็ น
บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับบริษทั ตามนิยามของสานักงาน กลต. และของตลาดหลักทรัพย์) ในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 32 ไร่ ซึง่ ตาม
แผนงานเบื้องต้น คาร์นิวลั ฯ จะเช่าที่ดนิ ระยะยาวจากภูเก็ตแฟนตาซีและเจ้าของที่ดนิ รายดังกล่าวเป็นเวลา 30 ปี แต่ต่อมาเมื่อ
เดือนมีนาคม 2558 เจ้าของที่ดนิ แปลงเนื้อทีป่ ระมาณ 32 ไร่ได้เปลีย่ นใจตกลงที่จะขายที่ดนิ แปลงดังกล่าวให้แก่ภูเก็ตแฟนตาซี
ในราคารวม 205.00 ล้านบาท หรือเท่ากับ 6.63 ล้านบาทต่อไร่ ซึง่ ต่ากว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 6.49 (ประเมินโดยบริษทั
เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558) ผู้บริหารของบริษทั (ซึง่ หมายรวมถึงผูบ้ ริหารของ
บริษทั ย่อย) พิจารณาและเห็นควรลงทุนซือ้ ทีด่ นิ ดังกล่าว เนื่องจากเป็นราคาทีเ่ หมาะสมต่อการลงทุน และยังเป็นการกาจัดความ
เสีย่ งต่อความไม่แน่นอนในการใช้ประโยชน์บนทีด่ นิ ซึง่ เป็นทีต่ งั ้ ของโครงการเมืองไฟในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภูเก็ตแฟนตาซี
ได้ลงทุนซือ้ ที่ดนิ แปลงดังกล่าว โดยได้กยู้ มื เงินชัวคราวมาจากคาร์
่
นิวลั ฯ ดังนัน้ การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เพื่อให้ภูเก็ตแฟนตาซีนาเงิน
เพิม่ ทุนไปชาระคืนเงินกูย้ มื ชัวคราวค่
่
าซือ้ ที่ดนิ ให้แก่คาร์นิวลั ฯ
การได้มาซึง่ ที่ดนิ ข้างต้นทาให้คาร์นิวลั ฯ ปรับปรุงแบบแปลนของโครงการเมืองไฟใหม่ โดยจัดสรรทีด่ นิ เพิม่ เติม
ซึง่ เป็นกรรมสิทธิ ์ของภูเก็ตแฟนตาซีอกี 18 ไร่ ทาให้โครงการเมืองไฟมีขนาดพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นทัง้ หมด 80 ไร่ สามารถสร้างภัตตาคาร
ใหญ่ ทีจ่ อดรถ และโรงละครได้เพิม่ ขึน้ ตามแผนงานทีต่ ้องการอย่างครบถ้วน ปจั จุบนั โครงการเมืองไฟอยู่ระหว่างการปรับพืน้ ทีภ่ ายใน
โครงการ ทาถนน ล้อมรัว้ และเริม่ นาเข้าอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ในโครงการ โดยผูบ้ ริหารคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2560
นอกจากนี้ คาร์นิวลั ฯ อยู่ระหว่างการขออนุญาตดาเนินโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐ และเมื่อต้นเดือนกันยายนทีผ่ ่านมา
คาร์นิวลั ฯ ยังได้รบั อนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว
5.1.2 ปรับปรุงพืน้ ทีล่ านจอดรถและสร้างคอกสัตว์ใหม่
ตามรายละเอียดของโครงการเมืองไฟ ผูบ้ ริหารคาดว่าจะมีจานวนนักท่องเทีย่ วเข้าเทีย่ วชมโครงการเมืองไฟ
ประมาณ 1-1.5 ล้านคนต่อปี หรือประมาณร้อยละ 10 ของจานวนนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางมายังจังหวัดภูเก็ตประมาณ 12 ล้านคน
ในปี 2558 ประกอบกับปจั จุบนั ลานจอดรถของภูเก็ตแฟนตาซีสามารถจอดรถขนาดเล็กได้ประมาณ 200 คัน และรถโค้ชได้ประมาณ
150 คัน ซึง่ ผูเ้ ข้าชมนารถเข้าจอดลานจอดรถเต็มพืน้ ทีใ่ นแต่ละรอบการแสดงของภูเก็ตแฟนตาซี และเมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเทีย่ ว
ทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ ในอนาคตหลังจากเปิดดาเนินการโครงการเมืองไฟ รวมถึงปจั จัยบวกจากการเติบโตของนักท่องเทีย่ วในอนาคต
และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asean Economic Community: AEC ในปลายปี 2558 ผู้บริหารคาดว่าพื้นที่
จอดรถสาหรับผู้เข้าชมจะไม่เพียงพอ จึงวางแผนขยายพื้นทีจ่ อดรถโดยปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ดิมและย้ายคอกสัตว์ของภู เก็ตแฟนตาซี
ไปบริเวณพื้นที่ดา้ นหลังโครงการ ทาให้ลานจอดรถสามารถจอดรถโค้ชได้เพิม่ ขึ้นอีกจานวน 150 คัน พร้อมทัง้ สร้างพื้นทีจ่ อดรถ
ส่วนเพิม่ อีก 8 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้กบั ภูเก็ตแฟนตาซี และเนื่องจากพื้นทีจ่ อดรถส่วนที่จะขยายเพิม่ ประมาณ 6 ไร่ ปจั จุบนั เป็นคอกและ
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ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ต่างๆ จึงต้องย้ายออกไปเพื่อสร้างเป็นทีจ่ อดรถ ส่วนคอกสัตว์รวมถึงทีพ่ กั พนักงานเลีย้ งสัตว์และพนักงานทีท่ าหน้าทีอ่ ่ื น
จึงต้องย้ายไปสร้างในพืน้ ทีใ่ หม่ มูลค่าเงินลงทุนรวม 96.20 ล้านบาท คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จประมาณปี 2559
5.1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารทีพ่ กั พนักงาน
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอ้ื ทีด่ นิ แปลงเนื้อที่ 12 ไร่พร้อมอาคารทีพ่ กั พนักงานจากบริษทั
แห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว โดยอาคารทีพ่ กั พนักงานดังกล่าวมีลกั ษณะเป็นอาคาร 3 ชัน้ จานวน 5 อาคาร ขนาดพืน้ ที่
7,125 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพักหลังละ 48 ห้อง รวมจานวนห้องพักทัง้ สิ้น 192 ห้อง ปจั จุบนั มีพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี
จานวน 650 คนพักในอาคารหลังดังกล่าว เนื่องจากอาคารทีพ่ กั ที่ได้ซอ้ื มานี้ ส่วนหนึ่งจะต้องทุบทิง้ ไป 1 อาคาร เพราะล้าเข้าไปใน
พืน้ ทีข่ องผูข้ าย ประกอบกับอาคารส่วนทีเ่ หลืออีก 4 อาคาร มีอายุประมาณ 19 ปี และยังไม่มกี ารปรับปรุงอาคารเลย เนื่องจากเป็น
อาคารเช่า ทาให้ระบบสาธารณูปโภคภายในตัวอาคาร (ทัง้ ระบบไฟฟ้าและระบบท่อน้าดีและท่อน้าทิง้ รวมถึงภูมทิ ศั น์ภายใน) ค่อนข้าง
ทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน และจาเป็ นต้องเปลี่ยนพื้นทีส่ ญ
ั จรและระบบสาธารณูปโภคใหม่ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงเห็นว่าควรปรับปรุง
อาคารและระบบดังกล่าวให้สะดวกและเหมาะสม
นอกจากนี้ เนื่องจากโครงสร้างเมืองไฟมีขนาดของโครงการใหญ่กว่าภูเก็ตแฟนตาซี ประกอบกับห้องพักพนักงาน
ของอาคารเดิมมีไม่เพียงพอ จึงมีความจาเป็นต้องสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานหลังใหม่ ผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยคาดว่าจะมีพนักงาน
ใหม่ประมาณ 900 คน โดยอาคารหลังใหม่จะเป็ นอาคาร 4 ชัน้ จานวน 2 อาคาร ขนาดห้องพักรวม 268 ห้อง และสามารถเข้าพักได้
จานวน 2-3 คนต่อห้อง ทังนี
้ ้ ห้องพักดังกล่าวถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งให้แก่พนักงานของคาร์นิวลั ฯ เช่นเดียวกับภูเก็ตแฟนตาซี
และภูเก็ตแฟนตาซีจะเรียกเก็บค่าเช่าจากคาร์นิวลั ฯ เมื่อเริม่ เปิดดาเนินการและเข้าพัก
เงินลงทุนสาหรับการปรับปรุงอาคารทีพ่ กั พนักงานและก่อสร้างอาคารหลังใหม่เป็ นจานวนเงินรวม 170 ล้านบาท
ระยะเวลาการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559
ตารางสรุปรายละเอียดอาคารที่พกั พนักงานใหม่
จานวนชัน้
จานวนห้องรวม
พื้นที่ใช้สอยรวม
จานวนพนักงานอยู่อาศัย
ก่อสร้างแล้วเสร็จ

Staff House A
Staff House B
4 ชัน้
4 ชัน้
124 ห้อง
134 ห้อง
4,320 ตร.ม.
4,462 ตร.ม.
248-372 คน
268-402 คน
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

5.2 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์
ซาฟารีเวิลด์ เปิดดาเนินธุรกิจสวนสัตว์เปิ ดและการแสดงต่างๆ มาตัง้ แต่ปี 2530 กระทังป
่ จั จุบนั เป็นเวลากว่า 27 ปีแล้ว
ทีผ่ ่านมาซาฟารีเวิลด์ได้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างกิจกรรมสิง่ แปลกใหม่เพิม่ เติม เพื่อ
เป็นจุดดึงดูดใหม่ๆ กระตุ้นให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างชาติมาเทีย่ วซาฟารีเวิลด์เพิม่ ขึน้ เพื่อทีจ่ ะสร้างรายได้ของซาฟารีเวิลด์
ให้เพิม่ ขึน้ และในปี 2557 ซาฟารีเวิลด์สร้างรายได้จากการดาเนินงานให้แก่กลุ่มบริษทั เท่ากับ 657.19 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับ
รายได้จากการดาเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 เท่ากับ 381.14 ล้านบาท ซาฟารีเวิลด์มรี ายได้เพิม่ ขึ้นประมาณร้อยละ
15.99 (กรณีคานวณเต็มปีเพือ่ การเปรียบเทียบ)
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศมีการปรับตัวเติบโตดีขน้ึ ในปี 2558 เมื่อเทียบจากปีก่อน โดยเฉพาะจานวน
นักท่องเที่ยวที่เพิม่ มากขึ้น ประกอบกับการเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 เป็ นต้นไป คาดว่าจะมีนักท่องเทีย่ วจากกลุ่มประเทศ
สมาชิกและประเทศใกล้เคียงเดิน ทางมาท่องเทีย่ วประเทศไทยเพิม่ ขึ้นอีก ดังนัน้ เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักท่องเทีย่ วที่จะ
เพิม่ ขึน้ บริษทั วางแผนทีจ่ ะก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์ รวมถึงการสร้างจุดบริการขึน้ ใหม่เพื่อเป็นจุดขายใหม่
เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการและสามารถรองรับจานวนนักท่องเทีย่ วได้เพิม่ ขึน้
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ตารางสรุปรายละเอียดปรับปรุงโครงการซาฟารีเวิ ลด์
รายละเอียดโครงการ
1. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงบ่อปลาโลมา
- สร้างบ่อปลาโลมาใหม่
- สร้างระบบควบคุมและผลิตน้าทะเลเทียม
- ซ่อมบารุงบ่อปลาโลมาและระบบเดิม
2. สร้างบ่อปลาบึกยักษ์
3. สร้างคอกลิงต่างๆ
4. ครัวและภัตตาคาร
- สร้างครัวขนาดใหญ่ทดแทนครัวเก่าซึง่ ห่างจากภัตตาคาร
ประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร
- ขยายภัตตาคาร 2 แห่ง (Jungle Cruise C และ D)
รวมมูลค่าโครงการ

มูลค่าโครงการ
(ล้านบาท)
25.9

13.0
9.1
36.1

84.1

6. ประโยชน์ ที่บริษทั จะพึงได้รบั จากการเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
บริษทั มีความประสงค์ท่ใี ช้เงินเพิม่ ทุนในครัง้ นี้สาหรับลงทุนเพิม่ ในภูเก็ตแฟนตาซี โดยการเพิม่ ทุนจานวน 471.20 ล้าน
บาท เพื่อให้ภูเก็ตแฟนตาซีนาไปซือ้ ทีด่ นิ ทีจ่ ะใช้ในโครงการเมืองไฟเพิม่ เติม และก่อสร้างอาคารทีพ่ กั พนักงานใหม่และปรับปรุงอาคาร
พนักงานเดิมสาหรับการขยายธุรกิจในโครงการเมืองไฟ และการปรับปรุงซ่อมแซมกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจและจานวนนักท่องเทีย่ วทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ จากสภาวะปกติภายในประเทศ รวมถึงปจั จัยบวก
ต่ออุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจากการเข้าสู่การเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 โดยเฉพาะโครงการเมืองไฟทีจ่ ะเป็นจุดขายใหม่ทจ่ี ะดึงดูด
นักท่องเทีย่ วของจังหวัดภูเก็ตทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ขึน้ ทุกปีได้เป็นอย่างดี ซึง่ จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษทั ต่อไปในระยะยาว
อีกทัง้ ยังจะช่วยเสริมให้ธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีความมั ่นคงยังยื
่ นต่อไปในอนาคต และอาจทาให้บริษทั สามารถจ่ายเงินปนั ผลได้ใน
อนาคตเมื่อบริษทั มีกาไร
บริษทั และภูเก็ตแฟนตาซีมนี โยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลของแต่ละปี
7. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็ นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการอนุมตั ิ การเพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่ มทุน
การเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิ
ในการออกเสียง
8. ตารางระยะเวลาการดาเนิ นการในกรณี ที่คณะกรรมการบริษทั มีมติ ให้เพิ่ มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ มทุน
ลาดับ
1

ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

วัน เดือน ปี

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 (Record Date)
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วันที่ 29 กันยายน 2558

ลาดับ

ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

วัน เดือน ปี

2

วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รวบรวมรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้า
ร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558 ตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535

วันที่ 30 กันยายน 2558

3

การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2558

วันที่ 20 ตุลาคม 2558

4

จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ ลดทุนจด
ทะเบียน และเพิม่ ทุนจดทะเบียน และเรื่องอื่นๆ ที่
เกีย่ วข้องต่อกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วันนับจาก
วันทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
มีการอนุมตั ิ

5

วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
(Record Date)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

6

วันปิดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ เพือ่ รวบรวมรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
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วันจองซือ้ และชาระเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่

วันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2558

ผูถ้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering)

บริษทั ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.......................................... .........
(อาภา คิว้ คชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
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