สิ งทีส่งมาด้วย 2.

สารสนเทศการได้มาซึงสิ นทรัพย์
การให้สตั ยาบันการการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิ กของบริ ษทั ย่อย
ตามทีทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ครังที 7/2557 เมือวันที 30
กรกฎาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) บริษทั ย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุน้
ร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียนจัดตังบริษทั คาร์นวิ ลั เมจิก จํากัด (“คาร์นิวลั เมจิก”) เพือสร้างและดําเนินธุรกิจโครงการ
ธีมปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการคาร์นิวลั เมจิก”) ทีจังหวัดภูเก็ต โดยได้จดทะเบียนจัดตังบริษทั ดังกล่าวเมือวันที 9 ตุลาคม
2557 ด้วยทุนจดทะเบียนเริมแรก 1 ล้านบาท และต่อมาเมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ ครังที 1/2558 ได้มมี ติให้บริษทั ฯ เพิมทุนจดทะเบียนจํานวน 666.65 ล้านบาท เพือนําเงินส่วนหนึงจํานวน 516
ล้านบาท ไปลงทุนเพิมในภูเก็ตแฟนตาซี เพือให้ภเู ก็ตแฟนตาซีนําไปขยายธุรกิจในโครงการคาร์นิวลั เมจิกด้วยการเพิมทุน
จํานวน 406 ล้านบาท และอีกจํานวน 110 ล้านบาท นําไปซือทีดินแปลงเนือที 12 ไร่พร้อมอาคารทีพักพนักงานของ
ภูเก็ตแฟนตาซี ซึงเมือวันที 23 มีนาคม 2558 คาร์นิวลั เมจิกได้เพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 1 ล้านบาท เป็ นทุนจด
ทะเบียน 500 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 50 ล้านหุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 10 บาท โดยภูเก็ตแฟนตาซีถอื
หุน้ ในคาร์นิวลั เมจิกร้อยละ 99.0 ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว ฉะนัน คาร์นิวลั เมจิกจึงมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั ฯ อีกแห่งหนึง โดยการถือหุน้ ทางอ้อมผ่านภูเก็ตแฟนตาซีนนั
ต่อมาเมือวันที 27 พฤษภาคม 2558 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 5/2558 ได้มมี ติรบั ทราบความคืบหน้า
การลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกว่า ได้มขี นาดการลงทุน 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีดิน) คํานวณตามเกณฑ์การ
ได้มาซึงสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 36.50 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2558 ถือเป็ น
รายการได้มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 2 ซึงมีขนาดเกินกว่าร้อยละ 15 แต่ตากว่
ํ าร้อยละ 50 บริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยสารสนเทศ
การได้มาซึงสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศทีเกียวข้องต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และได้สง่ รายงานสารสนเทศดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ภายใน 21 วัน นับแต่วนั ทีเปิ ดเผยรายการ
ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
เมือวันที 20 ตุลาคม 2558 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครังที 2/2558 ได้อนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิมทุนจด
ทะเบียนอีกครังหนึงจํานวน 555.28 ล้านบาท เพือนําเงินส่วนหนึงจํานวน 471.20 ล้านบาท ไปลงทุนเพิมในภูเก็ตแฟนตาซี
เพือจัดซือทีดินขนาด 33 ไร่เศษทีจะใช้ในการสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกจํานวน 205 ล้านบาท, สร้างอาคารทีพัก
พนักงานหลังใหม่เพือรองรับพนักงานของคาร์นิวลั เมจิกจํานวน 170 ล้านบาท และก่อสร้างปรับปรุงกิจกรรมของภูเก็ต
แฟนตาซี 96.10 ล้านบาท เพือให้การให้บริการของภูเก็ตแฟนตาซีสอดรับกับการจะเปิ ดให้บริการของโครงการคาร์นิวลั เม
จิก ซึงบริษทั ย่อยได้ใช้เงินทีได้รบั จากการเพิมทุนตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวแล้ว
อนึง การทีภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอที
ื ดินประมาณ 33 ไร่เศษดังกล่าวนี ทําให้ไม่จาํ เป็ นต้องเช่าทีดินเพือใช้กอ่ สร้าง
โครงการคาร์นิวลั เมจิกจากบุคคลภายนอก จึงทําให้บริษทั ย่อยสามารถพัฒนาทีดินเพือใช้ในโครงการได้อย่างอิสระเต็มที
และหลังจากทีฝา่ ยบริหารของคาร์นิวลั เมจิกได้ทาํ การปรับปรุงรูปแบบของโครงการให้มคี วามเหมาะสมและสมบูรณ์แบบแล้ว
ได้ขอ้ สรุปว่างบประมาณการลงทุนจะต้องเพิมขึนจาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมูลค่าทีดิน) เป็ นงบลงทุน 3,570 ล้านบาท
โดยนับรวมทีดินทีภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอเมื
ื อเดือนมีนาคม 2558 เพือใช้ในการดําเนินโครงการคาร์นิวลั เมจิก เนือทีรวม 33-392.4 ไร่ มูลค่า 205 ล้านบาท, ทีดินแปลงเนือที 12 ไร่ พร้อมอาคารทีพักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี มูลค่า 110 ล้านบาท
และมูลค่าการก่อสร้างอาคารทีพักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีเพิมเติมบนทีดินแปลงดังกล่าว มูลค่า 170 ล้านบาทด้วย
คณะกรรมการคาร์นิวลั เมจิกในการประชุมคณะกรรมการครังที 6/2560 เมือวันที 30 มิถุนายน 2560 ได้พจิ ารณา
ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว โดยพิจารณาจากการศึกษาข้อมูลทางด้านการตลาดและการลงทุนของธุรกิจคูแ่ ข่ง

ในจังหวัดภูเก็ตทังทางตรงและทางอ้อม ภาวะการแข่งขันของธุรกิจท่องเทียวทีเกิดขึนในปจั จุบนั และจะเกิดขึนในอนาคต
รวมถึงสถานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั แล้ว มีความเห็นว่าการขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิมขึน
จาก 1,450 ล้านบาท เป็ น 3,570 ล้านบาทนัน มีความเหมาะสมและจะก่อประโยชน์สงู สุดให้แก่กลุ่มบริษทั อีกทังยังจะ
เป็ นการเพิมความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษทั ในการแข่งขันในธุรกิจท่องเทียวทีจะทวีความรุนแรงยิงขึน เพือการเป็ นผูน้ ํา
ในอุตสาหกรรมท่องเทียวในจังหวัดภูเก็ตและในประเทศไทย และจะก่อให้เกิดรายได้สูงสุดอย่างยังยืนแก่กลุ่มบริษัท
ต่อไปในอนาคต
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครังที 8/2560 วันที 30 มิถุนายน 2560 ได้มมี ติให้ความเห็นชอบการทีคาร์นิวลั
เมจิกจะขยายขนาดการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิมเติมดังทีกล่าวข้างต้น และให้นําความเห็นของคณะกรรมการ
เสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันการเข้าทํารายการดังกล่าว ซึงเมือคํานวณตามเกณฑ์การได้มาซึง
สินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 103.34 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2558 ซึงมีจาํ นวน
3,455.35 ล้านบาท ถือเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 4 ทีมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงบริษทั ฯ มีหน้าที
ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศการทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือขออนุ มตั ิ
การเข้าทํารายการได้มาซึงสินทรัพย์นนั โดยต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่ตากว่
ํ า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูถ้ อื หุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย อนึง ในเรืองดังกล่าวนี บริษทั ฯ ได้แต่งตัง
บริษทั สีลมแอ๊ดไวเซอรี จํากัด เป็ นทีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพือให้ความเห็นต่อการเข้าทํารายการ โดย
รายละเอียดของการเข้าทํารายการสามารถสรุปได้ดงั นี:
1. วัน เดือน ปี ที เกิ ดรายการ
หลังจากได้รบั อนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันจากทีประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ซึงจะจัดขึนในวันที 8 กันยายน 2560
2. คู่กรณี ทีเกียวข้อง/ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั จดทะเบียน
2.1 รายการได้มาซึงสินทรัพย์ทดิี นของภูเก็ตแฟนตาซี
รายการที 1. ทีดินเนือที 12-0-0 ไร่ พร้อมอาคารทีพักพนักงาน
ผูซ้ อื : บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่อยทีบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน
ผูข้ าย : บริษทั กมลาบีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเตล แมนเนจเม้นท์ จํากัด (มหาชน)
นิตบิ ุคคลอืนซึงไม่เกียวข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามนิยามของสํานักงาน กลต. และของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายการที 2. ทีดินเปล่าเนือทีรวม 33-3- 92.4 ไร่ เพือสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิก
ผูซ้ อื : บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่อยทีบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 99.92 ของทุนจดทะเบียน
ผูข้ าย : นายอุน่ เอกวานิช บุคคลซึงไม่เกียวข้องกับบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามนิยามของสํานักงาน
กลต. และของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2.2 รายการได้มาซึงสินทรัพย์โครงการคาร์นิวลั เมจิก
โครงการคาร์นิวลั เมจิกบริหารจัดการโดยบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด ซึงเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ อีกแห่ง
หนึง โดยการถือหุน้ ผ่านบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) บริษทั ย่อยทีบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.92
ของทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว โดยภูเก็ตแฟนตาซีได้ถือหุ้นในคาร์นิวลั เมจิกร้อยละ 99.00 ของทุนจด
ทะเบียนเรียกชําระแล้ว

บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จํากัด (มหาชน)
(บริษทั ฯ หรือ SAFARI)
99.92%
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน)
(บริษทั ย่อย)
99.00%
บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จํากัด
(บริษทั ย่อยทางอ้อมของบริษทั ฯ)

3. ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
โครงการคาร์นิวลั เมจิกสร้างขึนบนทีดินประมาณ 82 ไร่เศษ ทีตําบลกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึงทีดินนัน
เป็ นกรรมสิทธิของภูเก็ตแฟนตาซี มีมลู ค่าการลงทุนโดยนับรวมมูลค่าทีดินทีใช้ในการดําเนินโครงการด้วย รวมทังสิน
ประมาณ 3,570 ล้านบาท ซึงเป็ นการลงทุนเพิมเติมจากการลงทุนเดิมทีมีมลู ค่าประมาณ 1,450 ล้านบาท (ไม่รวม
มูลค่าทีดิน) ทีได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 5/2558 เมือวันที 27 พฤษภาคม 2558 ซึงบริษทั ฯ
ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบแล้ว
การลงทุนจํานวน 1,450 ล้านบาท เป็ นการสร้างโครงการบนทีดินประมาณ 63 ไร่เศษ ประกอบด้วย ทีดินของภูเก็ต
แฟนตาซีประมาณ 30 ไร่ และทีดินทีจะเช่าจากบุคคลอืนทีไม่เกียวข้องกันอีกประมาณ 33 ไร่เศษ ต่อมาในเดือน
มีนาคม 2558 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอที
ื ดินแปลง 33 ไร่เศษนัน ทําให้คาร์นิวลั เมจิกสามารถใช้ประโยชน์บนทีดินซึง
เป็ นกรรมสิทธิของภูเก็ตแฟนตาซีเองได้อย่างมีอสิ ระเต็มที ฝา่ ยบริหารของคาร์นิวลั เมจิกจึงได้พฒ
ั นาและปรับปรุง
รูปแบบของโครงการใหม่ ให้มคี วามเหมาะสมและสมบูรณ์แบบยิงขึน เพือรองรับการแข่งขันของธุรกิจท่องเทียวใน
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โดยได้ดาํ เนินการการขยายพืนทีของโครงการเพิมจากเดิม 63 ไร่ เป็ นประมาณ
82 ไร่เศษ การขยายขนาดอาคารการแสดงและภัตตาคารซึงเป็ นสิงปลูกสร้างหลักของโครงการให้มขี นาดใหญ่ขนึ
เพือให้สามารถรองรับนักท่องเทียวได้มากขึน และสามารถเข้าเทียวชมได้ตลอดทุกฤดูกาล, การเพิมจํานวนและขยาย
ขนาดสิงปลูกสร้างและกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการให้สอดคล้องกับขนาดพืนทีทีใหญ่ขนึ และอุตสาหกรรมท่องเทียว
ทีขยายตัวเพิมขึน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้มคี วามทันสมัยและสามารถรองรับนักท่องเทียวทีจะเพิมขึน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเพิมเติมรายละเอียดของการตกแต่งงานสถาปตั ยกรรมทังภายในอาคารและโดยรอบโครงการ
ให้มคี วามยิงใหญ่และตระการตา อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของโครงการ การพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงของ
แสงไฟให้วจิ ติ รงดงาม ยิงใหญ่ ไม่เหมือนทีใดในโลก เพือความเป็ นผูน้ ําในอุตสาหกรรมท่องเทียวและเป็ นแหล่ง
ท่องเทียวธีมปาร์คอันดับหนึงของประเทศไทยและเป็ นแห่งเดียวในโลก
ขนาดการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกทีได้ปรับปรุงเพิมขึนเป็ น 3,570 ล้านบาทนี เมือคํานวณตามเกณฑ์การ
ได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนเท่ากับร้อยละ 103.34 ของสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 มีนาคม 2558 ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ประเภทที 4 ทีมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ
100 หรือสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 20/2551 เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมี
นัยสําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ (รวมถึงประกาศทีแก้ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมถึงประกาศทีแก้ไขเพิมเติม)

4. ลักษณะของสิ นทรัพย์ทีได้มา
4.1 รายละเอียดของรายการได้มาซึงสินทรัพย์โครงการคาร์นิวลั เมจิก
 ลักษณะของทีดิน
ทีดินของโครงการคาร์นิวลั เมจิกมีเนือทีประมาณ 82 ไร่เศษ ทีตําบลกมลา อําเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ติดกับ
โครงการภูเก็ตแฟนตาซี ทีดินดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิของภูเก็ตแฟนตาซี ประกอบด้วย ทีดินเดิมของภูเก็ตแฟนตา
ซีประมาณ 49 ไร่ และทีดินทีภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอเพิ
ื มเติมเมือเดือนมีนาคม 2558 ซึงมีเนือทีรวม 33 ไร่เศษ ใน
ราคา 205 ล้าน บาท หรือเท่ากับ 6.63 ล้านบาทต่อไร่ ตํากว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 6.49 (ประเมินโดย
บริษทั เดอะ แวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จํากัด เมือวันที 24 เมษายน 2558) คณะกรรมการของภูเก็ต
แฟนตาซีจงึ ได้อนุมตั ใิ ห้ซอที
ื ดินดังกล่าว เนืองจากเห็นว่าเป็ นราคาทีเหมาะสมต่อการลงทุน และยังทําให้สามารถ
ใช้ประโยชน์บนทีดินได้อย่างเต็มทีอีกด้วย ภูเก็ตแฟนตาซีได้ให้คาร์นิวลั เมจิกใช้ประโยชน์บนทีดิน 82 ไร่ดงั กล่าว
โดยยังมิได้คดิ มูลค่า เนืองจากคาร์นิวลั เมจิกยังอยูใ่ นระหว่างการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม เมือเปิ ดดําเนินโครงการ
แล้ว ภูเก็ตแฟนตาซีจะพิจารณาการคิดค่าเช่าทีดินหรืออาจขายทีดินดังกล่าวให้แก่คาร์นิวลั เมจิกในอนาคตตาม
ความเหมาะสม โดยบริษทั ฯ จะดําเนินการตามขันตอนของหลักเกณฑ์และประกาศทีเกียวข้องต่อไป
 ลักษณะของโครงการ
โครงการคาร์นิวลั เมจิก เป็ นโครงการแหล่งท่องเทียวธีมปาร์คยามคําคืน ทีเน้นการแสดงแสงสีของดวงไฟไฮเทค
ต่างๆ โดยการประยุกต์ความเป็ นไทยผสานเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงแสงไฟ LED อันโดดเด่น ยิงใหญ่ ตระการตา
ผนวกกับการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ไม่เคยมีทใดจั
ี ดแสดงมาก่อน นอกจากนียังมีบริการอาหารคํา สินค้าที
ระลึก และกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นกั ท่องเทียวอย่างครบครัน ภายใต้บรรยากาศแสงไฟทีจะประดับตกแต่งอยูท่ วั
ทังโครงการ ด้วยรูปทรงทีวิจติ รงดงาม ตามรูปแบบของศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ออกแบบและบริหารงาน
โดยผูบ้ ริหารระดับสูงของกลุ่มบริษทั ซึงมีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจท่องเทียวมานานกว่า 20 ปี โดยมีวตั ถุประสงค์
ทีจะสร้างแหล่งท่องเทียวขนาดใหญ่ทได้
ี มาตรฐานสากล เป็ นจุดดึงดูดนักท่องเทียวแห่งใหม่ของประเทศและของ
จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เพือรองรับจํานวนนักท่องเทียวทีจะเพิมขึนจากการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึงคาดว่าจะมีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคนจากสมาชิก 10 ประเทศ บวกกับนักท่องเทียวจาก
ประเทศจีน และประเทศอืนๆ ทีจะเดินทางมาท่องเทียวในประเทศไทยเพิมขึน อีกทังจะเป็ นการสร้างฐานลูกค้าใหม่
สร้างรายได้ และผลกําไรให้แก่กลุ่มบริษทั ต่อไป
 ระยะเวลาการก่อสร้าง:
โครงการคาร์นิวลั เมจิกได้เริมดําเนินการก่อสร้างมาตังแต่ปลายปี 2558 คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้บริการได้ภายใน
กลางปี 2562 รวมระยะเวลาก่อสร้างทังสินประมาณ 3 ปี 6 เดือน (ล่าช้าออกไปจากกําหนดเดิมปลายปี 2560
เนืองจากมีการปรับขนาดการลงทุนให้ใหญ่และสมบูรณ์ยงขึ
ิ น) ปจั จุบนั งานก่อสร้างของโครงการมีความคืบหน้า
ไปประมาณร้อยละ 35 ของงานก่อสร้างทังหมด เป็ นไปตามแผนงานก่อสร้างของโครงการทีได้กาํ หนดไว้ ดังนี:
รายการงาน
ออกแบบ Business Design
งานก่อสร้ างอาคารและงานระบบ
งานสถาปั ตยกรรมตกแต่งต่างๆ
งานระบบเทคนิคการแสดง
งานผลิต/ติดตังฉากและอุปกรณ์การแสดง
งานติดตังโชว์ไฟทังโครงการ
ทดสอบระบบการแสดง
เปิ ดดําเนินโครงการ

2558
Q4 Q1

2559
Q2 Q3

Q4

Q1

2560
Q2 Q3

Q4

Q1

2561
Q2 Q3

Q4

2562
Q1 Q2

4.2 รายละเอียดของรายการได้มาซึงสินทรัพย์ทดิี นและอาคารทีพักพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซี
เมือวันที 25 มีนาคม 2558 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอที
ื ดินแปลงเนือที 12 ไร่พร้อมอาคารทีพักพนักงานจากบริษทั
กมลา บีช รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล แมนเนจเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ในราคารวม 110 ล้านบาท หรือเฉลียประมาณไร่ละ
9.16 ล้านบาท เปรียบเทียบกับมูลค่าตามราคาประเมินทีดิน ไม่รวมสิงปลูกสร้างไร่ละ 9 ล้านบาท (ประเมินโดย
บริษทั เดอะแวลูเอชัน แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จํากัด เมือวันที 24 เมษายน 2558)
อาคารทีพักพนักงานทีตังอยูบ่ นทีดินแปลง 12 ไร่นี (อาคารหลังเก่า) มีลกั ษณะเป็ นอาคาร 3 ชัน จํานวน 5
อาคาร ประกอบด้วยทีพักหลังละ 48 ห้อง รวมจํานวนทังสิน 192 ห้อง มีพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีอาศัยอยู่
ประมาณ 650 คน แต่เนืองด้วยอาคารหลังทีได้ซอมานี
ื
จะต้องถูกทุบทิง 1 อาคาร เพราะลําเข้าไปในทีดินของผูข้ าย
ทําให้จาํ นวนห้องพักไม่เพียงพอ ประกอบกับอาคารส่วนทีเหลืออีก 4 อาคารก็มอี ายุประมาณ 19 ปี แล้ว โดยยังไม่เคย
ปรับปรุง ทําให้ระบบสาธารณูปโภคภายในตัวอาคารค่อนข้างทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน จึงจําเป็ นต้องปรับปรุง
อาคารหลังเก่า และต้องสร้างอาคารหลังใหม่เพิมเติมอีกจํานวน 2 อาคาร เป็ นอาคารสูง 4 ชัน มีขนาดห้องพักรวม
268 ห้อง สามารถรองรับพนักงานได้ประมาณ 900 คน มูลค่าการก่อสร้างรวม 170 ล้านบาท
5. มูลค่าการลงทุน
โครงการคาร์นิวลั เมจิก จะมีขนาดการลงทุนประมาณ 3,570 ล้านบาท ประกอบด้วย:
(หน่ วย: ล้านบาท)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

รายการ
ค่าก่อสร้างอาคารต่างๆ
ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
ั
ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครืองปนไฟ
ค่าตกแต่งต่างๆ ของทังโครงการ
ค่าอุปกรณ์ในการแสดง
ค่าจ้างแรงงาน และผูเ้ ชียวชาญ
ค่าโฆษณา
ค่าดอกเบีย
เงินหมุนเวียน และอืนๆ
ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design
ค่าทีดินเนือทีรวม 45-3-92.4 ไร่
ค่าก่อสร้างอาคารทีพักพนักงาน
รวม

งบลงทุนเดิ ม
650.00
350.00
80.00
140.00
60.00
70.00
20.00
50.00
30.00
1,450.00

งบลงทุนใหม่
1,800.00
300.00
80.00
300.00
120.00
130.00
30.00
180.00
71.50
73.50
315.00
170.00
3,570.00

เพิ มขึน (ลดลง)
1,150.00
(50.00)
160.00
60.00
60.00
10.00
130.00
41.50
73.50
315.00
170.00
2,120.00

6. มูลค่ารวมของรายการ และเงือนไขการชําระเงิ น
มูลค่าทีดิน:
ภูเก็ตแฟนตาซีได้ซอที
ื ดินจากบุคคลภายนอกซึงไม่มคี วามเกียวข้องกัน จํานวน 3 แปลง เนือทีรวม 45-3-92.4 ไร่
เป็ นจํานวนเงินรวม 315 ล้านบาท สําหรับใช้ในการดําเนินโครงการคาร์นิวลั เมจิกและทีตังของอาคารทีพักพนักงาน
โดยได้ชาํ ระค่าทีดินทังจํานวนให้แก่ผขู้ ายและได้โอนกรรมสิทธิทดิี นดังกล่าวแล้วเมือวันที 25 มีนาคม 2558

มูลค่าโครงการ:

ณ วันที 31 มีนาคม 2560 คาร์นิวลั เมจิกมีมลู ค่างานระหว่างการก่อสร้างโครงการ รวมค่าทีดิน และค่าใช้จ่ายอืนทีได้
ใช้ไปแล้วรวม 1,497.45 ล้านบาท คิดเป็ นความคืบหน้าของโครงการประมาณร้อยละ 41.9 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
โดยมีรายละเอียดดังนี
(หน่ วย: ล้านบาท)

รายการมูลค่าเงิ นลงทุนโครงการคาร์นิวลั เมจิ ก
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

ค่าก่อสร้างอาคาร
ค่าโคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
ั
ค่าสถานีไฟฟ้าย่อยและเครืองปนไฟ
ค่าตกแต่งต่างๆ ของทังโครงการ
ค่าอุปกรณ์ในการแสดง
ค่าจ้างแรงงาน และผูเ้ ชียวชาญ
ค่าโฆษณา
ค่าดอกเบีย
เงินหมุนเวียน และอืนๆ
ค่าตอบแทนการออกแบบ Business Design
ค่าทีดิน 45-3-92.4 ไร่
ค่าก่อสร้างอาคารทีพักพนักงาน
รวม

งบการลงทุน
1,800.00
300.00
80.00
300.00
120.00
130.00
30.00
180.00
71.50
73.50
315.00
170.00
3,570.00

จํานวนเงิ น
ทีจ่ายไปแล้ว
877.45
19.56
31.73
19.20
73.50
315.00
161.01
1,497.45

%
48.7%
6.5%
24.4%
10.7%
100.0%
100.0%
94.7%
41.9%

การชําระเงินของการลงทุนในโครงการ จะเป็ นไปตามสัญญาว่าจ้างต่างๆ โดยจะมีกาํ หนดการชําระเงินเป็ นงวดตาม
ความสําเร็จของงาน และจะจ่ายครบทังหมดเมืองานเสร็จสมบูรณ์
7. เกณฑ์ทีใช้ในการกําหนดมูลค่าสิ งตอบแทน
เกณฑ์การคํานวณ

วิธกี ารคํานวณ

มูลค่า (ร้อยละ)

1) มูลค่าสินทรัพย์ (NTA)

%การถือหุน้ x NTA ของบริษทั ทีทํารายการ x 100
NTA ของบริษทั จดทะเบียน

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากเป็ น
บริษทั จดทะเบียนใหม่

2) กําไรสุทธิการดําเนินงาน

%การถือหุน้ x NTA ของบริษทั ทีทํารายการ x 100
กําไรสุทธิของบริษทั จดทะเบียน

ไม่สามารถคํานวณได้ เนืองจากเป็ น
บริษทั จดทะเบียนใหม่

3) มูลค่ารวมของสิงตอบแทน

จํานวนเงินทีจ่าย x 100
สินทรัพย์รวมของบริษทั จดทะเบียน

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

จํานวนหุน้ ทีออกเพือชําระสินทรัพย์ x 100
จํานวนหุน้ ทีออกและชําระแล้วของบริษทั จดทะเบียน

ไม่มกี ารชําระค่าทรัพย์สนิ เป็ นหุน้
ดังนันไม่ตอ้ งคํานวณตามเกณฑ์นี

4) มูลค่าหุน้ ทุน

มูลค่ารวมของการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิก เป็ นรายการได้มาซึงสินทรัพย์ทมีี ขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับ
ร้อยละ 103.32 ของสินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ณ วันที 31 มีนาคม 2558 จัดเป็ นรายการประเภทที 4
ซึงมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 20/2551
เรือง หลักเกณฑ์ในการทํารายการทีมีนยั สําคัญทีเข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึงทรัพย์สนิ และประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึงกําหนดให้บริษทั ฯ ต้องเปิ ดเผยสารสนเทศ การทํารายการต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และขออนุมตั ติ ่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมทังจัดให้มที ปรึ
ี กษาการเงินอิสระแสดงความเห็นต่อการทํา
รายการดังกล่าวด้วย
8. ผลประโยชน์ ทีจะเกิ ดกับบริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จํากัด (มหาชน) จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว
1) เป็ นการขยายการลงทุนในธุรกิจด้านการท่องเทียว ทีได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาล (BOI) ได้รบั
ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามระยะเวลาและเงือนไขเฉพาะโครงการ
2) บริษทั ฯ เชือมันว่าโครงการคาร์นิวลั เมจิกเป็ นการลงทุนทีจะสามารถสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่บริษทั ฯ
3) บริษทั ฯ เชือมันว่าเมือโครงการคาร์นิวลั เมจิกสามารถเปิ ดดําเนินธุรกิจแล้ว จะสามารถส่งเสริมและสร้างความ
เติบโตของรายได้ทมัี นคงให้แก่บริษทั ฯ ในอนาคต ซึงจะก่อให้เกิดผลกําไรและกระแสเงินสดกลับมายังบริษทั ฯ
และจะช่วยสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
9. แหล่งเงิ นทุนที ใช้
โครงการคาร์นิวลั เมจิกจะใช้เงินลงทุนทังสิน 3,570 ล้านบาท โดยมีแหล่งเงินทุนจาก
1) ทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของ บจ.คาร์นิวลั เมจิก จํานวน 500 ล้านบาท
2) เงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง ทีได้อนุมตั วิ งเงินกูใ้ ห้คาร์นิวลั เมจิกจํานวนรวม 660 ล้านบาท (ยังไม่ได้
เบิกใช้วงเงิน) และวงเงินกูใ้ ห้ภูเก็ตแฟนตาซี เพือสนับสนุนการจัดซือทีดินทีใช้ในโครงการคาร์นิวลั เมจิกจํานวน
220 ล้านบาท วงเงินจัดซือเครืองจักรและอุปกรณ์ 40 ล้านบาท รวมทังสิน 920 ล้านบาท
3) แหล่งเงินกูจ้ ากสถานบันการเงิน และ/หรือบุคคลอืน รวมถึงการออกและเสนอขายตราสารหนีต่างๆ ของกลุ่ม
ทังในปจั จุบนั และทีจะจัดหาเพิมในอนาคต ในวงเงินรวมประมาณ 2,000 ล้านบาท ซึงปจั จุบนั อยูใ่ นระหว่าง
ดําเนินการจัดหา โดยทีเงือนไขของการกูเ้ งินจะไม่สง่ ผลต่อการจ่ายเงินปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอนาคต
4) กระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มบริษทั และการเพิมทุนจดทะเบียนทีอาจจะมีขนในอนาคต
ึ
ทังนี ในการจัดหาแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทั สําหรับการพัฒนาโครงการคาร์นิวลั เมจิกนัน กลุ่มบริษทั จะพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงสร้างทางการเงินของแต่ละบริษทั เป็ นสําคัญ รวมถึงการดํารงอัตราส่วนของหนีสินรวมต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีทัง 3 บริษทั มีภาระผูกพันทีจะต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย
อนึง แม้ว่ากลุ่มบริษทั จะมีการก่อหนีสินเพิมเติมสําหรับโครงการคาร์นิวลั เมจิกนี แต่กลุ่มบริษทั ก็มนใจว่
ั าโครงการ
คาร์นิวลั เมจิก จะสามารถสร้างรายได้และกําไรให้กลุ่มบริษทั ได้อย่างมันคง ซึงจะเป็ นผลดีต่ออัตราเงินปนั ผลทีผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ จะได้รบั ในอนาคตด้วย

10. เงือนไขการเข้าทํารายการ

เนืองจากการลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลั เมจิกเป็ นการได้มาซึงสินทรัพย์ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศการได้มา
หรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย์ โดยมีขนาดรายการคํานวณตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิงตอบแทนคิดเป็ นร้อยละ 103.32
เข้าข่ายเป็ นรายการประเภทที 4 หรืออาจเป็ นการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ โดยอ้อม (Backdoor Listing)
เพราะมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า บริษทั ฯ จึงต้องจัดทํารายงานสารสนเทศการได้มาซึง
สินทรัพย์เปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตังทีปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ และจัดการ
ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือให้สตั ยาบันการเข้าทํารายการดังกล่าว และต้องได้รบั อนุมตั ใิ ห้สตั ยาบันจากทีประชุมผู้
ถือหุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย
คณะกรรมการได้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที 8 กันยายน 2560 เพือให้สตั ยาบันการเข้าทํารายการ
ได้มาซึงสินทรัพย์ในครังนี
อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งยืนขออนุญาตจดทะเบียนหลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์อกี ครังหนึง (Relisting) เนืองจากเหตุผลดังต่อไปนี
1) ธุรกิจทีได้มามีลกั ษณะคล้ายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ
2) บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายจะเปลียนแปลงธุรกิจหลักทีสําคัญของบริษทั ฯ
3) การได้มาซึงโครงการคาร์นิวลั เมจิกของกลุ่มบริษทั มิได้ทาํ ให้คณ
ุ สมบัตขิ องบริษทั ฯ ทีจะจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์ฯ เปลียนไป
4) ไม่มกี ารเปลียนแปลงใดๆ ในเรืองโครงสร้างของผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ หรือในอํานาจการควบคุมกลุ่มบริษทั
11. ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับการตกลงเข้าทํารายการ
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า การขยายขนาดการลงทุนในโครงการคาร์นิวลั เมจิกเพิมขึนนี เป็ นรายการที
เหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ ตามทีกล่าวไว้ในข้อ 8
12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
-ไม่ม-ี
บริษทั ฯ ขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนีถูกต้องและเป็ นความจริงทุกประการ

(อาภา คิวคชา)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

