
สิ�งที�ส่งมาด้วย 2. 

สารสนเทศการได้มาซึ�งสินทรพัย ์

การให้สตัยาบนัการการลงทุนในโครงการคารนิ์วลัเมจิกของบริษทัย่อย 
 

 

ตามที�ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ครั �งที� 7/2557 เมื�อวนัที� 30 
กรกฎาคม 2557 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) (“ภเูกต็แฟนตาซ”ี) บรษิทัยอ่ยที�บรษิทัฯ ถอืหุน้

รอ้ยละ 99.92 ของทนุจดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทั คารน์วิลัเมจกิ จาํกดั (“คารน์ิวลัเมจกิ”) เพื�อสรา้งและดาํเนินธุรกจิโครงการ
ธมีปารค์แห่งใหม ่ (“โครงการคารน์ิวลัเมจกิ”) ที�จงัหวดัภเูกต็ โดยไดจ้ดทะเบยีนจดัตั �งบรษิทัดงักล่าวเมื�อวนัที� 9 ตุลาคม 
2557 ดว้ยทนุจดทะเบยีนเริ�มแรก 1 ลา้นบาท และต่อมาเมื�อวนัที� 16 กมุภาพนัธ ์ 2558 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัฯ ครั �งที� 1/2558 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ เพิ�มทนุจดทะเบยีนจาํนวน 666.65 ลา้นบาท เพื�อนําเงนิสว่นหนึ�งจาํนวน 516 
ลา้นบาท ไปลงทนุเพิ�มในภเูกต็แฟนตาซ ี เพื�อใหภ้เูกต็แฟนตาซนํีาไปขยายธุรกจิในโครงการคารน์ิวลัเมจกิดว้ยการเพิ�มทุน

จาํนวน 406 ลา้นบาท และอกีจาํนวน 110 ลา้นบาท นําไปซื�อที�ดนิแปลงเนื�อที� 12 ไรพ่รอ้มอาคารที�พกัพนกังานของ
ภเูกต็แฟนตาซ ี ซึ�งเมื�อวนัที� 23 มนีาคม 2558 คารน์ิวลัเมจกิไดเ้พิ�มทนุจดทะเบยีนจากเดมิ 1 ลา้นบาท เป็นทนุจด
ทะเบยีน  500 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 50 ลา้นหุน้ มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยภเูกต็แฟนตาซถีอื
หุน้ในคารน์ิวลัเมจกิรอ้ยละ 99.0 ของทนุจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้  ฉะนั �น คารน์ิวลัเมจกิจงึมสีถานะเป็นบรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัฯ อกีแหง่หนึ�ง โดยการถอืหุน้ทางออ้มผา่นภเูกต็แฟนตาซนีั �น  

ต่อมาเมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2558 ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 5/2558 ไดม้มีตริบัทราบความคบืหน้า

การลงทนุสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิว่า ไดม้ขีนาดการลงทุน 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูค่าที�ดนิ) คาํนวณตามเกณฑก์าร
ไดม้าซึ�งสนิทรพัยเ์ทา่กบัรอ้ยละ 36.50 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ณ วนัที� 31 มนีาคม 2558 ถอืเป็น
รายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยป์ระเภทที� 2 ซึ�งมขีนาดเกนิกว่ารอ้ยละ 15 แต่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 50 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยสารสนเทศ
การไดม้าซึ�งสนิทรพัยต์ามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและประกาศที�เกี�ยวขอ้งต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) และไดส้ง่รายงานสารสนเทศดงักล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ภายใน 21 วนั นบัแต่วนัที�เปิดเผยรายการ

ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้  

เมื�อวนัที� 20 ตุลาคม 2558 ที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครั �งที� 2/2558 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัฯ เพิ�มทนุจด
ทะเบยีนอกีครั �งหนึ�งจาํนวน 555.28 ลา้นบาท เพื�อนําเงนิสว่นหนึ�งจาํนวน 471.20 ลา้นบาท ไปลงทนุเพิ�มในภเูกต็แฟนตาซ ี
เพื�อจดัซื�อที�ดนิขนาด 33 ไรเ่ศษที�จะใชใ้นการสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิจาํนวน 205 ลา้นบาท, สรา้งอาคารที�พกั
พนกังานหลงัใหมเ่พื�อรองรบัพนกังานของคารน์ิวลัเมจกิจาํนวน 170 ลา้นบาท และกอ่สรา้งปรบัปรงุกจิกรรมของภเูกต็

แฟนตาซ ี 96.10 ลา้นบาท เพื�อใหก้ารใหบ้รกิารของภเูกต็แฟนตาซสีอดรบักบัการจะเปิดใหบ้รกิารของโครงการคารน์ิวลัเม
จกิ ซึ�งบรษิทัยอ่ยไดใ้ชเ้งนิที�ไดร้บัจากการเพิ�มทนุตามวตัถุประสงคด์งักล่าวแลว้  

 อนึ�ง การที�ภเูกต็แฟนตาซไีดซ้ื�อที�ดนิประมาณ 33 ไรเ่ศษดงักล่าวนี� ทาํใหไ้มจ่าํเป็นตอ้งเชา่ที�ดนิเพื�อใชก้อ่สรา้ง
โครงการคารน์ิวลัเมจกิจากบุคคลภายนอก จงึทาํใหบ้รษิทัย่อยสามารถพฒันาที�ดนิเพื�อใชใ้นโครงการไดอ้ยา่งอสิระเตม็ที� 
และหลงัจากที�ฝา่ยบรหิารของคารน์ิวลัเมจกิไดท้าํการปรบัปรงุรปูแบบของโครงการใหม้คีวามเหมาะสมและสมบรูณ์แบบแลว้ 
ไดข้อ้สรปุว่างบประมาณการลงทนุจะตอ้งเพิ�มขึ�นจาก 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วมมลูคา่ที�ดนิ) เป็นงบลงทนุ 3,570 ลา้นบาท 

โดยนบัรวมที�ดนิที�ภเูกต็แฟนตาซไีดซ้ื�อเมื�อเดอืนมนีาคม 2558 เพื�อใชใ้นการดาํเนินโครงการคารน์ิวลัเมจกิ เนื�อที�รวม 33-3-
92.4 ไร ่มลูคา่ 205 ลา้นบาท, ที�ดนิแปลงเนื�อที� 12 ไร ่พรอ้มอาคารที�พกัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซ ีมลูคา่ 110 ลา้นบาท 
และมลูคา่การกอ่สรา้งอาคารที�พกัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซเีพิ�มเตมิบนที�ดนิแปลงดงักล่าว มลูคา่ 170 ลา้นบาทดว้ย  

 คณะกรรมการคารน์ิวลัเมจกิในการประชุมคณะกรรมการครั �งที� 6/2560 เมื�อวนัที� 30 มถิุนายน 2560 ไดพ้จิารณา

ความเหมาะสมของรายการดงักล่าว โดยพจิารณาจากการศกึษาขอ้มลูทางดา้นการตลาดและการลงทนุของธุรกจิคูแ่ขง่ 

 



 

ในจงัหวดัภูเกต็ทั �งทางตรงและทางออ้ม ภาวะการแข่งขนัของธุรกจิท่องเที�ยวที�เกดิขึ�นในปจัจุบนัและจะเกดิขึ�นในอนาคต 

รวมถงึสถานะทางการเงนิของกลุ่มบรษิทัแล้ว มคีวามเหน็ว่าการขยายขนาดการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิ�มขึ�น
จาก 1,450 ลา้นบาท เป็น 3,570 ลา้นบาทนั �น มคีวามเหมาะสมและจะก่อประโยชน์สงูสุดใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั อกีทั �งยงัจะ
เป็นการเพิ�มความแขง็แกร่งของกลุ่มบรษิทัในการแขง่ขนัในธุรกจิท่องเที�ยวที�จะทวคีวามรุนแรงยิ�งขึ�น เพื�อการเป็นผูนํ้า

ในอุตสาหกรรมท่องเที�ยวในจงัหวดัภูเกต็และในประเทศไทย และจะก่อใหเ้กดิรายได้สูงสุดอย่างยั �งยนืแก่กลุ่มบรษิัท
ต่อไปในอนาคต 

ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั �งที� 8/2560 วนัที� 30 มถิุนายน 2560 ไดม้มีตใิหค้วามเหน็ชอบการที�คารน์ิวลั
เมจกิจะขยายขนาดการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิ�มเตมิดงัที�กล่าวขา้งตน้ และใหนํ้าความเหน็ของคณะกรรมการ
เสนอต่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัใิหส้ตัยาบนัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว ซึ�งเมื�อคาํนวณตามเกณฑก์ารไดม้าซึ�ง
สนิทรพัยเ์ทา่กบัรอ้ยละ 103.34 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มนีาคม 2558 ซึ�งมจีาํนวน 

3,455.35 ลา้นบาท ถอืเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยป์ระเภทที� 4 ที�มขีนาดของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 100 หรอืสงูกว่า 
ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งบรษิทัฯ มหีน้าที�
ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยต์่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และจดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อขออนุมตัิ
การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยน์ั �น โดยตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมต่ํ�ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้
ที�มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัผูถ้อืหุน้ที�มสีว่นไดเ้สยี อนึ�ง ในเรื�องดงักล่าวนี� บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตั �ง 

บรษิทั สลีมแอ๊ดไวเซอรี� จาํกดั เป็นที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระ (IFA) เพื�อใหค้วามเหน็ต่อการเขา้ทาํรายการ โดย
รายละเอยีดของการเขา้ทาํรายการสามารถสรปุไดด้งันี�:  
 

1.   วนั เดือน ปี ที�เกิดรายการ 

หลงัจากไดร้บัอนุมตัใิหส้ตัยาบนัจากที�ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ซึ�งจะจดัขึ�นในวนัที�  8  กนัยายน  2560  
 

2. คู่กรณีที�เกี�ยวข้อง/ความสมัพนัธก์บับริษทัจดทะเบียน 

2.1   รายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�ดนิของภเูกต็แฟนตาซ ี 

รายการที� 1.  ที�ดนิเนื�อที� 12-0-0 ไร ่พรอ้มอาคารที�พกัพนกังาน   
ผูซ้ื�อ : บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ยที�บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ของทนุจดทะเบยีน 

ผูข้าย : บรษิทั กมลาบชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) 
 นิตบิุคคลอื�นซึ�งไมเ่กี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามนิยามของสาํนกังาน กลต. และของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

รายการที� 2.  ที�ดนิเปล่าเนื�อที�รวม 33-3- 92.4 ไร ่เพื�อสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ  
ผูซ้ื�อ : บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) บรษิทัยอ่ยที�บรษิทัถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ของทนุจดทะเบยีน 
ผูข้าย : นายอุน่  เอกวานิช  บุคคลซึ�งไมเ่กี�ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ตามนิยามของสาํนกังาน 

กลต. และของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
 

2.2   รายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยโ์ครงการคารน์ิวลัเมจกิ  
โครงการคาร์นิวลัเมจกิบรหิารจดัการโดยบรษิทั คาร์นิวลัเมจกิ จํากดั ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ อกีแห่ง
หนึ�ง โดยการถอืหุน้ผ่านบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจํากดั (มหาชน) บรษิทัย่อยที�บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 

ของทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแล้ว โดยภูเก็ตแฟนตาซไีด้ถือหุ้นในคาร์นิวลัเมจกิรอ้ยละ 99.00 ของทุนจด
ทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้   
 



 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

3. ลกัษณะโดยทั �วไปของรายการ   

โครงการคารน์ิวลัเมจกิสรา้งขึ�นบนที�ดนิประมาณ 82 ไรเ่ศษ ที�ตาํบลกมลา อาํเภอกะทู ้ จงัหวดัภเูกต็ ซึ�งที�ดนินั �น   
เป็นกรรมสทิธิ �ของภเูกต็แฟนตาซ ี มมีลูคา่การลงทนุโดยนบัรวมมลูคา่ที�ดนิที�ใชใ้นการดาํเนินโครงการดว้ย รวมทั �งสิ�น
ประมาณ 3,570 ลา้นบาท ซึ�งเป็นการลงทนุเพิ�มเตมิจากการลงทนุเดมิที�มมีลูคา่ประมาณ 1,450 ลา้นบาท (ไมร่วม

มลูคา่ที�ดนิ) ที�ไดร้บัอนุมตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 5/2558 เมื�อวนัที� 27 พฤษภาคม 2558 ซึ�งบรษิทัฯ 
ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบแลว้ 

การลงทนุจาํนวน 1,450 ลา้นบาท เป็นการสรา้งโครงการบนที�ดนิประมาณ 63 ไรเ่ศษ ประกอบดว้ย ที�ดนิของภเูกต็
แฟนตาซปีระมาณ 30 ไร ่ และที�ดนิที�จะเชา่จากบุคคลอื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกนัอกีประมาณ 33 ไรเ่ศษ ต่อมาในเดอืน

มนีาคม 2558 ภเูกต็แฟนตาซไีดซ้ื�อที�ดนิแปลง 33 ไรเ่ศษนั �น ทาํใหค้ารน์ิวลัเมจกิสามารถใชป้ระโยชน์บนที�ดนิซึ�ง
เป็นกรรมสทิธิ �ของภเูกต็แฟนตาซเีองไดอ้ยา่งมอีสิระเตม็ที� ฝา่ยบรหิารของคารน์ิวลัเมจกิจงึไดพ้ฒันาและปรบัปรงุ
รปูแบบของโครงการใหม ่ ใหม้คีวามเหมาะสมและสมบรูณ์แบบยิ�งขึ�น เพื�อรองรบัการแขง่ขนัของธุรกจิทอ่งเที�ยวใน
จงัหวดัภเูกต็และจงัหวดัใกลเ้คยีง โดยไดด้าํเนินการการขยายพื�นที�ของโครงการเพิ�มจากเดมิ 63 ไร ่ เป็นประมาณ 
82 ไรเ่ศษ การขยายขนาดอาคารการแสดงและภตัตาคารซึ�งเป็นสิ�งปลกูสรา้งหลกัของโครงการใหม้ขีนาดใหญ่ขึ�น 

เพื�อใหส้ามารถรองรบันกัทอ่งเที�ยวไดม้ากขึ�น และสามารถเขา้เที�ยวชมไดต้ลอดทกุฤดกูาล, การเพิ�มจาํนวนและขยาย
ขนาดสิ�งปลกูสรา้งและกจิกรรมต่างๆ ภายในโครงการใหส้อดคลอ้งกบัขนาดพื�นที�ที�ใหญ่ขึ�น และอุตสาหกรรมท่องเที�ยว   
ที�ขยายตวัเพิ�มขึ�น การพฒันาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ใหม้คีวามทนัสมยัและสามารถรองรบันกัท่องเที�ยวที�จะเพิ�มขึ�น
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การเพิ�มเตมิรายละเอยีดของการตกแต่งงานสถาปตัยกรรมทั �งภายในอาคารและโดยรอบโครงการ 
ใหม้คีวามยิ�งใหญ่และตระการตา อนัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโครงการ การพฒันารปูแบบและเทคนิคการแสดงของ

แสงไฟใหว้จิติรงดงาม ยิ�งใหญ่ ไมเ่หมอืนที�ใดในโลก เพื�อความเป็นผูนํ้าในอตุสาหกรรมทอ่งเที�ยวและเป็นแหล่ง
ทอ่งเที�ยวธมีปารค์อนัดบัหนึ�งของประเทศไทยและเป็นแหง่เดยีวในโลก 

ขนาดการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิที�ไดป้รบัปรงุเพิ�มขึ�นเป็น 3,570 ลา้นบาทนี� เมื�อคาํนวณตามเกณฑก์าร
ไดม้าซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนเทา่กบัรอ้ยละ 103.34 ของสนิทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 มนีาคม 2558 ของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจงึเขา้ขา่ยเป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยป์ระเภทที� 4 ที�มขีนาดของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 

100 หรอืสงูกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที� ทจ. 20/2551 เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มี
นยัสาํคญัที�เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ (รวมถงึประกาศที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ) และประกาศคณะ-
กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์พ.ศ.2547 (รวมถงึประกาศที�แกไ้ขเพิ�มเตมิ) 

 

                    บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจาํกดั (มหาชน) 

            (บรษิทัยอ่ย) 

               บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จาํกดั 

              (บรษิทัยอ่ยทางออ้มของบรษิทัฯ) 

99.92%  

99.00%  

                บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จํากดั (มหาชน) 
             (บรษิทัฯ หรอื SAFARI) 



4. ลกัษณะของสินทรพัยที์�ได้มา  

4.1 รายละเอยีดของรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยโ์ครงการคารน์ิวลัเมจกิ 

  ลกัษณะของที�ดนิ 
ที�ดนิของโครงการคารน์ิวลัเมจกิมเีนื�อที�ประมาณ 82 ไรเ่ศษ ที�ตาํบลกมลา อาํเภอกะทู ้ จงัหวดัภเูกต็ ตดิกบั
โครงการภเูกต็แฟนตาซ ี ที�ดนิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ �ของภเูกต็แฟนตาซ ีประกอบดว้ย ที�ดนิเดมิของภเูกต็แฟนตา
ซปีระมาณ 49 ไร ่ และที�ดนิที�ภเูกต็แฟนตาซไีดซ้ื�อเพิ�มเตมิเมื�อเดอืนมนีาคม 2558 ซึ�งมเีนื�อที�รวม 33 ไรเ่ศษ ใน
ราคา 205 ลา้น บาท หรอืเทา่กบั 6.63 ลา้นบาทต่อไร ่ ตํ�ากว่าราคาตลาดประมาณรอ้ยละ 6.49 (ประเมนิโดย
บรษิทั เดอะ แวลเูอชั �น แอนด ์ คอนซลัแทนทส์ จาํกดั เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558) คณะกรรมการของภเูกต็
แฟนตาซจีงึไดอ้นุมตัใิหซ้ื�อที�ดนิดงักล่าว เนื�องจากเหน็ว่าเป็นราคาที�เหมาะสมต่อการลงทนุ และยงัทาํใหส้ามารถ
ใชป้ระโยชน์บนที�ดนิไดอ้ยา่งเตม็ที�อกีดว้ย  ภเูกต็แฟนตาซไีดใ้หค้ารน์ิวลัเมจกิใชป้ระโยชน์บนที�ดนิ 82 ไรด่งักล่าว
โดยยงัมไิดค้ดิมลูคา่ เนื�องจากคารน์ิวลัเมจกิยงัอยูใ่นระหว่างการก่อสรา้ง อยา่งไรกต็าม เมื�อเปิดดาํเนินโครงการ
แลว้ ภเูกต็แฟนตาซจีะพจิารณาการคดิค่าเชา่ที�ดนิหรอือาจขายที�ดนิดงักล่าวใหแ้ก่คารน์ิวลัเมจกิในอนาคตตาม
ความเหมาะสม โดยบรษิทัฯ จะดาํเนินการตามขั �นตอนของหลกัเกณฑแ์ละประกาศที�เกี�ยวขอ้งต่อไป  

  ลกัษณะของโครงการ  
โครงการคารน์ิวลัเมจกิ เป็นโครงการแหล่งท่องเที�ยวธมีปารค์ยามคํ�าคนื ที�เน้นการแสดงแสงสขีองดวงไฟไฮเทค
ต่างๆ โดยการประยกุตค์วามเป็นไทยผสานเขา้กบัเทคโนโลยกีารแสดงแสงไฟ LED อนัโดดเด่น ยิ�งใหญ ่ตระการตา 
ผนวกกบัการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ไมเ่คยมทีี�ใดจดัแสดงมากอ่น นอกจากนี�ยงัมบีรกิารอาหารคํ�า สนิคา้ที�
ระลกึ และกจิกรรมต่างๆ ใหแ้กน่กัทอ่งเที�ยวอยา่งครบครนั ภายใตบ้รรยากาศแสงไฟที�จะประดบัตกแต่งอยูท่ ั �ว
ทั �งโครงการ ดว้ยรปูทรงที�วจิติรงดงาม ตามรปูแบบของศลิปะวฒันธรรมไทยรว่มสมยั ออกแบบและบรหิารงาน
โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุ่มบรษิทั ซึ�งมปีระสบการณ์ดา้นธุรกจิทอ่งเที�ยวมานานกว่า 20 ปี โดยมวีตัถุประสงค์
ที�จะสรา้งแหล่งทอ่งเที�ยวขนาดใหญ่ที�ไดม้าตรฐานสากล เป็นจุดดงึดดูนกัทอ่งเที�ยวแห่งใหมข่องประเทศและของ
จงัหวดัภเูกต็และจงัหวดัใกลเ้คยีง เพื�อรองรบัจาํนวนนกัทอ่งเที�ยวที�จะเพิ�มขึ�นจากการเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน ซึ�งคาดว่าจะมปีระชากรรวมกว่า 600 ลา้นคนจากสมาชกิ 10 ประเทศ บวกกบันกัทอ่งเที�ยวจาก
ประเทศจนี และประเทศอื�นๆ ที�จะเดนิทางมาท่องเที�ยวในประเทศไทยเพิ�มขึ�น อกีทั �งจะเป็นการสรา้งฐานลูกคา้ใหม่ 
สรา้งรายได ้และผลกาํไรใหแ้กก่ลุ่มบรษิทัต่อไป  

  ระยะเวลาการกอ่สรา้ง:  
โครงการคารน์ิวลัเมจกิไดเ้ริ�มดําเนินการก่อสรา้งมาตั �งแต่ปลายปี 2558 คาดว่าจะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายใน
กลางปี 2562 รวมระยะเวลากอ่สรา้งทั �งสิ�นประมาณ 3 ปี 6 เดอืน (ล่าชา้ออกไปจากกาํหนดเดมิปลายปี 2560 
เนื�องจากมกีารปรบัขนาดการลงทนุใหใ้หญ่และสมบรูณ์ยิ�งขึ�น) ปจัจบุนังานกอ่สรา้งของโครงการมคีวามคบืหน้า
ไปประมาณรอ้ยละ 35 ของงานกอ่สรา้งทั �งหมด เป็นไปตามแผนงานกอ่สรา้งของโครงการที�ไดก้าํหนดไว้ ดงันี�: 

2558
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

 ออกแบบ Business Design

 งานก่อสร้างอาคารและงานระบบ

 งานสถาปัตยกรรมตกแต่งต่างๆ

 งานระบบเทคนิคการแสดง

 งานผลติ/ติดตั �งฉากและอุปกรณ์การแสดง

 งานติดตั �งโชว์ไฟทั �งโครงการ

 ทดสอบระบบการแสดง

 เปิดดําเนินโครงการ

รายการงาน
2559 2560 2561

Q2
2562

 
 



4.2   รายละเอยีดของรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�ดนิและอาคารที�พกัพนกังานของภเูกต็แฟนตาซ ี 

 เมื�อวนัที� 25 มนีาคม 2558 ภเูกต็แฟนตาซไีดซ้ื�อที�ดนิแปลงเนื�อที� 12 ไรพ่รอ้มอาคารที�พกัพนกังานจากบรษิทั 
กมลา บชี รสีอรท์ แอนด ์โฮเตล็ แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ในราคารวม 110 ลา้นบาท หรอืเฉลี�ยประมาณไรล่ะ 
9.16 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัมลูคา่ตามราคาประเมนิที�ดนิ ไมร่วมสิ�งปลกูสรา้งไรล่ะ 9 ลา้นบาท (ประเมนิโดย
บรษิทั เดอะแวลเูอชั �น แอนด ์คอนซลัแทนทส์ จาํกดั เมื�อวนัที� 24 เมษายน 2558)  

 อาคารที�พกัพนกังานที�ตั �งอยูบ่นที�ดนิแปลง 12 ไรน่ี� (อาคารหลงัเกา่) มลีกัษณะเป็นอาคาร 3 ชั �น จาํนวน 5 
อาคาร ประกอบดว้ยที�พกัหลงัละ 48 หอ้ง รวมจาํนวนทั �งสิ�น 192 หอ้ง มพีนกังานของภเูกต็แฟนตาซอีาศยัอยู่
ประมาณ 650 คน แต่เนื�องดว้ยอาคารหลงัที�ไดซ้ื�อมานี�จะตอ้งถูกทบุทิ�ง 1 อาคาร เพราะลํ�าเขา้ไปในที�ดนิของผูข้าย 
ทาํใหจ้าํนวนหอ้งพกัไมเ่พยีงพอ ประกอบกบัอาคารสว่นที�เหลอือกี 4 อาคารกม็อีายปุระมาณ 19 ปีแลว้ โดยยงัไมเ่คย
ปรบัปรงุ ทาํใหร้ะบบสาธารณูปโภคภายในตวัอาคารคอ่นขา้งทรดุโทรมตามอายกุารใชง้าน จงึจาํเป็นตอ้งปรบัปรงุ

อาคารหลงัเกา่ และตอ้งสรา้งอาคารหลงัใหมเ่พิ�มเตมิอกีจาํนวน 2 อาคาร เป็นอาคารสงู 4 ชั �น มขีนาดหอ้งพกัรวม 
268 หอ้ง สามารถรองรบัพนกังานไดป้ระมาณ 900 คน มลูคา่การกอ่สรา้งรวม 170 ลา้นบาท 
 

5. มลูค่าการลงทุน 

 โครงการคารน์ิวลัเมจกิ จะมขีนาดการลงทนุประมาณ 3,570 ลา้นบาท ประกอบดว้ย: 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการ งบลงทุนเดิม งบลงทุนใหม ่ เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

1) ค่าก่อสรา้งอาคารต่างๆ  650.00  1,800.00      1,150.00  

2) ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพวิเตอร ์ 350.00  300.00  (50.00) 

3) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื�องป ั �นไฟ 80.00 80.00      - 

4) ค่าตกแต่งต่างๆ ของทั �งโครงการ 140.00  300.00      160.00  

5) ค่าอุปกรณ์ในการแสดง 60.00  120.00    60.00 

6) ค่าจา้งแรงงาน และผูเ้ชี�ยวชาญ  70.00  130.00       60.00  

7) ค่าโฆษณา 20.00  30.00       10.00  

8) ค่าดอกเบี�ย 50.00  180.00      130.00  

9) เงนิหมุนเวยีน และอื�นๆ  30.00  71.50       41.50  

10) ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design -    73.50       73.50  

11) ค่าที�ดนิเนื�อที�รวม 45-3-92.4 ไร ่ -    315.00 315.00 

12) ค่าก่อสรา้งอาคารที�พกัพนกังาน - 170.00 170.00 

รวม 1,450.00 3,570.00 2,120.00 

 

6. มลูค่ารวมของรายการ และเงื�อนไขการชาํระเงิน  

มลูคา่ที�ดนิ:    

ภูเกต็แฟนตาซไีดซ้ื�อที�ดนิจากบุคคลภายนอกซึ�งไม่มคีวามเกี�ยวขอ้งกนั จํานวน 3 แปลง เนื�อที�รวม 45-3-92.4 ไร ่
เป็นจาํนวนเงนิรวม 315 ลา้นบาท สาํหรบัใชใ้นการดาํเนินโครงการคารน์ิวลัเมจกิและที�ตั �งของอาคารที�พกัพนักงาน  
โดยไดช้าํระคา่ที�ดนิทั �งจาํนวนใหแ้กผู่ข้ายและไดโ้อนกรรมสทิธทิี�ดนิดงักล่าวแลว้เมื�อวนัที� 25 มนีาคม 2558   
 
 

มลูคา่โครงการ:    



ณ วนัที� 31 มนีาคม 2560 คารน์ิวลัเมจกิมมีลูคา่งานระหว่างการกอ่สรา้งโครงการ รวมคา่ที�ดนิ และคา่ใชจ้่ายอื�นที�ได ้ 

ใชไ้ปแลว้รวม 1,497.45 ลา้นบาท คดิเป็นความคบืหน้าของโครงการประมาณรอ้ยละ 41.9 ของมลูคา่การลงทนุทั �งหมด 
โดยมรีายละเอยีดดงันี� 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายการมลูค่าเงินลงทุนโครงการคารนิ์วลัเมจิก งบการลงทุน 
จาํนวนเงิน 

ที�จ่ายไปแลว้ 
% 

1) ค่าก่อสรา้งอาคาร 1,800.00  877.45 48.7% 

2) ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพวิเตอร ์ 300.00  19.56 6.5% 

3) ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครื�องป ั �นไฟ 80.00 - - 

4) ค่าตกแต่งต่างๆ ของทั �งโครงการ 300.00  - - 

5) ค่าอุปกรณ์ในการแสดง 120.00  - - 

6) ค่าจา้งแรงงาน และผูเ้ชี�ยวชาญ  130.00  31.73 24.4% 

7) ค่าโฆษณา 30.00  - - 

8) ค่าดอกเบี�ย 180.00  19.20 10.7% 

9) เงนิหมุนเวยีน และอื�นๆ  71.50  - - 

10) ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design 73.50  73.50 100.0% 

11) ค่าที�ดนิ 45-3-92.4 ไร ่ 315.00 315.00 100.0% 

12) ค่าก่อสรา้งอาคารที�พกัพนกังาน 170.00 161.01 94.7% 

รวม 3,570.00 1,497.45 41.9% 

 

การชาํระเงนิของการลงทนุในโครงการ จะเป็นไปตามสญัญาว่าจา้งต่างๆ โดยจะมกีาํหนดการชาํระเงนิเป็นงวดตาม
ความสาํเรจ็ของงาน และจะจา่ยครบทั �งหมดเมื�องานเสรจ็สมบรูณ์  

 
7. เกณฑที์�ใช้ในการกาํหนดมลูค่าสิ�งตอบแทน 

เกณฑก์ารคาํนวณ วธิกีารคาํนวณ มลูค่า (รอ้ยละ) 

1) มลูค่าสนิทรพัย ์(NTA) %การถอืหุน้ x NTA ของบรษิทัที�ทาํรายการ x 100 
NTA ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื�องจากเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนใหม ่

2) กาํไรสทุธกิารดาํเนินงาน  %การถอืหุน้ x NTA ของบรษิทัที�ทาํรายการ x 100 
กาํไรสทุธขิองบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื�องจากเป็น
บรษิทัจดทะเบยีนใหม ่

3) มลูค่ารวมของสิ�งตอบแทน จาํนวนเงนิที�จ่าย x 100 
สนิทรพัยร์วมของบรษิทัจดทะเบยีน 

(3,570 / 3,455.35) x 100 
= 103.34 

4) มลูค่าหุน้ทุน จาํนวนหุน้ที�ออกเพื�อชาํระสนิทรพัย ์x 100 
จาํนวนหุน้ที�ออกและชาํระแลว้ของบรษิทัจดทะเบยีน 

ไม่มกีารชาํระค่าทรพัยส์นิเป็นหุน้ 
ดงันั �นไม่ตอ้งคาํนวณตามเกณฑน์ี� 

 
 
 



มลูคา่รวมของการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิ เป็นรายการไดม้าซึ�งสนิทรพัยท์ี�มขีนาดของรายการสงูสดุเทา่กบั

รอ้ยละ 103.32 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ณ วนัที� 31 มนีาคม 2558 จดัเป็นรายการประเภทที� 4  
ซึ�งมขีนาดของรายการเทา่กบัรอ้ยละ 100 หรอืสงูกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ที� ทจ. 20/2551 
เรื�อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที�มนียัสาํคญัที�เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิ และประกาศคณะ 
กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื�องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการ
ไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์ พ.ศ. 2547 ซึ�งกาํหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศ การทาํรายการต่อ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขออนุมตัติ่อที�ประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั �งจดัใหม้ทีี�ปรกึษาการเงนิอสิระแสดงความเหน็ต่อการทาํ

รายการดงักล่าวดว้ย 
 

8. ผลประโยชน์ที�จะเกิดกบับริษทั ซาฟารีเวิลด ์จาํกดั (มหาชน) จากการลงทุนในโครงการดงักล่าว 

1) เป็นการขยายการลงทนุในธรุกจิดา้นการทอ่งเที�ยว ที�ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุจากรฐับาล (BOI) ไดร้บั

ยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลตามระยะเวลาและเงื�อนไขเฉพาะโครงการ 
2) บรษิทัฯ เชื�อมั �นว่าโครงการคารน์ิวลัเมจกิเป็นการลงทนุที�จะสามารถสรา้งผลตอบแทนที�ดใีหแ้กบ่รษิทัฯ 
3) บรษิทัฯ เชื�อมั �นว่าเมื�อโครงการคารน์ิวลัเมจกิสามารถเปิดดาํเนินธุรกจิแลว้ จะสามารถสง่เสรมิและสรา้งความ

เตบิโตของรายไดท้ี�ม ั �นคงใหแ้ก่บรษิทัฯ ในอนาคต ซึ�งจะกอ่ใหเ้กดิผลกาํไรและกระแสเงนิสดกลบัมายงับรษิทัฯ 
และจะชว่ยสรา้งผลตอบแทนที�ดใีหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

 

9. แหล่งเงินทุนที�ใช้    

โครงการคารน์ิวลัเมจกิจะใชเ้งนิลงทนุทั �งสิ�น  3,570 ลา้นบาท โดยมแีหล่งเงนิทนุจาก 

1) ทนุจดทะเบยีนและชาํระแลว้ของ บจ.คารน์ิวลัเมจกิ จาํนวน 500 ลา้นบาท 
2) เงนิกูจ้ากธนาคารพาณิชยแ์หง่หนึ�ง ที�ไดอ้นุมตัวิงเงนิกูใ้หค้ารน์ิวลัเมจกิจาํนวนรวม 660 ลา้นบาท (ยงัไมไ่ด้

เบกิใชว้งเงนิ) และวงเงนิกูใ้หภู้เกต็แฟนตาซ ีเพื�อสนบัสนุนการจดัซื�อที�ดนิที�ใชใ้นโครงการคารน์ิวลัเมจกิจาํนวน 
220 ลา้นบาท วงเงนิจดัซื�อเครื�องจกัรและอปุกรณ์ 40 ลา้นบาท รวมทั �งสิ�น 920 ลา้นบาท  

3) แหล่งเงนิกูจ้ากสถานบนัการเงนิ และ/หรอืบุคคลอื�น รวมถงึการออกและเสนอขายตราสารหนี�ต่างๆ ของกลุ่ม

ทั �งในปจัจุบนัและที�จะจดัหาเพิ�มในอนาคต ในวงเงนิรวมประมาณ 2,000 ลา้นบาท  ซึ�งปจัจุบนัอยูใ่นระหว่าง
ดาํเนินการจดัหา โดยที�เง ื�อนไขของการกูเ้งนิจะไมส่ง่ผลต่อการจ่ายเงนิปนัผลแกผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในอนาคต  

4) กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทั และการเพิ�มทนุจดทะเบยีนที�อาจจะมขีึ�นในอนาคต      
       

ทั �งนี� ในการจดัหาแหล่งเงนิทนุของกลุ่มบรษิทั สาํหรบัการพฒันาโครงการคารน์ิวลัเมจกินั �น กลุ่มบรษิทัจะพจิารณา
ความเหมาะสมของโครงสรา้งทางการเงนิของแต่ละบรษิทัเป็นสาํคญั รวมถงึการดาํรงอตัราสว่นของหนี�สนิรวมต่อ
สว่นของผูถ้อืหุน้ที�ทั �ง 3 บรษิทัมภีาระผกูพนัที�จะตอ้งปฏบิตัดิว้ย  
 

อนึ�ง แมว้่ากลุ่มบรษิทัจะมกีารกอ่หนี�สนิเพิ�มเตมิสาํหรบัโครงการคารน์ิวลัเมจกินี� แต่กลุ่มบรษิทักม็ั �นใจวา่โครงการ  
คารน์ิวลัเมจกิ จะสามารถสรา้งรายไดแ้ละกาํไรใหก้ลุ่มบรษิทัไดอ้ยา่งมั �นคง ซึ�งจะเป็นผลดตี่ออตัราเงนิปนัผลที�ผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ จะไดร้บัในอนาคตดว้ย 

 
 

 

10. เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ  



เนื�องจากการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิเป็นการไดม้าซึ�งสนิทรพัยข์องบรษิทัจดทะเบยีนตามประกาศการไดม้า

หรอืจาํหน่ายไปซึ�งสนิทรพัย ์ โดยมขีนาดรายการคาํนวณตามเกณฑม์ลูคา่รวมสิ�งตอบแทนคดิเป็นรอ้ยละ 103.32 
เขา้ขา่ยเป็นรายการประเภทที� 4 หรอือาจเป็นการเขา้จดทะเบยีนกบัตลาดหลกัทรพัยฯ โดยออ้ม (Backdoor Listing) 
เพราะมขีนาดของรายการเท่ากบัรอ้ยละ 100 หรอืสูงกว่า  บรษิทัฯ จงึต้องจดัทาํรายงานสารสนเทศการได้มาซึ�ง
สนิทรพัยเ์ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์  แต่งตั �งที�ปรกึษาทางการเงนิอสิระใหค้วามเหน็เสนอต่อผูถ้อืหุน้  และจดัการ
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้เพื�อใหส้ตัยาบนัการเขา้ทาํรายการดงักล่าว และตอ้งไดร้บัอนุมตัใิหส้ตัยาบนัจากที�ประชมุผู้
ถอืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ที�มสีว่นไดเ้สยี  

คณะกรรมการไดก้าํหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในวนัที� 8 กนัยายน 2560 เพื�อใหส้ตัยาบนัการเขา้ทาํรายการ
ไดม้าซึ�งสนิทรพัยใ์นครั �งนี�   

อยา่งไรกด็ ี บรษิทัฯ มคีณุสมบตัคิรบถว้นในการไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งยื�นขออนุญาตจดทะเบยีนหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยอ์กีครั �งหนึ�ง (Relisting) เนื�องจากเหตุผลดงัต่อไปนี�  

1) ธุรกจิที�ไดม้ามลีกัษณะคลา้ยคลงึกนัหรอืเสรมิกนักบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
2) บรษิทัฯ ไมม่นีโยบายจะเปลี�ยนแปลงธุรกจิหลกัที�สาํคญัของบรษิทัฯ  
3) การไดม้าซึ�งโครงการคารน์ิวลัเมจกิของกลุ่มบรษิทัมไิดท้าํใหค้ณุสมบตัขิองบรษิทัฯ ที�จะจดทะเบยีนกบัตลาด

หลกัทรพัยฯ์ เปลี�ยนไป  
4) ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงใดๆ ในเรื�องโครงสรา้งของผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการ หรอืในอาํนาจการควบคมุกลุ่มบรษิทั 

   

11. ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเกี�ยวกบัการตกลงเข้าทาํรายการ 

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า การขยายขนาดการลงทนุในโครงการคารน์ิวลัเมจกิเพิ�มขึ�นนี�  เป็นรายการที�
เหมาะสม และจะกอ่ใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ ตามที�กล่าวไวใ้นขอ้ 8 
 

12. ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบที�แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั 

-ไมม่-ี 

 
 บรษิทัฯ ขอรบัรองว่าขอ้ความในสารสนเทศฉบบันี�ถกูตอ้งและเป็นความจรงิทกุประการ  

 
 
 
 

   (อาภา  คิ�วคชา)  
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
 

 

 

 

 


