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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 
บมจ. 0107537000351 

ที่ 080/2562 
4 ธนัวาคม 2562 

เร่ือง แจ้งมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทเร่ืองการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) การเพิ่มเงินลงทนุในโครงการคาร์นิวลัเมจิก การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบและก่อสร้างให้กบับคุคลท่ี
เก่ียวโยงกนั และก าหนดการจดัประชมุและระเบียบวาระการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

สิง่ที่สง่มาด้วย    1. สารสนเทศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

2. แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F 53-4)  
3.  สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) เร่ืองการเพิ่มเงินลงทุน 

ในโครงการคาร์นิวลัเมจิก (บญัชี 1) 
 4.  สารสนเทศรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) เร่ืองการจา่ยคา่ตอบแทนการ

ออกแบบธุรกิจ (Business Design) อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการคาร์นิวลัเมจิก และการ
วา่จ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั ผลติและติดตัง้ชดุไฮโดรลกิแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวลัเมจิกของ
บริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั 

 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัที่ 3 
ธนัวาคม 2562 โดยที่ประชมุมีมติที่ส าคญั ดงันี ้

1. ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 238,341,119 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 3,109,552,040 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 2,871,210,921 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไมไ่ด้ออก 
จ าหนา่ยจ านวน 238,341,119 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

2. ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

3. ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 650,789,079 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม                 
จ านวน 2,871,210,921 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ                                  
จ านวน 650,789,079 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
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4. ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. 
เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

5. ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 650,789,079 หุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดภายหลงัการเพิ่มทุน เพื่อจัดสรร
ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP”) ซึ่งไม่เป็นบคุคลที่ 
เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัท่ี 
31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้
ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลอืกนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพ
และสามารถลงทนุในบริษัทฯ ได้จริง ซึ่งอาจเป็นนกัลงทนุประเภทบคุคลธรรมดา และ/หรือ นกัลงทนุสถาบนั รายเดียวหรือหลาย
ราย อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุแต่ละรายจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั ในกรณีที่นกั ลงทนุท่ี
ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะน าเสนอเร่ืองดงักลา่ว
ให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

ทัง้นี ้ราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่     
ต่อบคุคลในวงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบัน หุ้นของบริษัทฯ มิได้ท าการซือ้ขายบนกระดานของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ท าให้บริษัทฯ ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง และการก าหนดราคาโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบนัแสดง
ความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (book building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จะใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาอ้างอิงในการ
ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไม่ต ่ากว่าราคา
ยุติธรรมดงักล่าวและเป็นราคาที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สดุต่อบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม ในช่วงเวลาที่เสนอขายหุ้นสามญัให้กบั 
ผู้ลงทนุ 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท  
มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึง
แต่ไม่จ ากดัเพียง 1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุคราวเดียวหรือหลายคราว โดยจะจดัสรรให้บคุคลใดก่อนหรือพร้อมกนัในคราว
เดียวกนัก็ได้ รวมถึงการก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 3) การลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ 4) ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 
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รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ปรากฎใน
สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ของ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ 
จ ากดั (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และ แบบรายงานการเพิ่มทนุ (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 

6. ให้น าเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สตัยาบนัการเพิ่มเงินลงทนุในโครงการคาร์นิวลัเมจิก   

ตามที่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กันยายน 2560 ของบริษัทฯ ได้มีมติให้สตัยาบนัการลงทุน
สร้างและด าเนินธุรกิจโครงการธีมปาร์คแห่งใหม ่(“โครงการคาร์นิวัลเมจิก” หรือ “โครงการ CM”) ที่จงัหวดัภเูก็ต ซึ่งบริษัทฯ ลงทนุ
โดยอ้อมผ่านบริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) (“บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี” หรือ “PF”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.92 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยการจดัตัง้บริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั (“บจ.คาร์นิวัลเมจิก” หรือ “CM”) เพื่อสร้างและด าเนิน
ธุรกิจในโครงการดงักลา่ว ด้วยงบประมาณการลงทนุรวมจ านวน 3,570 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าอปุกรณ์การแสดง 
เทคนิคการแสดงและการตกแต่งธีมปาร์คทัง้โครงการ ค่าออกแบบ ค่าจ้างแรงงานผู้ เช่ียวชาญ รวมถึงดอกเบีย้ ส าหรับโครงการ  
CM จ านวน 3,022 ล้านบาท และคา่ที่ดินและคา่ก่อสร้างอาคารท่ีพกัของพนกังานของบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี จ านวน 548 ล้านบาท  

การด าเนินงานก่อสร้างโครงการ CM ใช้วิธีออกแบบควบคูไ่ปกบัการก่อสร้าง (Design & Build) ซึง่เป็นวิธีที่ใช้กนัทัว่ไป    
ในการก่อสร้างสวนสนกุหรือธีมปาร์คชัน้น าของโลก ฝ่ายบริหารของบจ.คาร์นิวลัเมจิกได้ท าการออกแบบโครงการในภาพรวมและ
ออกแบบงานโครงสร้างหลกัของโครงการก่อน จากนัน้จึงออกแบบรายละเอียดปลกียอ่ยของอาคารและพืน้ที่ให้บริการสว่นอื่นๆ ของทัง้
โครงการควบคู่ไปกบังานระหวา่งก่อสร้าง ทัง้นี ้ การก่อสร้างโครงสร้างของโครงการ CM มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 98.42 ของ
มลูคา่งานก่อสร้าง หรือคิดเป็นร้อยละ 84.39 ของมลูคา่เงินลงทนุรวมทัง้โครงการ (ณ 30 กนัยายน 2562) โดยปัจจบุนัอยูร่ะหวา่ง
เก็บงานโครงสร้างซึง่รวมถึงงานระบบตา่งๆ เช่น ระบบไฟฟา้ ระบบดบัเพลงิ เป็นต้น รวมไปถงึงานติดตัง้และทดสอบระบบการแสดง  
และงานตกแตง่ธีมปาร์คทัง้ภายนอกและภายในอาคารของทัง้โครงการที่ต้องสร้างเพิ่มขึน้ตามพืน้ที่ใช้สอยที่เพิ่มขึน้จากการออกแบบ 
รายละเอียดของโครงการเพิ่มเตมิ โดยเฉพาะในสว่นของการแสดงแสงสขีองดวงไฟกวา่ 40 ล้านดวง จะต้องใช้สายไฟและอปุกรณ์
ระบบติดตัง้ไฟฟา้เพิ่มขึน้ตามจ านวนหลอดไฟ และลกัษณะการแสดงของแสงไฟที่ออกแบบแล้วเสร็จ และการจดัขบวนพาเหรด
แสงไฟก็ได้เพิ่มเติมรายละเอียดของทกุชิน้งานให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ และอลงัการมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ทกุพืน้ที่ของโครงการ
สามารถตอบสนองความต้องการของนกัทอ่งเที่ยวได้อยา่งดีที่สดุ มีความสมบรูณ์ ครบถ้วน และมีมาตรฐานสากล สามารถรองรับ
นกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากได้อยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อเปา้หมายของการ เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยววฒันธรรมธีมปาร์คอนัดบัหนึง่ของเอเชีย
และอนัดบั 3 ของโลกรองจาก Disneyland และ Universal จึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่เพิ่มขึน้ รวมถึงดอกเบีย้เงินกู้ ก็จะต้อง
เพิ่มขึน้ตามไปด้วย เป็นเหตใุห้งบประมาณการลงทนุของโครงการ CM ที่บริษัทฯ เคยได้รับสตัยาบนัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 จ านวน 3,570 ล้านบาท ไมเ่พียงพอ ดงันัน้ เพื่อให้การก่อสร้างโครงการคาร์นวิลั
เมจิกแล้วเสร็จภายในปี 2562 และสามารถเปิดด าเนินการได้ภายในไตรมาส 1 ของปี 2563 ตามเปา้หมาย บริษัทฯ จึงมคีวาม
จ าเป็นต้องเพิ่มเงินลงทนุในโครงการไปก่อนเพื่อให้การด าเนินการก่อสร้างมีความตอ่เนื่อง ไมห่ยดุชะงกั และเพื่อมิให้เกิดความเสยีหาย
ตอ่บริษัทฯ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 จงึได้มมีติอนมุตัิให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพือ่
พิจารณาให้สตัยาบนัการเพิ่มเงินลงทนุในโครงการคาร์นิวลัเมจิกอกีจ านวน 1,866 ล้านบาท จากงบลงทนุเดิม 3,570 ล้านบาท เป็น
งบลงทนุจ านวน 5,436 ล้านบาท แตเ่นื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในขณะนัน้ ต้องการใช้เวลาในการศกึษาและเตรียมข้อมลู
เพิ่มเติม ท าให้ไมส่ามารถน าเสนอข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นได้อยา่งครบถ้วนและทนัเวลาส าหรับการประชมุสามญัประจ าปี 2562 ที่ประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2562 จงึได้มีมติอนมุตัิให้ยกเลกิวาระเก่ียวกบัการพิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
เงินลงทนุโครงการคาร์นิวลัเมจิก และการท ารายการเก่ียวโยงของบริษัทยอ่ยที่เกิดขึน้ภายใต้โครงการคาร์นิวลัเมจิก ในการประชมุ
สามญัประจ าปี 2562 และให้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพจิารณาเร่ืองดงักลา่วในโอกาสตอ่ไป  
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ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณางบลงทนุของโครงการ
คาร์นิวลัเมจิกใหมอ่ีกครัง้หนึง่ หลงัจากที่ได้มีการด าเนินการก่อสร้างในขัน้รายละเอียดอยา่งที่สดุแล้ว พบวา่มีงานตกแตง่ปลกียอ่ย
ที่ควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดความสวยงามให้ทัง้โครงการมีความสมบรูณ์มากที่สดุ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบลงทนุในหมวดคา่ตกแตง่
เพิ่มขึน้ และจากการเลื่อนก าหนดเปิดให้บริการจากปลายปี 2562 เป็นไตรมาสแรกของปี 2563 ซึ่งจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม     
ที่คาดวา่โครงการ CM จะได้รับการตอบรับท่ีดีกวา่ เพราะสภาวะการณ์ทอ่งเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ตนา่จะฟืน้กลบัมาได้รับความนยิม
จากชาวตา่งชาติอีกครัง้  ท าให้ดอกเบีย้เงินกู้ยืมและคา่จ้างแรงงานซึง่เดิมได้ค านวนไว้เพียงสิน้ปี 2562 จ าเป็นต้องปรับเพิ่มขึน้อีก
ด้วย งบลงทนุของโครงการ CM จึงจ าเป็นต้องปรับเพิ่มขึน้จากที่คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ได้
อนมุตัิไว้จ านวน 5,436 ล้านบาท อีกจ านวน 132 ล้านบาท รวมเป็นงบลงทนุทัง้สิน้ 5,568 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จากงบลงทนุท่ีที่
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ได้ให้สตัยาบนัไว้จ านวน 3,570 ล้านบาท เป็นจ านวน 1,998 ล้าน
บาท ซึง่คณะกรรมการ บจ.คาร์นิวลัเมจิก และบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ได้พิจารณาและอนมุตัิงบลงทนุท่ีเพิ่มเติมดงักลา่ว และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มงบลงทนุดงักลา่ว  

 ทัง้นี ้แม้วา่งบประมาณการลงทนุของโครงการ CM ที่เพิ่มขึน้จ านวน 1,998 ล้านบาท จะค านวณขนาดรายการได้มา
ซึง่สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุแล้วได้เทา่กบัร้อยละ 24.99 ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 
15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แตด้่วยงบประมาณ
ดงักลา่วเป็นงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกนักบัท่ีเคยได้รับสตัยาบนัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 แล้ว คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2562 จึงเห็นควรให้น า
มลูค่าการลงทนุของทัง้โครงการเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอีกครัง้หนึ่ง เป็นครัง้สดุท้ายก่อนเปิดด าเนินการในไตรมาส 1 
ของปี 2563 

เมื่อค านวณขนาดรายการงบประมาณการลงทนุทัง้หมดของโครงการ CM จ านวน 5,568 ล้านบาท ตามเกณฑ์มลูคา่
รวมของสิง่ตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ จะเท่ากบัร้อยละ 161.10 ซึ่งมีขนาดสงูกวา่ร้อยละ 100 จึงเป็นรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อม ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสดุ
ก่อนเร่ิมโครงการ 

อย่างไรก็ดี รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นีเ้ข้าข่ายได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหม่ภายใต้ประกาศ
รายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1) ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะคล้ายคลงึกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 โครงการ CM เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวและนนัทนาการประเภทธีมปาร์ค มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกนั
กับการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดงันัน้จึงเป็นการเสริมธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัทให้มีความมัน่คงและ
แข็งแกร่งยิ่งขึน้ 



5 

2) บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ และบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซีไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด          
กลุม่บริษัทยงัคงด าเนินธุรกิจทอ่งเที่ยวและนนัทนาการตอ่ไป ควบคูไ่ปกบัการเปิดด าเนินธุรกิจของโครงการ CM  

3) กลุม่บริษัท อนัเป็นผลจากการได้มาซึง่โครงการ CM  มีคณุสมบตัทิี่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

การเข้าท ารายการดงักลา่ว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุม่บริษัท 
เพิ่มขึน้อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มบริษัท ในเร่ืองการสร้างรายได้และผลก าไรในอนาคต 
ทัง้นี ้ภายหลงัการเข้าท ารายการดงักลา่วแล้ว กลุม่บริษัทยงัมีคณุสมบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
เช่นเดียวกันกับก่อนการเข้าท ารายการ โดยที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

4) ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทและในอ านาจการควบคมุบริษัทหรือผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

ภายหลงัการได้มาซึง่สินทรัพย์โครงการ CM บริษัทฯ และบริษัทย่อยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น 
หรือมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุ่มบริษัทยงัคงมีการบริหารงานภายใต้
คณะกรรมการส่วนใหญ่ และผู้บริหารชุดเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการของบริษัทฯ โดยการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจ านวน 2 ท่าน คือ 1) นายเดช 
น าศิริกลุ เป็นกรรมการอิสระ แทนนางสเุนตร คิว้คชา กรรมการบริษัท ซึง่ได้ลาออกจากต าแหนง่ และ 2) นาย
สมพาศ นิลพนัธ์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายธนะ คิว้คชา กรรมการบริษัท ซึง่ได้ลาออกจากต าแหนง่ ตัง้แต่
วนัท่ี 27 สงิหาคม 2562 

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และต้องได้รับอนมุตัิจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียในธุรกรรมการได้มานี ้และแต่งตัง้ที่ ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมและจดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

รายละเอียดเก่ียวกบัการเพิ่มเงินลงทนุในโครงการคาร์นิวลัเมจิกปรากฎในสารสนเทศรายการได้มาซึง่สินทรัพย์ของ
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การเพิ่มเงินลงทนุในโครงการคาร์นิวลัเมจิก (บญัชี 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

7. ให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สตัยาบนัรายการที่เก่ียวโยงกนั เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทน
การออกแบบธุรกิจ (Business Design) อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้าง (Project Management) โครงการคาร์นิวลัเมจิก และ
การว่าจ้างบริษัทเชิดชยัวรรณ จ ากดั ผลิตและติดตัง้ชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม ภายใต้โครงการคาร์นิวลัเมจิกของบริษัท คาร์นิวลั-   
เมจิก จ ากดั  
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ตามที่บริษัทฯ ได้ลงทนุในโครงการโครงการคาร์นิวลัเมจิก ซึง่บริษัทฯ ลงทนุโดยอ้อม ผา่นบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยูใ่นสดัสว่นร้อยละ 99.92 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด โดยการจดัตัง้บจ.คาร์นิวลัเมจิกเพื่อด าเนนิ
ธุรกิจในโครงการดงักลา่ว ทัง้นี ้บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ถือหุ้นใน บจ.คาร์นิวลัเมจิก ในสดัสว่นร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

โครงการ CM เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนนัทนาการประเภทวฒันธรรมธีมปาร์ค (Cultural Theme Park) ท่ีเน้นการ
แสดงแสงสีของดวงไฟไฮเทคต่างๆ โดยการประยกุต์ความเป็นไทยผสานเข้ากบัเทคโนโลยีการแสดงแสงไฟ LED อนัโดดเด่น ยิ่งใหญ่ 
ตระการตา จดัท าการแสดงพาเหรดแสงไฟสดุอลงัการในโรงละครขนาดใหญ่ ซึง่ยงัไมเ่คยมีที่ใดจดัแสดงมาก่อน บจ.คาร์นิวลัเมจิก
ได้วา่จ้าง (1) นายผิน  คิว้คชา (2) นายกิตติกร คิว้คชา และ (3) นายสมหวงั  คิว้คชา ซึง่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
และช านาญในเร่ืองการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คมายาวนาน และเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจงัหวดั
ภูเก็ตเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้ ออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ CM โดยไม่ต้องว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจาก
ตา่งประเทศ  ทัง้นี ้ขอบเขตงานของการวา่จ้างดงักลา่ว ครอบคลมุตัง้แตก่ารออกแบบไปจนถึงการอ านวยการและควบคมุงานก่อสร้าง
จนโครงการแล้วเสร็จ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบให้แก่บคุคลทัง้สาม เป็นรายเดือนเป็นเวลา 7 เดือน เป็นจ านวนเงินรวม 
73.50 ล้านบาท และจ่ายค่าควบคมุงานก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จเป็นจ านวนเงินรวม 34.20 ล้านบาท รวมค่าตอบแทนการ
ออกแบบ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM ทัง้สิน้ 107.70 ล้านบาท ซึง่รายการดงักลา่วได้ก าหนดรวมอยูใ่นมลูคา่
การลงทนุของโครงการ CM แล้ว 

แต่เนื่องจากนายผิน คิว้คชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทัง้นายกิตติกร คิว้คชา และนายสมหวงั คิว้คชา 
เป็นบตุรชายของนายผิน คิว้คชา บคุคลทัง้สามจึงเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกันตามประกาศรายการที่เก่ี ยวโยงกนั ดงันัน้ การว่าจ้าง
ออกแบบ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM จึงเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดย
เมื่อค านวณมลูค่าของรายการแล้ว พบว่ามีมลูค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 5.24 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 
มิถนุายน 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินลา่สดุก่อนที่มีการเข้าท ารายการ  ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2559 ประชุมเมื่อ
วนัท่ี 29 มิถนุายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่บคุคลทัง้สาม เป็นจ านวนรวม 73.50 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้
จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทย่อยคือ บจ.คาร์นิวลัเมจิก กับบุคคลที่เก่ียวโยงกันต่อตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวนัที่ 29 มิถุนายน 2559 ส าหรับค่าตอบแทนอีกจ านวน 34.20 ล้านบาท เป็นส่วนเพิ่มเงินเดือนที่จ่ายให้กบั
นายผิน  คิว้คชา และ นายกิตติกร คิว้คชา ส าหรับภาระงานที่เพิ่มขึน้จากการขยายโครงการคาร์นิวลัเมจิก ตัง้แต่เดือนมกราคม 
2561 ไปจนถึงเดือนธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นเวลาที่คาดวา่การก่อสร้างโครงการ CM จะแล้วเสร็จเพื่อพร้อมเปิดด าเนินการในไตรมาส 
1 ของปี 2563 

นอกจากนี ้บจ.คาร์นิวัลเมจิกยงัได้ว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จ ากัด (“บจ.เชิดชัยวรรณ”) ให้เป็นผู้ด าเนินการ
ก่อสร้างชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์งานติดตัง้ระบบไฮโดรลิค ระบบไฟฟ้า และผลิตโครงส ร้างฐานน า้พุ
และสแตนด์ยกกระเช้า ส าหรับโครงการ CM โดยไฮโดรลิกแพลตฟอร์มตามรูปแบบของโครงการ CM มีเอกลกัษณ์เฉพาะไม่
เหมือนกบัลฟิท์ขนสง่ที่ติดตัง้และใช้งานตามอาคารทัว่ไป และบจ.เชิดชยัวรรณมีประสบการณ์ในด้านการท าไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม
ส าหรับยกรถโดยสาร และรับด าเนินการด้านระบบวิศวกรรมต่าง ๆ อีกทัง้บริษัทอื่นก็ได้ปฏิเสธที่จะรับงานก่อสร้างดังกล่าว           
บจ.คาร์นิวลัเมจิกจึงมีความจ าเป็นต้องวา่จ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ โดยก าหนดค่าจ้างก่อสร้างและติดตัง้ชดุไฮโดรลิ กเป็นจ านวนเงิน
รวม 8.30 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

เนื่องจากกรรมการผู้มีอ านาจและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ.เชิดชยัวรรณ เป็นคู่สมรสของบตุรสาวของนายผิน คิว้คชา 
ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดงันัน้ บจ.เชิดชยัวรรณ จึงเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัและการวา่จ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ จึงเป็นรายการท่ี
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เก่ียวโยงกนั ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยเมื่อค านวณมลูคา่ของรายการพบวา่มีมลูค่าของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.30 
ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสดุก่อนที่มีการเข้าท ารายการ ทัง้นี ้ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 
และได้จดัท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2561 

เมื่อนบัรวมมลูค่าสิ่งตอบแทนของทัง้สองรายการข้างต้น จะเท่ากบั 116.00 ล้านบาท ซึ่งมลูค่าของรายการคิดเป็น 
ร้อยละ 5.54 ของมลูคา่สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึ่งสงูกวา่ 20 ล้านบาท และมากกวา่ร้อยละ 3 
ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน  
โดยการจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

1) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนั
ประชุม เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ      
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

2) แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศ
รายการที่เก่ียวโยงกัน ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อ
แสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น ภายใต้ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

แม้วา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัทัง้สองรายการเป็นรายการท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้ในระหวา่งหกเดือน และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ทัง้สองรายการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วก็ตาม แตเ่นื่องจากทัง้สองรายการเป็นรายการเก่ียวโยง
ที่อยู่ภายใต้โครงการเดียวกนัและคู่สญัญาเป็นบุคคลกลุม่เดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบให้น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามญั 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  เพื่อพิจารณาให้สตัยาบนัรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันปรากฎในสารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ 
จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การจ่ายคา่ตอบแทนการออกแบบธุรกิจ (Business Design) อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ
คาร์นิวลัเมจิก และการวา่จ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั ให้ผลติและติดตัง้ชดุไฮโดรลกิแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวลัเมจิก
ของบริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

8. ก าหนดวนั เวลา และสถานที่จดัการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น.     
ณ ห้องประชมุภตัตาคารริเวอร์ซาฟารี ตัง้อยู ่ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
โดยมีวาระการประชมุ ดงันี ้: 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 238,341,119 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 3,109,552,040 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 2,871,210,921 บาท โดยการตัดหุ้ นที่ยังไม่ได้
ออกจ าหนา่ยจ านวน 238,341,119 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวน 650,789,079 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,871,210,921 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวน 650,789,079 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จ านวนไมเ่กิน 650,789,079 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

วาระท่ี 7 พิจารณาให้สตัยาบนัการเพิ่มเงินลงทนุในโครงการคาร์นิวลัเมจิก 

วาระท่ี 8 พิจารณาให้สตัยาบนัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  

วาระท่ี 8.1 พิจารณาให้สตัยาบนัรายการที่เก่ียวโยงกนั เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ 
(Business Design) อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้าง (Project Management) โครงการ
คาร์นิวลัเมจิก 

วาระท่ี 8.2 พิจารณาให้สตัยาบนัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เร่ือง การวา่จ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั ผลติ
และติดตัง้ชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวลัเมจิกของบริษัท คาร์นิวลัเมจิก 
จ ากดั 

วาระท่ี 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัท่ี 25 
ธนัวาคม  2562 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
   
 
 (อาภา   คิว้คชา)  

                                                            กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement: PP)  

ของ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 17/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัองัคารที่ 3 ธนัวาคม 
2562 ได้มมีติให้เสนอวาระตอ่ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เพื่ออนมุตัใิห้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
จ านวนไมเ่กิน 650,789,079 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 18.48 ของจ านวนหุ้นท่ีได้จ าหนา่ยแล้ว
ทัง้หมด เพื่อจดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) (“ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP”) ซึง่
ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียว
โยงกนั ลงวนัท่ี 31 สงิหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2546 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิม่เติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั”) 

ราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหมต่อ่บคุคลใน
วงจ ากดั ลงวนัที่ 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ืองการอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) อย่างไรก็ดี 
โดยที่ปัจจุบนั หุ้นของบริษัทฯ มิได้ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ท าให้บริษัทฯ ไม่มี
ราคาตลาดอ้างอิง และการก าหนดราคาโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นที่ออกใหม่ 
ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ 
ดงันัน้ บริษัทฯ จะใช้ราคายตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีช่ืออยู่ในบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มี
อ านาจของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจก าหนดราคาเสนอขาย ซึง่ต้องไมต่ ่ากวา่ราคายตุธิรรมดงักลา่ว และเป็นราคาที่เป็นประโยชน์ที่สดุ
แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ PP จะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผู้ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน ทัง้นี ้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมสีว่นได้เสยีในธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ PP 
และจะถือวา่ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุ PP ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดใน หมวด 1 ภาค 2 ของ ประกาศเร่ืองการอนญุาตเสนอขายหุ้น PP ครบถ้วนแล้ว 

ข้อมลูอนัเป็นสาระส าคญัตอ่การตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น มีดงัตอ่ไปนี ้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย  

1.1 จ านวนหุ้นที่เสนอขาย และประเภทผู้ลงทุนที่จะได้รับการเสนอขาย 

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 650,789,079 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ
จดัสรรให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลอืกนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพและสามารถลงทนุใน
บริษัทฯ ได้จริง ซึ่งอาจเป็นนกัลงทนุรายเดียว หรือหลายราย อย่างไรก็ตาม นกัลงทนุแต่ละรายจะต้องไม่เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั ในกรณีที่นกัลงทนุที่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ประสงค์จะเสนอช่ือบคุคลเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะน าข้อเสนอดงักลา่วให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. 
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1.2 การก าหนดราคาเสนอขายและราคาตลาด วธีิการเสนอขายและการจัดสรร  

ราคาหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จะเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) นี ้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนด
ในประกาศเร่ืองการอนญุาตเสนอขายหุ้น PP อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากปัจจบุนั หุ้นของบริษัทฯ มิได้มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ     
ท าให้บริษัทฯ ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง และการก าหนดราคาโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะ
ซือ้หุ้นที่ออกใหม ่ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึง่ได้ผา่นการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์
ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะใช้ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งมีช่ืออยู่ในบญัชีที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ให้
ความเห็นชอบ เป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจก าหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นซึง่ต้องเป็นราคาที่ไมต่ ่ากวา่ราคายตุิธรรมดงักลา่ว และเป็นราคาที่เป็นประโยชน์ที่สดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม  

อีกทัง้ให้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลง รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง 1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุคราวเดียวหรือหลายคราว โดยจะจดัสรรให้บคุคลใดก่อนหรือพร้อมกนัใน
คราวเดียวกนัก็ได้ รวมถึงการก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและ
สญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 3) การลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ 
และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนั
เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ 4) ด าเนินการอื่นใด ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุนัน้ 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน/แผนการใช้เงนิ  

บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิม่ทนุในครัง้นีไ้ปใช้ส าหรับ 

1) ช าระคืนหุ้นกู้และตัว๋แลกเงินท่ีจะครบก าหนดไถถ่อนในปี 2563 ซึง่ตามงบการเงินส าหรับงวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีหนีหุ้้นกู้และตัว๋แลกเงินท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2563 จ านวนทัง้สิน้ 2,568.30 ล้าน
บาท และ/หรือ 

2) ช าระคืนเงินกู้ยืมที่มีอยูก่บัสถาบนัการเงิน ซึง่ตามงบการเงินส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 มี
หนีจ้ านวนทัง้สิน้ 916.07 ล้านบาท 

3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจ ากัด 

การเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ระบไุว้ข้างต้นจะมีผลกระทบตอ่ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

3.1  การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

เนื่องจากในปัจจุบนั หุ้นของบริษัทฯ มิได้มีการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาตลาดขที่อ้างอิงได้ การเพิ่มทนุครัง้นี ้
แม้จะมีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นเพราะมี Price Dilution แตก็่ไมส่ามาถกลา่วอยา่งชดัเจนได้วา่จะกระทบเพียงไร  

3.2   การลดลงของสัดส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

การค านวณการลดลงของสดัสว่นการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถค านวณได้โดยใช้สตูรการค านวณ ดงันี ้
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=                    จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นี ้              
        จ านวนหุ้นท่ีช าระแล้ว + จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นี ้

=           650,789,079  __  
        (2,871,210,921 + 650,789,079)  

=            650,789,079    
                   3,522,000,000  

=      ร้อยละ 18.48 (การลดลงของสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นจะลดลงในอตัราร้อยละ 18.48) 

3.3  การลดลงของส่วนแบ่งก าไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) 

การค านวณการลดลงของสว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถค านวณได้โดยใช้สตูรการค านวณ ดงันี ้

ผลกระทบตอ่สว่นแบง่ก าไร  =  ก าไรตอ่หุ้นก่อนการเสนอขาย - ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย) / ก าไรต่อหุ้นก่อนการเสนอขาย 

 โดยที ่

ก าไรตอ่หุ้นก่อนเสนอขาย  =  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสลา่สดุ / จ านวนหุ้นจดทะเบียนช าระแล้ว 
ซึ่งก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสลา่สดุจะค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) สทุธิเฉพาะที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสลา่สดุ ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 มีจ านวนเทา่กบั 61,785,497 บาท 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีจ านวนเทา่กบั 2,871,210,921 หุ้น 

  =     61,785,497__                                
   2,871,210,921 

  = 0.0231 บาทตอ่หุ้น 

ก าไรตอ่หุ้นหลงัการเสนอขาย  = ก าไร (ขาดทุน) สทุธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสลา่สดุ/ (จ านวนหุ้นจดทะเบียน
ช าระแล้ว + จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั) 

 โดยก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสลา่สดุจะค านวณจากก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ เฉพาะที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ใน 4 ไตรมาสลา่สดุ ตัง้แตไ่ตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 ซึง่มีจ านวนเทา่กบั 61,785,497 บาท 

จ านวนหุ้นจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ณ  วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562 มีจ านวนเทา่กบั 2,871,210,921 หุ้น  

จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดัครัง้นี ้มีจ านวนเทา่กบั 650,789,079 หุ้น  

 =                                      61,785,497                      . 
                                     (2,871,210,921 + 650,789,079) 

 =                                      61,785,497                      . 
                                      3,522,000,000 

   =  0.0188 บาทตอ่หุ้น 
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 ดงันัน้ การลดลงของสว่นแบง่ก าไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) สามารถค านวณได้ ดงันี ้

 =  (0.0231 - 0.0188)  
           0.0231 

 = ร้อยละ 18.48 

ท าให้ภายหลงัการออกและเสนอขายหุ้นเพิม่ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัครัง้นี ้จะมีผลกระทบด้านการลดลงของสว่นแบง่
ก าไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) เทา่กบัร้อยละ 18.48 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายให้กบับคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 
ในครัง้นี ้มีความจ าเป็นและเหมาะสม เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ โดยการช าระคืนตราสาร
หนี ้และขอวงเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการเจรจาข้อตกลงและเง่ือนไขตา่ง ๆ  หากบริษัทฯ ได้รับเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินและได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับไปช าระคืนหนี ้
ตามตราสารหนี ้ซึง่จะท าให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบีย้ลดลง อีกทัง้ยงัจะท าให้ฐานะการของของบริษัทฯ มีความมัน่คงแข็งแกร่ง และ
มีสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้อีกด้วย  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการเพิ่มทุนและการใช้เงนิที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement)  และจะ
ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ภายในเดือนมิถนุายน 2563 และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถน าเงินที่ได้รับ
จากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนดในข้อ 2 ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิ  
การเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้มีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม เนื่องจากจะท าให้ภาระดอกเบีย้ของ 

บริษัทฯ ลดลงจากการช าระคืนหนีส้ินอนัเกิดจากการออกหุ้นกู้ และตัว๋แลกเงิน  นอกจากนี ้การเพิ่มทุนยงัจะส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินทนุ     
เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึน้ อีกทัง้จะช่วยปรับโครงสร้างเงินทนุและโครงสร้างหนีข้องบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึน้ด้วย   

4.4 ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทฯ มีภาระดอกเบีย้ลดลงจากการช าระคืนหุ้นกู้ และ 
ตัว๋แลกเงิน ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทนุทางการเงิน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัทฯ เพราะอตัราสว่น
หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลง อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทัง้บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น 

5. ค ารับรองของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุนครัง้นีแ้ล้ว อนึ่ง หากในการปฏิบตัิหน้าที่ดังกล่าวของกรรมการท่านใด
ก่อให้เกิดความเสยีหายแก่บริษัทฯ  ผู้ ถือหุ้นสามารถฟอ้งร้องเรียกคา่เสยีหายจากกรรมการทา่นนัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 
แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบตัิหน้าที่นัน้เป็น 
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เหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จาก
กรรมการผู้นัน้แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ได้  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทขอรับรองด้วยวา่ คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมดัระวงัในการพิจารณาการเพิ่มทนุ
ครัง้นีอ้ยา่งรอบคอบแล้ว เห็นวา่การเพิ่มทนุดงักลา่ว มีความจ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานะทางการเงินของบริษัทฯ และจะสง่ผล
ให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความมัน่คงและยัง่ยืนยิ่งขึน้ตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 (อาภา  คิว้คชา) 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 (F 53-4)                          แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 
 

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวันท่ี  
3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. (“ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท”) เก่ียวกบัการเพิ่มทนุ และการจดัสรรหุ้ นสามญัเพิ่มทุน 
เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงัตอ่ไปนี ้

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมตใิห้น าเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเพิม่
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 650,789,079 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 2,871,210,921 บาท เป็น 
3,522,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุจ านวน 650,789,079 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการ
เพิ่มทนุมีลกัษณะ ดงันี ้

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนดวตัถปุระสงค์ในการ
ใช้เงินทนุ 

หุ้นสามญั 650,789,079 1.00 650,789,079 

 แบบมอบอ านาจทัว่ไป - - - - 
 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ที่ประชมุได้มีมติอนมุตักิารเสนอขายและจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ดงันี ้

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

อัตราส่วน 
(เดิม:ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา 
จองซือ้ 
และช าระ
เงนิค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

1. เสนอขายให้แก่บคุคลใน
วงจ ากดั (Private Placement) 
ซึง่ไมเ่ป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั
ของบริษัท 

ไมเ่กิน 
650,789,079 หุ้น 

- โปรดพิจารณา
หมายเหตขุ้อ 

(1) 

- 
 

โปรดพิจารณา
หมายเหต ุ
ข้อ (2) และ 

(3) 
 

หมายเหตุ 
(1) ราคาหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) จะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 

ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอ
ขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั ลงวนัท่ี 28 ตลุาคม 2558 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ือง
การอนุญาตเสนอขายหุ้น PP”) อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากปัจจบุนั หุ้นของบริษัทฯ มิได้มีการซือ้ขายบนกระดาน
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ท าให้บริษัทฯ ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง และ 
ไม่สามารถก าหนดราคาโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทนุสถาบนัแสดงความประสงค์ที่จะซือ้หุ้นท่ีออกใหม่  
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ณ ระดบัราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจโดยบริษัทหลกัทรัพย์ได้ ดงันัน้ บริษัทฯ จะใช้ราคา
ยตุิธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินท่ีมีรายช่ืออยูใ่นบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) ได้ให้ความเห็นชอบ เป็นราคาอ้างอิงในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัดงักลา่ว  โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท เป็นผู้มีอ านาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นซึ่งต้องไมต่ ่ากวา่ราคา
ยตุิธรรมดงักลา่วและเป็นราคาที่เป็นประโยชน์ที่ดีที่สดุตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

(2) คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท มีอ านาจในการ
พิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลง รายละเอียดที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่รวมถงึ
แต่ไม่จ ากดัเพียง 1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุคราวเดียวหรือหลายคราว โดยจะจดัสรรให้บคุคลใดก่อนหรือ
พร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการก าหนดระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การช าระค่าหุ้น 
ตลอดจนก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 2) การเข้า
เจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 3) การลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่ง ๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐาน
ดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ 4) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญั 
เพิ่มทนุนัน้ 

(3) บคุคลในวงจ ากดัที่จะได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุต้องไม่เป็นบคุคลเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 
2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน”) โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณาคดัเลอืกนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพและสามารถลงทนุในบริษัทฯ ได้จริง ซึ่งอาจเป็นนกัลงทนุรายเดียว หรือ
หลายรายอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่นกัลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนในครัง้นี ้ประสงค์จะเสนอช่ือ
บคุคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะน าเสนอเร่ืองดงักลา่วให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

1.1.2  การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 
- 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ก าหนดวนัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2563 ในวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ภตัตาคารริเวอร์ซาฟารี 
เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

 ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2562 

 ก าหนดวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นตัง้แต่วนัที่................................. 
จนกวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแล้วเสร็จ 
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4. การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต 
4.1 จะถือว่าธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement:PP) 

ได้รับอนญุาตจากส านกังาน ก.ล.ต. ตอ่เมื่อบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน หมวด 1 ภาค 2 ของ
ประกาศเร่ืองการอนญุาตเสนอขายหุ้น PP ครบถ้วนแล้ว 

4.2 บริษัทฯ จะจดทะเบียนเพิ่มทนุและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ รวมถึงจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทนุช าระแล้วของ
บริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

4.3 บริษัทฯ จะขออนุมตัิต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงนิทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ในครัง้นี ้
ไปใช้ส าหรับ 

1) ช าระคืนหุ้นกู้และตัว๋แลกเงินท่ีจะครบก าหนดไถถ่อนในปี 2563 ซึง่ตามงบการเงินส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีหนีหุ้้นกู้และตัว๋แลกเงินท่ีจะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2563 จ านวนทัง้สิน้ 2,568.30 ล้าน
บาท และ/หรือ 

2) ช าระคืนเงินกู้ ยืมที่มีอยู่กับสถาบนัการเงิน ซึ่งตามงบการเงินส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 
บริษัทฯ มีหนีเ้งินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงินจ านวนทัง้สิน้ 916.07 ล้านบาท 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

บริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ในครัง้นี ้ 
ไปช าระคืนหนีส้ินระยะสัน้จากการออกหุ้นกู้และตัว๋แลกเงิน ซึ่งนอกจากจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดภาระดอกเบีย้ได้
แล้ว ยังจะส่งผลให้ฐานะการเงินของบริษัทฯ มีความมั่นคง และแข็งแกร่งขึน้มากอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มี
ความสามารถในการท าก าไรมากขึน้ รวมทัง้ยงัเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มขึน้ของ
เงินทนุหมนุเวียนด้วย  

7. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

1.7  นโยบายเงนิปันผล  
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลของแต่ละปี และส ารองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากผลการด าเนินงาน ฐานะ
การเงิน สภาพคลอ่ง แผนการลงทนุ ความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ 
และปัจจยัอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เห็นสมควร แตท่ัง้นี ้จะต้องไมม่ีขาดทนุสะสมในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

2.7  ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิได้รับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ นบัตัง้แต่ที่ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่ม
ทนุได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้เป็นไป
ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 



4 

3.7  อื่น ๆ  

- ไมม่ี – 

 

8. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นส าหรับผู้ถอืหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

โปรดพิจารณาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในข้อ 3. ของ
สารสนเทศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement:PP) ของบริษัท 
ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการ 

ล าดบั ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
1 วนัประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 17/2562  3 ธนัวาคม 2562 
2 วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2563 (Record Date) 
25 ธนัวาคม 2562 

3 วนัประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 3 กมุภาพนัธ์ 2563 
4 วนัจดทะเบียนเพิม่ทนุและแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ ตอ่กรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีผู้ ถือ

หุ้นมีมติอนมุตั ิ
5 ระยะเวลาใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะแจ้งให้ทราบภายหลงั 

(โปรดพิจารณาหมายเหต ุข้อ 2
การจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ) 

6 วนัจดทะเบียนเปลีย่นแปลงทนุช าระแล้วของบริษัทฯ ตอ่กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ
ช าระเงินคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

ครบถ้วน 
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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 

สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสนิทรัพย์ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 
เร่ือง การเพิ่มเงนิลงทุนโครงการคาร์นิวัลเมจกิ (บัญชี 1) 

 
 ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้สตัยาบันการลงทุนสร้างและด าเนินธุรกิจโครงการธีมปาร์คแห่งใหม่ (“โครงการคาร์นิวัลเมจิก” หรือ 
“โครงการ CM”) ที่จังหวดัภูเก็ต ซึ่ง บริษัทฯ ลงทุนโดยอ้อมผ่านบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) (“บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี”) 
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.92 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด โดยการจดัตัง้บริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั (“บจ.คาร์นิวัล 

เมจิก” หรือ “CM”) เพื่อสร้างและด าเนินธุรกิจในโครงการดังกล่าว ด้วยงบประมาณการลงทุนรวมจ านวน 3,570 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง ค่าอปุกรณ์การแสดง เทคนิคการแสดงและการตกแตง่ธีมปาร์คทัง้โครงการ ค่าออกแบบ ค่าจ้างแรงงาน
ผู้ เช่ียวชาญ รวมถึงดอกเบีย้ ส าหรับโครงการ CM จ านวน 3,022 ล้านบาท และคา่ที่ดินและคา่ก่อสร้างอาคารท่ีพกัของพนกังานขอ
งบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี จ านวน 548 ล้านบาท  

 การด าเนินงานก่อสร้างโครงการ CM ใช้วิธีออกแบบควบคูไ่ปกบัการก่อสร้าง (Design & Build) ซึง่เป็นวิธีที่ใช้กนัทัว่ไป
ในการก่อสร้างสวนสนกุหรือธีมปาร์คชัน้น าของโลก ฝ่ายบริหารของบจ.คาร์นิวลัเมจิกได้ท าการออกแบบโครงการในภาพรวมและ
ออกแบบงานโครงสร้างหลกัของโครงการก่อน จากนัน้จึงออกแบบรายละเอียดปลีกย่อยของอาคารและพืน้ที่ให้บริการสว่นอื่นๆ 
ของทัง้โครงการควบคูไ่ปกับงานระหวา่งก่อสร้าง ทัง้นี ้ทัง้นี ้การก่อสร้างโครงสร้างของโครงการ CM มีความคืบหน้าประมาณร้อย
ละ 98.56 ของงานก่อสร้างทัง้หมด หรือคิดเป็นร้อยละ 84.63 ของมลูค่าเงินลงทนุรวมทัง้โครงการ (ณ สิน้เดือนกนัยายน 2562) 
โดยปัจจุบนัอยู่ระหว่างเก็บงานโครงสร้างซึ่งรวมถึงงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบดบัเพลิง เป็นต้น รวมไปถึงงานติดตัง้
และทดสอบระบบการแสดง และงานตกแตง่ธีมปาร์คทัง้ภายนอกและภายในอาคารของทัง้โครงการท่ีต้องสร้างเพิ่มขึน้ตามพืน้ที่ใช้
สอยที่เพิ่มขึน้จากการออกแบบ รายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม โดยเฉพาะในสว่นของการแสดงแสงสีของดวงไฟกว่า 40 ล้าน
ดวง จะต้องใช้สายไฟและอปุกรณ์ระบบติดตัง้ไฟฟา้เพิ่มขึน้ตามจ านวนหลอดไฟ และลกัษณะการแสดงของแสงไฟที่ออกแบบแล้ว
เสร็จ และการจดัขบวนพาเหรดแสงไฟก็ได้เพิ่มเติมรายละเอียดของทกุชิน้งานให้มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ และอลงัการมากยิ่งขึน้ 
เพื่อให้ทุกพืน้ที่ของโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างดีที่สุด มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมี
มาตรฐานสากล สามารถรองรับนกัท่องเที่ยวจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายของการ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
วฒันธรรมธีมปาร์คอนัดบัหนึง่ของเอเชียและอนัดบั 3 ของโลกรองจาก Disneyland และ Universal  การเพิ่มเติมรายละเอียดของ
ทัง้โครงการตามที่กลา่วข้างต้นจ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่เพิ่มขึน้  รวมถึงดอกเบีย้เงินกู้ ก็จะต้องเพิ่มขึน้ตามไปด้วย เป็นเหตใุห้
งบประมาณการลงทุนของโครงการ CM ที่บริษัทฯ เคยได้รับสตัยาบนัจากผู้ ถือหุ้นในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 จ านวน 3,570 ล้านบาท ไมเ่พียงพอ  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 
2562 จึงได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาให้สตัยาบนัการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CM อีกจ านวน 1,866 ล้าน
บาท จากงบลงทนุเดิม 3,570 ล้านบาท เป็น 5,436 ล้านบาท  แต่ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2562 เมื่อวนัที่ 9 
เมษายน 2562 ได้ให้ยกเลิกวาระการน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัประจ าปี 2562 ในเร่ืองพิจารณางบลงทนุโครงการคาร์นิวลัเมจิก 
และเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงของบริษัทยอ่ยที่เกิดขึน้ภายใต้โครงการดงักลา่ว เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในขณะนัน้ 
ต้องการใช้เวลาในการศึกษาและเตรียมข้อมลูเพิ่มเติม ท าให้ไม่สามารถน าเสนอข้อมลูต่อผู้ ถือหุ้นได้อย่างครบถ้วนและทนัเวลา
ส าหรับการประชุมสามญัประจ าปี 2562 และได้ขอให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเร่ืองดงักลา่วใน
โอกาสตอ่ไป 
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ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาทบทวนงบลงทุนของ
โครงการคาร์นิวลัเมจิกใหม่อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากที่ได้มีการด าเนินการก่อสร้างในขัน้รายละเอียดอย่างที่สดุแล้ว พบว่ามีงานตกแต่ง
ปลีกย่อยที่ควรจะเพิ่มเติมรายละเอียดความสวยงามให้ทัง้โครงการมีความสมบรูณ์มากที่สดุ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้งบลงทนุในหมวดค่า
ตกแตง่เพิ่มขึน้ และจากการเลือ่นก าหนดเปิดให้บริการจากปลายปี 2562 เป็นไตรมาสแรกของปี 2563 ซึง่จะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
ที่คาดว่าโครงการ CM จะได้รับการตอบรับที่ดีกว่า เพราะสภาวะการณ์ท่องเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ตน่าจะฟืน้กลบัมาได้รับความนิยม
จากชาวต่างชาติอีกครัง้  ท าให้ดอกเบีย้เงินกู้ยืมและค่าจ้างแรงงานซึ่งเดิมได้ค านวนไว้เพียงสิน้ปี 2562 จ าเป็นต้องปรับเพิ่มขึน้ด้วย  
งบลงทนุของโครงการ CM จึงจ าเป็นต้องปรับเพิ่มขึน้จากที่คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2562 เมื่อวนัท่ี 15 มีนาคม 2562 ได้อนมุตัิ
ไว้จ านวน 5,436 ล้านบาท อีกจ านวน 132 ล้านบาท รวมเป็นงบลงทนุทัง้สิน้ 5,568 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จากงบลงทนุที่ที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ได้ให้สตัยาบนัไว้จ านวน 3,570 ล้านบาท เป็นจ านวน 1,998 ล้านบาท ซึง่
คณะกรรมการ บจ.คาร์นิวัลเมจิก และบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี ได้พิจารณาและอนุมัติงบลงทุนที่เพิ่มเติมดังกล่าว และเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มงบลงทนุดงักลา่ว 

 อนึง่ แม้วา่งบประมาณการลงทนุของโครงการ CM ที่เพิ่มขึน้จ านวน 1,998 ล้านบาท จะค านวณขนาดรายการได้มาซึง่
สนิทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ทจ. 20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนยัส าคญัที่เข้าขา่ยเป็น
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป      
ซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า“ประกาศรายการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป”) ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทนซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุแล้วได้เทา่กบัร้อยละ 24.99 ซึง่สงูกวา่ร้อยละ 
15 แต่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจากงบการเงินรวม
ของบริษัทฯ ซึ่งสอบทานแล้วโดยผู้ สอบบัญชี ส าหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาเห็นว่า งบประมาณดงักลา่วเป็นงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกนักบัที่เคยได้รับสตัยาบนัจากผู้ ถือหุ้นในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 แล้ว ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 
2562 จึงเห็นควรให้น ามลูค่าการลงทนุของทัง้โครงการเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้สตัยาบนัอีกครัง้หนึ่ง เป็นครัง้สดุท้ายก่อนเปิด
ด าเนินการในไตรมาส 1 ของปี 2563 

เมื่อค านวณขนาดของงบประมาณการลงทุนทัง้หมดของโครงการ CM จ านวน 5,568 ล้านบาท ตามเกณฑ์มลูค่ารวม
ของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุ จะเทา่กบัร้อยละ 161.10 ซึง่เป็นขนาดสงูกวา่ร้อยละ 100 จึงเป็นรายการได้มาซึง่
สินทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้าจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อม ตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2558 ซึง่เป็นงบการเงินลา่สดุก่อนเร่ิมโครงการ 

อยา่งไรก็ดี รายการได้มาซึง่สนิทรัพย์นีเ้ข้าขา่ยได้รับการยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหมภ่ายใต้ประกาศรายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไป (ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 3.2) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มี
สว่นได้เสีย ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสว่นได้เสยีในธุรกรรมการได้มานี ้และแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบั
ธุรกรรมและจดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ให้
เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 
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 รายละเอียดของการเข้าท ารายการสามารถสรุปได้ดงันี:้  

1 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ:    

  บริษัทฯ คาดวา่จะด าเนินการก่อสร้างโครงการ CM ให้แล้วเสร็จ และเปิดด าเนินการภายในไตรมาส 1 ของปี 2563 

2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพนัธ์กบับริษัทจดทะเบียน  

การพฒันาโครงการ CM บจ.คาร์คาร์นิวลัเมจิก ได้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญในอตุสาหกรรมธีมปาร์คและซือ้อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องจาก
หลายบริษัท โดยไม่สามารถเปิดเผยรายช่ือบริษัทดงักลา่วได้เนื่องจากเป็นความลบัทางธุรกิจ การเข้าท ารายการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั
การพฒันาโครงการ CM เป็นไปตามมาตรฐานอตุสาหกรรม และไม่มีการท ารายการกบับคุคลเก่ียวโยง ยกเว้น 1) การว่าจ้างผู้บริหาร   
3 ท่าน ประกอบด้วย นาย ผิน คิว้คชา นายกิตติกร คิว้คชา และนายสมหวงั คิว้คชา ในการออกแบบธุรกิจ (Business Design) ของ
โครงการ CM มลูคา่รายการรวม 107.70 ล้านบาท และ  2) การวา่จ้างบริษัทเชิดชยัวรรณ จ ากดั ซึง่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเชิดชยัวรรณเป็น
คู่สมรสของบตุรสาวของกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างชุดลิฟท์ไฮโดรลิคของโครงการคาร์นิวลัเมจิก มลูค่าสญัญา
เท่ากบั 8.30 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) รายการเก่ียวโยงกนัทัง้ 2 รายการดงักลา่วจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563 พิจารณาให้สตัยาบันพร้อมกับการพิจารณาการเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CM  ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันในสารสนเทศรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) เร่ือง การจ่ายค่าตอบแทนการ
ออกแบบธุรกิจ (Business Design) และการว่าจ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั ผลิตและติดตัง้ชดุไฮโดรลกิแพลตฟอร์มภายใต้โครงการ
คาร์นิวลัเมจิก ของบริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 

 

3 ลักษณะโดยทั่วไปและขนาดของรายการ 

3.1 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

 บริษัทฯ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซีและ บจ.คาร์นิวลัเมจิก (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ได้ลงทุนเพื่อพฒันาโครงการแหลง่
ท่องเที่ยวธีมปาร์คยามค ่าคืน ภายใต้ช่ือโครงการคาร์นิวลัเมจิก ซึ่งด าเนินการโดยบจ.คาร์นิวลัเมจิก และพฒันาโครงการขึน้บน
ท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ตัง้อยู่ติดกบัโครงการภเูก็ตแฟนตาซีของบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ณ  หาดกมลา อ าเภอ
กระทู้  จงัหวดัภเูก็ต โดยมีที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการ CM เนือ้ที่ประมาณ 82 ไร่ 3 งาน 74.2 ตารางวา และที่ดินซึ่งเป็นท่ีตัง้
ของอาคารท่ีพกัพนกังานของบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี และบจ.คาร์นิวลัเมจิก เนือ้ที่ 12 ไร่ รวมเป็นท่ีดินทัง้หมดประมาณ 94 ไร่ 3 งาน 
74.2 ตารางวา ด้วยมลูคา่เงินลงทนุทัง้สิน้ 5,568 ล้านบาท โดยบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี และบจ.คาร์-นิวลัเมจิก ได้เร่ิมพฒันาโครงการ
มาตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2558 และเร่ิมก่อสร้างตัง้แตเ่ดือนมิถนุายน 2559 เป็นต้นมา ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2562 
และเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปี 2563 

 โครงการ CM ได้เร่ิมต้นพฒันาโครงการด้วยเงินลงทนุ 1,450 ล้านบาท ซึ่งต่อมาในปี 2560 ได้มีการปรับเพิ่มเงินลงทุน
เพิ่มขึน้จ านวน 2,120 ล้านบาท เป็นมลูคา่เงินลงทนุจ านวน 3,570 ล้านบาท โดยได้รับสตัยาบนัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 และในครัง้นีจ้ะมีการปรับเพิ่มเงินลงทนุอีกจ านวน 1,998 ล้านบาท เป็นมลูคา่
เงินลงทนุทัง้หมด 5,568 ล้านบาท 
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การปรับเพิ่มเงนิลงทุนครัง้ที่ 1.  จาก 1,450 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาท 

ตามที่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 ได้ให้สตัยาบนัการเพิ่มเงินลงทนุใน
โครงการ CM จาก 1,450 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาท โดยเงินลงทนุท่ีเพิ่มขึน้จ านวน 2,120 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 สว่น คือ 
เงินลงทนุในโครงการ CM จ านวน 1,572 ล้านบาท และเงินลงทนุในสว่นของ บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ซึ่งเป็นคา่ซือ้ที่ดิน การก่อสร้าง
อาคารท่ีพกัพนกังาน และสถานีไฟฟา้ยอ่ย รวมจ านวน 548 ล้านบาท  

ทัง้นี ้การเพิ่มเงินลงทนุดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ี บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี สามารถซือ้ที่ดิน 3 แปลง เนือ้ที่รวม 45-3-
92.4 ไร่ มลูคา่รวม 315 ล้านบาท จากเจ้าของเดิมแทนการเช่า ท าให้ความเสีย่งในการด าเนินโครงการในระยะยาวลดน้อยลง กลุม่
บริษัทจึงเห็นควรให้มีการปรับแผนแม่บท (Master Plan) ของโครงการ CM ใหม ่เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับนกัทอ่งเที่ยว 
และความยัง่ยืนในการด าเนินโครงการในระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงของแผนแม่บทดังกล่าวท าให้พืน้ที่ใช้สอยทัง้โครงการ
เพิ่มขึน้ 50,716.50 ตรม. หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 76.7 ซึ่งเกิดจากการขยายพืน้ที่และขนาดของสิ่งก่อสร้างหลักของโครงการ
ประกอบด้วย อาคารการแสดง ภตัตาคารอาหาร อาคารจ าหน่ายสินค้า และโครงสร้างโซนเมืองไฟ ตลอดจนงานระบบไฟฟ้า 
ประปา ระบบสือ่สาร และสาธารณปูโภคตา่ง ๆ  

การปรับเพิ่มเงนิลงทุนครัง้ที่ 2. จาก 3,570 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท 

การด าเนินการก่อสร้างโครงการ CM  ในภาพรวมเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด ถึงแม้จะมีอปุสรรคจากสภาพอากาศของ
จังหวัดภูเก็ตในปี 2560 ที่มีฝนตกหนักมากกว่าทุก ๆ ปี และมีปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ท าให้งานก่อสร้างต้องชะงักไป
ช่วงหนึ่งก็ตาม แต่งานด้านอื่น ๆ ของโครงการยงัสามารถด าเนินต่อไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลกัษณะการด าเนินงานของ
โครงการ CM ใช้วิธีออกแบบควบคู่ไปกบัการก่อสร้าง (Design & Build) ซึง่เป็นวิธีที่ใช้กนัทัว่ไปในการก่อสร้างสวนสนกุหรือธีมปาร์ค
ชัน้น าของโลก ที่จะต้องมีการออกแบบรายละเอียดของธีมปาร์คทัง้โครงการอีกครัง้ภายหลงัจากที่การออกแบบโครงสร้างหลกั  
แล้วเสร็จ ฝ่ายบริหารของบจ.คาร์นิวลัเมจิก ได้ด าเนินการออกแบบรายละเอียดของอาคารและพืน้ที่บริการทัง้โครงการเพิ่มเติม 
โดยเพิ่มเติมพืน้ที่ใช้สอยและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้ทุกพืน้ที่ของโครงการสามารถตอบสนองความต้องการของ
นกัท่องเที่ยวได้อย่างดีที่สดุ มีความสมบรูณ์ ครบถ้วน และมีมาตรฐานสากล สามารถรองรับนกัท่องเที่ยวจ านวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของโครงการ CM ให้ห่างไกลจากคู่แข่งขนั และเพื่อเป้าหมายของการเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยววฒันธรรมธีมปาร์คอนัดบัหนึง่ของเอเชียและอนัดบั 3 ของโลก อีกทัง้ยงัจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของกลุม่บริษัท ใน
การแขง่ขนัในธุรกิจทอ่งเที่ยวที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ 

การที่โครงการ CM ใช้วิธีการออกแบบควบคู่ไปกับการก่อสร้าง (Design and Build) นัน้ จะช่วยให้โครงการ CM 
สามารถเปิดให้บริการได้ภายในระยะเวลาที่เอือ้อ านวยและมีปัจจยัสนบัสนนุการทอ่งเที่ยวที่ดีที่สดุคือปัจจยัสง่เสริมการทอ่งเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาครัฐที่จะกระตุ้นจ านวนนกัท่องเที่ยวต่างชาติให้มีแนวโน้มจะเดินทางท่องเที่ยวจังหวดัภูเก็ตเพิ่มขึน้
จ านวนมากในอนาคตจากการเปิดให้บริการด้านคมนาคมของจงัหวดัภเูก็ตที่จะสามารถรองรับจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มขึน้ได้จาก
การขยายสนามบินภเูก็ต การขยายถนน การท าอโุมงค์ และการเปิดตวัของศนูย์การค้าชัน้น า ภตัตาคารและโรงแรมหรูตา่งๆ เป็น
ต้น ซึ่งหากจะรอให้ออกแบบทัง้โครงการเสร็จสิน้ก่อนแล้วจึงท าการก่อสร้างเช่นเดียวกับการออกแบบก่อสร้างอาคารหรือ
อสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ ทัว่ไป การด าเนินการโครงการ CM อาจต้องใช้เวลาออกแบบและก่อสร้างรวมประมาณ 7-8 ปี และคงจะเปิด
ให้บริการได้ในปี 2568 ซึง่จะไมท่นัตอ่โอกาสการเติบโตทางธุรกิจของกลุม่บริษัท และอาจจะต้องใช้งบประมาณการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้อกี
มาก จากราคาของเหลก็ วสัดกุ่อสร้าง และคา่จ้างแรงงานท่ีปรับราคาสงูขึน้  
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การก่อสร้างโครงสร้างโครงการ CM มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 98.56 ของมลูค่างานก่อสร้าง หรือคิดเป็นร้อยละ 
84.63 ของมูลค่าเงินลงทุนรวมทัง้โครงการ (ณ สิน้เดือนกันยายน 2562) การเพิ่มเติมรายละเอียดของทัง้โครงการตามที่กลา่ว
ข้างต้นจ าเป็นต้องใช้งบประมาณที่เพิ่มขึน้ รวมถึงดอกเบีย้เงินกู้ ก็จะต้องเพิ่มขึน้ตามไปด้วย เป็นเหตใุห้งบประมาณการลงทนุของ
โครงการ CM ที่เคยได้รับสตัยาบนัจากผู้ ถือหุ้นในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 กันยายน 2560 จ านวน 
3,570 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณส าหรับสว่นงานที่ออกแบบไว้ก่อนแล้วนัน้ ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการออกแบบรายละเอียด
โครงการเพิ่มเติมดงักลา่ว บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มเงินลงทนุในโครงการ CM อีกจ านวน 1,998 ล้านบาท จากเดิม 3,570 
ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท ทัง้นี ้การเพิ่มเงินลงทนุดงักลา่ว มิได้เกิดจากภาวะต้นทนุบานปลาย (Cost overrun) ของงานสว่น
ที่เพิ่มขึน้ตามที่ได้รับสตัยาบนัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 แตอ่ยา่งใด 
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การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการด าเนินโครงการ CM สรุปได้ดงันี ้



 

1 

 

งบลงทนุ 1,450 ล้านบาท 

 
 

งบลงทนุ 3,570 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ท่ีใช้สอยรวม 66,154 ตร.ม. 

โซน Stadium การแสดง 16,828 ตร.ม. 

โซนภตัตาคาร 9,506 ตร.ม. 

โซนถนนช้อปปิง้ 15,361 ตร.ม. 

โซนเมืองแสงไฟ 17,679 ตร.ม. 

พืน้ท่ีอื่นๆ 6,780 ตร.ม. 

พืน้ท่ีใช้สอยรวม 116,870 ตร.ม. 

โซน Stadium การแสดง 24,759 ตร.ม. 

โซนภตัตาคาร 24,222 ตร.ม. 

โซนถนนช้อปปิง้ 37,543 ตร.ม. 

โซนเมืองแสงไฟ 21,356 ตร.ม. 

พืน้ท่ีอื่นๆ 8,990 ตร.ม. 
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งบลงทนุ 5,568 ล้านบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายละเอียดเก่ียวกบัท่ีดินที่ใช้ด าเนินโครงการ CM 

รายละเอียดของทีด่ิน พืน้ท่ีตามโฉนด (ไร่) พืน้ท่ีใช้งานจริง (ไร่) ที่มาของทีด่ิน การใช้ประโยชน์ของที่ดิน 

(1) ที่ดินท่ีใช้ในการก่อสร้างโครงการ CM 

- โฉนดที่ดินเลขท่ี 1359 42-3-81.8 ไร่ 42-3-81.8 ไร่ ที่ดินท่ีมีอยูเ่ดิมของ 
บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซ ี

ก่อสร้างอาคารภตัตาคาร 
และโซนเมืองแสงไฟ 

- โฉนดที่ดินเลขท่ี 1411 33-2-27 ไร่ ประมาณ 6 ไร่ ก่อสร้างโซนทางเข้า
โครงการ CM 

- โฉนดที่ดินเลขท่ี 15205 25-3-15.1 ไร่ 25-3-15.1 ไร่ บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี 
ซือ้และรับโอนกรรม-
สทิธ์ิ เมื่อวนัท่ี 25 
มีนาคม 2558 

ก่อสร้างโซนทางเข้าและ
โซนถนนชอปปิง้ 

- โฉนดที่ดินเลขท่ี 15204 8-0-77.3 ไร่ 8-0-77.3  ไร่ ลานจอดรถบสั 

รวม (1) 110-2-1.2 ไร่ 82-3-74.2 ไร่   
(2) ที่ดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคารท่ีพกัพนกังาน 

- โฉนดที่ดินเลขท่ี 17096 12-0-0 ไร่ 12-0-0 ไร่ บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี 
ซือ้และรับโอนกรรม-
สทิธ์ิ เมื่อวนัท่ี 25 
มีนาคม 2558 

ก่อสร้างอาคารท่ีพกั
พนกังาน  

รวม 12-0-0 ไร่ 12-0-0 ไร่   
รวมทัง้สิน้ 120-2-1.2 ไร่ 94-3-74.2 ไร่   

หมายเหต:ุ 1/ ผู้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดินคือ บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ขณะท่ีผู้ ถือกรรมสทิธ์ิสิง่ปลกูสร้างคือ บจก.คาร์นิวลัเมจิก (ยกเว้นอาคาร
ท่ีพกัพนกังาน ท่ีตัง้อยูบ่นโฉนดเลขท่ี 17096 เป็นกรรมสทิธ์ิของ บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี) 

พืน้ท่ีใช้สอยรวม 149,398 ตร.ม. 

โซน Stadium การแสดง 39,530 ตร.ม. 

โซนภตัตาคาร 33,964 ตร.ม. 

โซนถนนช้อปปิง้ 39,542 ตร.ม. 

โซนเมืองแสงไฟ 21,877 ตร.ม. 

พืน้ท่ีอื่นๆ 14,485 ตร.ม. 
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รายละเอียดสญัญาส าคญัที่เก่ียวข้องกบัโครงการ CM  

สัญญา 
มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท) 

วันที่ท า
สัญญา 

สาระส าคัญของสัญญา 
ความสัมพนัธ์กับ

คู่สัญญา 

1) สญัญาซือ้/ขายที่ดิน       
2 แปลง ขนาดทีด่ิน
รวม33-3-92.4 ไร่ 

205.00 25 มี.ค. 2558 บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ได้ท าสญัญา
ซือ้ขายที่ดินจ านวน 2 ฉบบั กบัเจ้า
ขายที่ดินรายหนึ่งในจังหวดัภูเก็ต 
เพื่อซือ้ที่ดิน 2 แปลง คือ  
1. เนือ้ที่ 25-3-15.1 ไร่ 
2. เนือ้ที่ 8-0-77.3 ไร่ คูส่ญัญาทกุราย 

ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ 
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ และ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 
ตามประกาศที ่

เก่ียวข้องกบัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษัทจดทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) สญัญาซือ้/ขายที่ดิน     
1 แปลง ขนาดทีด่ิน 
12-0-0 ไร่ 

110.00 25 มี.ค. 2558 บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ได้ท าสญัญา
ซือ้ขายที่ดินจ านวน 1 ฉบบั กบัเจ้า
ขายที่ดินรายหนึ่งในจังหวดัภูเก็ต 
เพื่อซือ้ที่ดิน 1 แปลง เนือ้ที่ 12 ไร่ 
พร้อมสิง่ปลกูสร้างบนที่ดินดงักลา่ว  

3) สญัญาจ้างเหมางาน
ก่อสร้างอาคาร งาน
ระบบวิศวกรรม และ
งานสาธารณปูโภค  

1,461.23 24 มิ.ย. 2559 
5 ธ.ค. 2560 
6 ก.ย. 2561 

บจ.คาร์นิวัลเมจิก ได้ท าสัญญา
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารและงาน
ระบบต่างๆ ของอาคารและสิ่งปลกู 
สร้างในโครงการ CM กับบริษัท
รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่ง จ านวน 
12 สญัญา โดยมีขอบเขตงานสรุป
ได้ดงันี:้  
1. จ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร 

ร้านค้า และสิง่ปลกูสร้าง     
พร้อมงานระบบในโซนถนน   
ชอปปิง้และภตัตาคารชัน้ลอย  

2. จ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร
และสิง่ปลกูสร้างพร้อมงาน
ระบบตา่งๆ ในโซนเมอืงไฟ  

3. จ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร
ภตัตาคาร 3 ชัน้ 

4. จ้างเหมางานก่อสร้างอาคาร 
การแสดง และภตัตาคาร    
River Palace 
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สัญญา 
มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท) 

วันที่ท า
สัญญา 

สาระส าคัญของสัญญา 
ความสัมพนัธ์กับ

คู่สัญญา 

4) สญัญาซือ้ขายวสัด ุ
อปุกรณ์ก่อสร้าง 

1,194.27 23 ต.ค. 58 
5 ธ.ค. 60 

บจ.คาร์นิวลัเมจิก ได้ท าสญัญา   
ซือ้ขายวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้างทีใ่ช้
ในโครงการ CM กบับริษัทรับเหมา
ก่อสร้างรายหนึง่ จ านวน 8 ฉบบั 
โดยมีขอบเขตงานสรุปได้ดงันี:้   
1. ตกลงซือ้ขายสนิค้าวสัดอุปุกรณ์

ก่อสร้างที่ใช้ในโซนถนนชอปปิง้ 
และอาคารภตัตาคารชัน้ลอย 

2. ตกลงซือ้ขายสนิค้าวสัดอุปุกรณ์
ก่อสร้างที่ใช้ในโซนเมืองไฟ 

3. ตกลงซือ้ขายสนิค้าวสัดอุปุกรณ์
ก่อสร้างอาคารภตัตาคาร 3 ชัน้ 

4. ตกลงซือ้ขายสนิค้าวสัดอุปุกรณ์
ก่อสร้างอาคารการแสดง และ
ภตัตาคาร River Palace 

คูส่ญัญาทกุราย 
ไมม่ีความสมัพนัธ์ใดๆ 
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ และ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 
ตามประกาศที ่

เก่ียวข้องกบัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษัทจดทะเบยีน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) สญัญาวางระบบ   
เหินเวหา (Flying 
Effect) 

65.20 15 ก.ย. 2559 
29 ก.ย. 2560 

บจ.คาร์นิวลัเมจิก ได้ท าสญัญาจ้าง 
ติดตัง้ระบบเหินเวหา กบับริษัทใน
ตา่งประเทศแหง่หนึง่ จ านวน 2 
สญัญา โดยมีขอบเขตงานจ้าง  
สรุปได้ดงันี:้  

1) ติดตัง้ระบบเหินเวหาส าหรับ
การแสดงขบวนพาเหรดใน
อาคารการแสดง  

2) ออกแบบ สร้าง และจดัหาวสัดุ
และซอฟท์แวร์ส าหรับระบบ
ควบคมุการเหินเวหา 

3) ติดตัง้ และรับผิดชอบอปุกรณ์
ที่เก่ียวข้อง รวมถงึการฝึกซ้อม
นกัแสดง 

4) ช่วยออกแบบ และสร้าง
อปุกรณ์ประกอบการแสดงเหิน
เวหา 
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สัญญา 
มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท) 

วันที่ท า
สัญญา 

สาระส าคัญของสัญญา 
ความสัมพนัธ์กับ

คู่สัญญา 

6) สญัญาติดตัง้สถานี
ไฟฟา้ยอ่ย 

45.00 4 ก.ย. 2559 บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ได้ท าสญัญา
จ้างเหมาก่อสร้างและติดตัง้สถานี
ไฟฟ้าย่อยกับผู้ รับจ้างรายหนึ่ง 
โดยมีขอบเขตงานจ้างสรุปได้ดงันี:้  

1) ผู้ รับจ้างตกลงจดัหาเคร่ืองมือ
และอปุกรณ์ที่เก่ียวข้องในการ
ติดตัง้สถานีไฟฟา้ยอ่ย 

2) ผู้ รับจ้างตกลงจดัให้มีการฝึก 
อบรมรวม ถงึให้ข้อมลูส าคญั
เก่ียวกบัการใช้งานสถานี   
ไฟฟา้ยอ่ย 

3) ผู้ รับจ้างตกลงรับประกนัสถานี
ไฟฟา้ยอ่ย รวมระยะเวลา 24 
เดือน นบัจากวนัท่ีมกีารท า
หนงัสอืรับรองการปฏิบตัิตาม
สญัญา (Acceptance 
Certificate) 

คูส่ญัญาไมม่ี
ความสมัพนัธ์ใดๆ 
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ และ 

ผู้บริหารของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 
ตามประกาศที ่

เก่ียวข้องกบัการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ของบริษัทจดทะเบยีน 

 

7) สญัญาจ้างออกแบบ
ธุรกิจ (Business 
Design) 

107.70 24 ส.ค. 2562 บจ.คาร์นิวลัเมจิก ได้ท าสญัญา
จ้างผู้บริหารของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย 3 ทา่น คือ นายผิน 
คิว้คชา นายกิตติกร คิว้คชา และ
นายสมหวงั คิว้คชา ให้ด าเนินการ
ออกแบบธุรกิจ (Business Design) 
โครงการ CM ตัง้แตก่ารออกแบบ
แนวความคิด Master Plan ของ
โครงการ และการออกแบบรูปแบบ
ของธุรกิจ ตลอดจนควบคมุงาน
ก่อสร้าง ควบคมุการแสดง และอื่นๆ 
จนกระทัง่เปิดให้บริการ โดยมีราย-
ละเอียดของขอบเขตงานท่ีวา่จ้าง 
ปรากฎในข้อ 1.3 ของสารสนเทศ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท 

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
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สัญญา 
มูลค่าสัญญา 
(ล้านบาท) 

วันที่ท า
สัญญา 

สาระส าคัญของสัญญา 
ความสัมพนัธ์กับ

คู่สัญญา 

ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง 
การจ่ายคา่ตอบแทนการออกแบบ
ธุรกิจ (Business Design) และการ
วา่จ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั 
ผลติและติดตัง้ชดุไฮโดรลกิแพลต-
ฟอร์มภายใต้โครงการคาร์นิวลัเมจิก 
ของบริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั 
(สิง่ที่สง่มาด้วย 3) 

8) สญัญาจ้างผลติและ
ติดตัง้ชดุไฮโดรลกิ
แพลตฟอร์มส าหรับ
โครงการ CM 

8.30 23 มี.ค. 2560 บจ.คาร์นิวลัเมจิก ได้ท าสญัญา
จ้างบริษัทเชิดชยัวรรณ จ ากดั       
ให้ผลติและติดตัง้ชดุไฮโดรลกิ
แพลตฟอร์ม ส าหรับโครงการ CM 
โดยมีขอบเขตงานท่ีวา่จ้างสรุปได้
ดงันี:้ 
1. ก่อสร้างลฟิต์ ชดุไฮโดรลกิ 

ยกกระเช้า 
2. อปุกรณ์งานติดตัง้ระบบไฮโดร

ลกิ ระบบไฟฟา้ 
3. ผลติโครงสร้างสแตนยก-

กระเช้าตามแบบที่โครงการ 
CM ก าหนด และฐานน า้พ ุ

บคุคลที่เก่ียวโยงกนั 

 

3.2   การค านวณขนาดของรายการ 

แม้ว่าส่วนเพิ่มงบประมาณการลงทุนของโครงการ CM ที่จะเสนอให้ขอสตัยาบนัจะเป็นจ านวนเพียง 1,998 ล้านบาท 
ค านวณมลูคา่ของรายการตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์สงูสดุจะเท่ากบัร้อยละ 24.99 ซึง่สงูกวา่ร้อย
ละ 15 แต่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ถือเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศรายการการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจากงบการเงิน
รวมของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2562 แต่เนื่องจาก
งบประมาณที่จะขอสตัยาบนัเพิ่มเติมในครัง้นี ้เป็นงบประมาณภายใต้โครงการเดียวกันกับที่ได้รับสตัยาบนัจากผู้ ถือหุ้นในการ
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัท่ี 3 
ธันวาคม 2562 จึงเห็นควรให้น ามลูค่าการลงทนุของทัง้โครงการซึง่เท่ากบั 5,568 ล้านบาท เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอีก
ครัง้หนึง่ 
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การค านวณขนาดของรายการลงทนุทัง้หมดของโครงการ CM จ านวน 5,568 ล้านบาท มีดงัตอ่ไปนี ้ 

เกณฑ์การค านวณ 
ขนาดรายการ 

วิธีการค านวณขนาดรายการ ขนาดของรายการ 
(ร้อยละ) 

1) เกณฑ์ NTA สดัสว่นการถือหุ้น x NTA ของบริษัทที่ท ารายการ x 100 
NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

-ไมม่ี- 

2) เกณฑ์ก าไรสทุธิ สดัสว่นการถือหุ้น x ก าไรสทุธิของบริษัทที่ท ารายการ x 100 
ก าไรสทุธิของบริษัทจดทะเบียน 

-ไมม่ี- 

3) เกณฑ์มลูคา่รวม         
ของสิง่ตอบแทน 

จ านวนเงินท่ีจ่าย x 100 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

(5,568.00 / 3,455.351/ ) x 100 
= 161.10% 

4) เกณฑ์มลูคา่หุ้นทนุ จ านวนหุ้นท่ีออกเพื่อช าระสนิทรัพย์ x 100 
จ านวนหุ้นที่ออกและช าระแล้วของบริษัทจดทะเบียน -ไมม่ี- 

หมายเหต:ุ 1/ สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จ านวน 3,972.15 ล้านบาท หกัด้วยเงินเพิ่มทนุครัง้ที่ 1/2558 
เฉพาะส่วนที่น าไปลงทุนในโครงการ CM จ านวน 515.83 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าซือ้ที่ดินขนาด 12 ไร่ พร้อมอาคารที่พัก
พนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีจ านวน 110.00 ล้านบาท และเงินลงทุนในโครงการ CM จ านวน 405.83 ล้านบาท เนื่องจากเงิน
จ านวนดงักลา่วได้รวมอยูใ่นมลูคา่การลงทนุของโครงการ CM แล้ว 

 

เมื่อค านวณขนาดรายการการลงทุนในโครงการ CM ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้ผลลพัธ์
สงูสดุจะเทา่กบัร้อยละ 161.10 ซึง่มีขนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 100  จึงเป็นรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ประเภทที่ 4 หรือรายการเข้า
จดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพย์โดยอ้อมตามประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินลา่สดุก่อนเร่ิมโครงการ CM อย่างไรก็ดี ธุรกรรมนีเ้ข้าขา่ยได้รับ
การยกเว้นการยื่นค าขอให้รับหลกัทรัพย์ใหมภ่ายใต้ประกาศรายการได้มาหรือจ าหนา่ยไป ด้วยเหตผุลดงัตอ่ไปนี  ้

1) ธุรกิจที่ได้มามีลกัษณะคล้ายคลงึกนัหรือเสริมกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ 

โครงการ CM เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวและนนัทนาการประเภทธีมปาร์ค มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเช่นเดยีวกนักบัการ
ประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท ดงันัน้ จึงเป็นการเสริมธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึน้ 

2) บริษัทฯ ไมม่ีนโยบายจะเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัที่ส าคญัของบริษัทฯ 

บริษัทฯ และบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซีไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงลกัษณะการด าเนินธุรกิจแต่อย่างใด กลุ่มบริษัท
ยงัคงด าเนินธุรกิจทอ่งเที่ยวและนนัทนาการตอ่ไป ควบคูไ่ปกบัการเปิดด าเนินธุรกิจของโครงการ CM  

3) กลุม่บริษัท อนัเป็นผลจากการได้มาซึง่โครงการ CM  มีคณุสมบตัทิี่จะจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตอ่ไป 

การเข้าท ารายการดงักลา่ว ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุม่บริษัทเพิ่มขึน้
อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุม่บริษัทในเร่ืองการสร้างรายได้และผลก าไรในอนาคต ทัง้นี ้ภายหลงั
การเข้าท ารายการดงักล่าวแล้ว กลุ่มบริษัทยงัมีคุณสมบตัิตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เช่นเดียวกนักบั
ก่อนการเข้าท ารายการ โดยที่บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการแก้ไขให้พ้นเหตเุพิกถอนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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4) ไมม่ีการเปลีย่นแปลงอยา่งมีนยัส าคญัในคณะกรรมการของบริษัทและในอ านาจการควบคมุบริษัทหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมี
อ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

ภายหลงัการได้มาซึง่สนิทรัพย์โครงการCM บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมิได้มีการเปลีย่นแปลงโครงสร้างการถือหุ้น หรือ
มีการเปลีย่นแปลงคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย โดยกลุม่บริษัทยงัคงมีการบริหารงานภายใต้คณะกรรมการ
ส่วนใหญ่ และผู้บริหารชุดเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบนั  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัทฯ 
โดยการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกจ านวน 2 ท่าน คือ 1) นายเดช น าศิริกุล เป็นกรรมการอิสระ 
แทนนางสเุนตร คิว้คชา กรรมการบริษัท ซึ่งลาออกจากต าแหน่ง และ 2) นายสมพาศ นิลพนัธ์ เป็นกรรมการอิสระ 
แทนนายธนะ คิว้คชา กรรมการบริษัท ซึง่ลาออกจากต าแหนง่ ซึง่มีผลตัง้แต ่27 สงิหาคม 2562 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบัเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสีย ทัง้นี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียในธุรกรรมการได้มานี ้และแต่งตัง้ที่ ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเก่ียวกบัธุรกรรมและจดัสง่ความเห็นดงักลา่วให้แก่ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาต่อไป ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระเพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 

4  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา  

โครงการ CM  เป็นโครงการแหล่งท่องเที่ยวธีมปาร์คยามค ่าคืน ตัง้อยู่ ณ หาดกมลา อ าเภอกะทู้  จังหวดัภูเก็ต ติดกบั
โครงการภเูก็ตแฟนตาซี จดัการแสดงแสงสขีองดวงไฟไฮเทคตา่งๆ โดยการประยกุต์ความเป็นไทยผสานเข้ากบัเทคโนโลยีการแสดง
แสงไฟ LED อนัโดดเด่น ยิ่งใหญ่ ตระการตา ผนวกกบัการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ไม่เคยมีที่ใดจดัแสดงมาก่อน นอกจากนีย้งัมี
บริการอาหารค ่า สนิค้าที่ระลกึ และกิจกรรมตา่งๆ ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวอยา่งครบครัน ภายใต้บรรยากาศแสงไฟที่จะประดบัตกแต่งอยู่
ทัว่ทัง้โครงการ ด้วยรูปทรงที่วิจิตรงดงาม ตามรูปแบบของศิลปะวฒันธรรมไทยร่วมสมัย ออกแบบและบริหารงานโดยผู้บริหาร
ระดบัสงูของกลุม่บริษัท ซึง่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจทอ่งเที่ยวมานานกวา่ 50 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้างแหลง่ทอ่งเที่ยวขนาด
ใหญ่ที่ได้มาตรฐานสากล เป็นจดุดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวแหง่ใหมข่องประเทศและของจงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดัใกล้เคียงที่จะเดินทางมา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของกลุม่บริษัท ในการแข่งขนัในธุรกิจท่องเที่ยวที่จะทวี
ความรุนแรงยิ่งขึน้ เพื่อการเป็นผู้น าในอตุสาหกรรมทอ่งเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ตและในประเทศไทย และจะก่อให้เกิดรายได้สงูสดุอยา่ง
ยัง่ยืนแก่กลุม่บริษัท ตอ่ไปในอนาคต 

โครงการ CM  ก าหนดงบประมาณการลงทนุทัง้สิน้ 5,020 ล้านบาท (ไมร่วมคา่สถานีไฟฟา้ยอ่ย คา่ที่ดินและอาคารท่ีพกั
พนกังานมลูคา่รวม 548 ล้านบาท ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี) เร่ิมด าเนินการกอ่สร้างมาตัง้แตปี่ 2559 ใช้ระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ 3.5 ปี ปัจจุบนังานก่อสร้างของโครงการมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 98.56 ของมลูค่างานก่อสร้าง ซึ่ง
ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งการติดตัง้อปุกรณ์ระบบ และทดสอบระบบเทคนิคการแสดงตา่งๆ รวมถึงงานตกแต่งภายในและภายนอกอาคา
คาร ตามรูปแบบของธีมปาร์ค มีก าหนดจะเปิดให้บริการแก่นกัท่องเที่ยวภายในไตรมาส 1 ของปี 2563 เลื่อนจากเดิมที่คาดวา่จะ
เปิดให้บริการภายในปลายปี 2562 เนื่องจากมีการเพิ่มเตมิรายละเอียดของงานกอ่สร้าง เทคนิคการแสดง และการตกแตง่ธีมปาร์ค
ของทัง้โครงการ  
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5  มูลค่าการลงทุน 

โครงการ CM มีรายละเอยีดการเปลีย่นแปลงของงบลงทนุ ดงันี:้  
(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
งบลงทุน 
ณ วันที่เร่ิม
โครงการ1/ 

งบลงทุน 
ตามมติเดิม 
ของผู้ถอืหุ้น2/ 

งบลงทุนที่
ปรับปรุง 

เพิ่มเติมครัง้นี3้/ 
1)  งบลงทนุผา่นบจ.คาร์นวิลัเมจิก    

1.1)   คา่ก่อสร้างและงานระบบ  650.00   1,877.85 2,655.50 
1.2)   คา่โคมไฟ อปุกรณ์ไฟฟา้ และระบบควบคมุแสงไฟ  350.00  300.00  400.00 
1.3)   คา่ตกแตง่ทัง้โครงการ  140.00  250.00  537.00 
1.4)   คา่อปุกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที  60.00  100.00  380.00 
1.5)   คา่เคร่ืองป่ันไฟ  80.00  27.00  - 
1.6)   คา่จ้างแรงงาน และผู้ เช่ียวชาญ4/  70.00  200.00  465.00 
1.7)   คา่ออกแบบธุรกิจ (Business Design)4/ - 73.50  73.50 
1.8)   คา่ดอกเบีย้  50.00  180.00  410.00 
1.9)   คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็และอื่นๆ   50.00  13.65  49.00 
1.10) คา่ใช้จ่ายฉกุเฉิน - - 50.00 

รวม 1,450.00 3,022.00 5,020.00 

2)  งบลงทนุผา่นบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี     

2.1)  คา่สถานีไฟฟา้ยอ่ย - 53.00  53.00  
2.2)  คา่ที่ดินท่ีใช้ในการด าเนินกิจการ - 315.00  315.00  
2.3)  คา่ก่อสร้างอาคารท่ีพกัพนกังาน - 180.00  180.00  

รวม - 548.00 548.00 

รวมเงนิลงทุนทัง้สิน้ 1,450.00 3,570.00 5,568.00 

หมายเหต:ุ  1/ งบลงทนุในโครงการ CM จ านวน 1,450 ล้านบาท ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 
5/2558 เมื่อวนัที่ 27 พฤษภาคม 2558  ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และได้สง่รายงานสารสนเทศดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วเมื่อวนัท่ี 20 ตลุาคม 2558 

 2/ งบลงทนุในโครงการ CM จ านวน 3,570 ล้านบาท ได้รับสตัยาบนัจากที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อ
วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 

 3/ งบลงทนุในโครงการ CM จ านวน 5,568 ล้านบาท เป็นงบลงทนุที่คณะกรรมการจะเสนอที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาให้สตัยาบนั 

 4/ คา่ออกแบบธุรกิจ (Business Design) ตามทีจ่ะเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาให้
สตัยาบนั มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 107.70 ล้านบาท แบง่เป็นคา่ออกแบบ Business Design จ านวน 73.50 ล้านบาท 
ตามที่ปรากฏในงบลงทนุของโครงการ CM ซึง่ได้รับสตัยาบนัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 
กนัยายน 2560 และอีก จ านวน 34.20 ล้านบาท ซึง่เป็นสว่นเพิ่มของเงินเดือนท่ีจ่ายให้แก่นายกิตติกร คิว้คชา และ
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นายผิน คิว้คชา ส าหรับภาระงานท่ีเพิ่มขึน้จากการขยายโครงการ CM โดยคา่ตอบแทนสว่นนีบ้นัทกึอยูใ่นข้อ 1.6) 
คา่จ้างแรงงานและผู้ เช่ียวชาญ 

 

รายละเอียดการเปลีย่นแปลงของมลูคา่การลงทนุ 

1) การเปลี่ยนแปลงของมลูค่าการลงทนุของโครงการ CM เพิ่มจาก 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมมลูคา่ที่ดิน) เป็น 3,570 ล้านบาท 
โดยรวมมลูค่าที่ดินและอาคารท่ีพกัพนกังานซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของ บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี  ตามที่ได้รับสตัยาบนัจากที่ประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 มีรายละเอียดดงันี:้  

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 
งบลงทุน  
ณ วันที่เร่ิม
โครงการ 

งบลงทุน 
ตามมตทิี่ประชุม
วิสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2560 

เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

1)  งบลงทนุผา่นบจ.คาร์นวิลัเมจิก    
1.1)    คา่ก่อสร้างและงานระบบ  650.00   1,877.85 1,227.85 
1.2)    คา่โคมไฟ อปุกรณ์ไฟฟา้ และระบบควบคมุแสงไฟ  350.00  300.00  (50.00) 
1.3)    คา่ตกแตง่ทัง้โครงการ  140.00  250.00  110.00 
1.4)    คา่อปุกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที  60.00  100.00  40.00 
1.5)    คา่เคร่ืองป่ันไฟ  80.00  27.00  (53.00) 
1.6)    คา่จ้างแรงงาน และผู้ เช่ียวชาญ   70.00  200.00  130.00 
1.7)    คา่ออกแบบธุรกิจ (Business Design)  - 73.50  73.50 
1.8)    คา่ดอกเบีย้  50.00  180.00  130.00 
1.9)    คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็และอืน่ๆ   50.00  13.65  (36.35) 
1.10)  คา่ใช้จา่ยฉกุเฉิน - - - 

รวม 1,450.00 3,022.00 1,572.00 

2)  งบลงทนุผา่นบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี    
2.1)   คา่สถานีไฟฟา้ยอ่ย - 53.00  53.00 
2.2)   คา่ทีด่ินที่ใช้ในการด าเนินกิจการ - 315.00  315.00 
2.3)   คา่ก่อสร้างอาคารท่ีพกัพนกังาน - 180.00  180.00 

รวม - 548.00 548.00 
รวมเงนิลงทุนทัง้สิน้ 1,450.00 3,570.00 2,120.00 

มลูคา่การลงทนุของโครงการ CM เพิ่มขึน้จากงบประมาณการลงทนุ ณ วนัเร่ิมโครงการเป็นจ านวน 2,120 ล้านบาท 
โดยมีสาเหตมุาจากการปรับปรุงรูปแบบของทัง้โครงการใหม ่หลงัจากที่ บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี ได้ซือ้ที่ดินท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ
เป็นกรรมสทิธ์ิของตนเอง ท าให้การใช้ประโยชน์บนท่ีดินสามารถท าได้อยา่งเต็มท่ี ไมม่ีข้อจ ากดัเหมือนการเช่าที่ดินระยะยาวจาก
บคุคลอื่น จึงได้ท าการปรับปรุงรูปแบบทัง้หมดของโครงการใหม ่ให้มีขนาดใหญ่ขึน้ เพื่อให้สามารถรองรับจ านวนนกัทอ่งเที่ยวได้มาก
ขึน้ มีความหรูหราและยิ่งใหญ่อลงัการมากยิ่งขึน้ สง่ผลให้งบประมาณการลงทนุของโครงการ CM ในสว่นตา่ง ๆ เพิ่มขึน้รวม 2,120 
ล้านบาท (หากไมร่วมมลูคา่สถานีไฟฟา้ยอ่ย ท่ีดินและอาคารท่ีพกัพนกังานท่ีเป็นกรรมสทิธ์ิของบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซีจ านวน 548 
ล้านบาท งบประมาณการลงทนุของโครงการ CM เพิ่มขึน้รวม 1,572 ล้านบาท)  
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เหตผุลหลกัของการเพิ่มเงินลงทนุของโครงการ CM อีกจ านวน 2,120 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาท มีดงันี:้ 

(1)  งบลงทนุก่อสร้างและงานระบบเพิ่มขึน้ประมาณ 1,227.85 ล้านบาท เพราะได้มีการขยายพืน้ที่และขนาดของ
อาคารการแสดงและภัตตาคารซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างหลกัของโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึน้ อีกทัง้มีการเพิ่มจ านวนการแสดงและ
กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการให้สอดคล้องกบัขนาดพืน้ที่ที่ใหญ่ขึน้  มีการพฒันาระบบสาธารณปูโภคต่างๆ ให้มีความทนัสมยัและ
สามารถรองรับนกัท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดของอาคารสิ่งปลกูสร้างที่ใหญ่ขึน้ท าให้งานฐานรากของทัง้
โครงการต้องมีความมัน่คงแข็งแรงยิ่งขึน้ ต้องขดุเจาะปรับพืน้ดินเพิ่มขึน้ 7-12 เมตร ตอกเสาเข็มเพิ่มขึน้กว่า 1,000 ต้น ปริมาณ
เหลก็และวสัดกุ่อสร้างเพิ่มขึน้ตามขนาดของโครงการท่ีใหญ่ขึน้ ท าให้มลูคา่การก่อสร้างของโครงการเพิ่มขึน้ดงักลา่ว  

(2) งบลงทนุตกแต่งทัง้โครงการเพิ่มขึน้ประมาณ 110 ล้านบาท เนื่องจากต้องมีงานตกแต่งตา่งๆ เพิ่มขึน้ตามงาน
โครงสร้างอาคารและสิ่งปลกูสร้างที่ใหญ่ขึน้ และงบลงทนุด้านอปุกรณ์การแสดง ฉากและเวที เพิ่มขึน้ 40 ล้านบาท จากการปรับ
รูปแบบของการแสดงใหมใ่ห้มีความวิจิตรงดงามยิ่งขึน้  

(3) คา่จ้างแรงงานและผู้ เช่ียวชาญเพิ่มขึน้ 130 ล้านบาท จากการวา่จ้างพนกังานผลติอปุกรณ์การแสดงเพิ่มเติมเพือ่
รองรับโปรแกรมการแสดงที่เพิ่มขึน้ 

(4) งบลงทนุค่าออกแบบ Business Design ของโครงการฯ เพิ่มขึน้จ านวน 73.50 ล้านบาท จากการว่าจ้างกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทฯ ให้เป็นผู้ออกแบบธุรกิจ ซึง่ในงบลงทนุครัง้แรกไมม่ีรายการดงักลา่ว   

(5) คา่ดอกเบีย้เงินกู้ เพิ่มขึน้ 130 ล้านบาท จากการกู้ เงินสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้  
 

2) การเปลีย่นแปลงของมลูคา่การลงทนุของโครงการ CM จาก 3,570 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท  ซึง่จะเสนอให้ที่ประชมุ  
  วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาให้สตัยาบนั มีรายละเอยีดดงันี:้  

          (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบลงทุน 
ตามมตทิี่ประชุม
วิสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2560 

งบลงทุนที่เสนอ 
 ให้ที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2563 
พิจารณาให้สัตยาบัน 

เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

1)  งบลงทนุผา่นบจ.คาร์นวิลัเมจิก    
1.1)    คา่ก่อสร้างและงานระบบ  1,877.85 2,655.50 777.65 
1.2)    คา่โคมไฟ อปุกรณ์ไฟฟา้ และระบบควบคมุแสงไฟ 300.00  400.00 100.00 
1.3)    คา่ตกแตง่ทัง้โครงการ 250.00  537.00 287.00 
1.4)  คา่อปุกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที 100.00  380.00 280.00 
1.5)   คา่เคร่ืองป่ันไฟ 27.00  - (27.00) 
1.6)  คา่จ้างแรงงาน และผู้ เช่ียวชาญ1/ 200.00  465.00 265.00 
1.7)  คา่ออกแบบธุรกิจ (Business Design)1/ 73.50  73.50 - 
1.8)  คา่ดอกเบีย้ 180.00  410.00 230.00 
1.9)   คา่ใช้จา่ยเบด็เตลด็และอื่นๆ  13.65  49.00 35.35 
1.10)  คา่ใช้จา่ยฉกุเฉิน - 50.00 50.00 

รวม 3,022.00 5,020.00 1,988.00 
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รายการ 

งบลงทุน 
ตามมตทิี่ประชุม
วิสามัญผู้ถอืหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2560 

งบลงทุนที่เสนอ 
 ให้ที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2563 
พิจารณาให้สัตยาบัน 

เพิ่มขึน้
(ลดลง) 

2)  งบลงทนุผา่นบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี    
2.1)   คา่สถานีไฟฟา้ยอ่ย 53.00  53.00  - 
2.2)   คา่ทีด่ินที่ใช้ในการด าเนินกิจการ 315.00  315.00  - 
2.3)   คา่ก่อสร้างอาคารท่ีพกัพนกังาน 180.00  180.00  - 

รวม 548.00 548.00 - 

รวมเงนิลงทุนทัง้สิน้ 3,570.00 5,568.00 1,998.00 

หมายเหต:ุ  1/  คา่ออกแบบธุรกิจ (Business Design) ตามที่จะเสนอให้ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาให้
สตัยาบนัมจี านวนรวมทัง้สิน้ 107.70 ล้านบาท แบง่เป็นคา่ออกแบบธุรกิจ (Business Design) จ านวน 73.50 ล้าน
บาท ตามที่ปรากฏในงบลงทนุของโครงการ CM ซึง่ได้รับสตัยาบนัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อ
วนัท่ี 8 กนัยายน 2560 และอีกจ านวน 34.20 ล้านบาท เป็นสว่นเพิ่มของเงินเดือนที่จา่ยให้แก่นายกิตติกร คิว้คชา 
และนายผิน คิว้คชา ส าหรับภาระงานท่ีเพิม่ขึน้จากการขยายโครงการ CM โดยคา่ตอบแทนสว่นนีไ้ด้บนัทกึอยูใ่นข้อ 
1.6) คา่จ้างแรงงานและผู้ เช่ียวชาญ ของงบลงทนุของโครงการ CM ดงักลา่วข้างต้น 

เหตผุลหลกัของการเพิ่มเงินลงทนุของโครงการ CM อีกจ านวน 1,998 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท มีดงันี:้ 
(1) เพิ่มงบลงทนุค่าก่อสร้างรวมถึงงานระบบของทัง้โครงการอีกจ านวน 777.65 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการก่อสร้างอาคาร

เพิ่มเติม และการปรับปรุงโครงสร้างของอาคารเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ในพืน้ที่ได้มากที่สดุ เช่น การเพิ่มชัน้ใต้ดินของอาคาร
ภตัตาคารเพื่อใช้เป็นสว่นจดัแสดงเมืองไฟรองรับการให้บริการนกัทอ่งเที่ยวได้มากขึน้ เพิ่มโครงสร้างเหลก็ เสริมความแข็งแรงของทกุ
อาคารเพื่อปอ้งกนัเหตแุผน่ดินไหวตามมาตรฐานความปลอดภยั ปรับเปลีย่นรูปแบบท่ีนัง่ชมการแสดงภายในโรงละครและสร้างใหม่ 
เพื่อเพิ่มช่องทางเดินระหว่างที่นัง่ชมการแสดงตามมาตรฐานความปลอดภยั รวมถึงเพิ่มเส้นทางหนีไฟ ประตูหนีไฟ และ Springer 
Fire ของทัง้โครงการ การสร้างอาคารควบคมุงานระบบเพิ่มเติม การเพิ่มโครงสร้างหลงัคาและการสร้างทางเดินเช่ือมต่อพืน้ท่ีของ
ทัง้โครงการ เป็นต้น  

(2) เพิ่มงบลงทนุค่าโคมไฟ อปุกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคมุแสงไฟ อีกจ านวน 100 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบ
การแสดงของแสงไฟให้มีความยิ่งใหญ่และงดงามยิ่งขึน้ เพิ่มจ านวนหลอดไฟจาก 37 ล้านดวง เป็น 40 ล้านดวง  ทัง้นี ้หลอดไฟ
และโคมไฟที่เพิ่มขึน้มีลักษณะพิเศษซึ่งสามารถแสดงแสงไฟได้หลายรูปแบบท าให้การแสดงมีความหลากหลายมากขึน้  
ในขณะเดียวกนัจ านวนหลอดไฟและเทคนิคการแสดงแสงไฟท่ีเพิ่มขึน้สง่ผลให้ต้องมีการติดตัง้ระบบสายไฟเพิ่มขึน้ รวมถึงการวาง
ระบบสายไฟใต้ดินใหมด้่วย ทัง้นี ้รายการตา่ง ๆ เหลา่นีม้ิได้รวมอยูใ่นงบประมาณเดิม 

(3) เพิ่มงบลงทนุคา่ตกแตง่ทัง้โครงการเพิ่มขึน้ 287 ล้านบาท จากการออกแบบรายละเอียดการตกแตง่ธีมปาร์คของทัง้
โครงการภายหลงัจากที่งานโครงสร้างแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มความสนกุ ความสวยงาม ความแปลกใหม่ให้แก่พืน้ที่และการให้บริการ
ทัง้หมดของโครงการ ตามรูปแบบของธีมปาร์ค โดยค่าตกแต่งส่วนแรก (ก่อนการปรับปรุงแบบ) จ านวน 250 ล้านบาท เป็นค่า
ตกแต่งสว่นที่เป็นจดุส าคญัของโครงการ ในขณะที่ค่าตกแตง่สว่นที่สองที่ เพิ่มขึน้จ านวน 287 ล้านบาท เป็นการตกแตง่ในสว่นของ
รายละเอียดของทัง้โครงการที่ละรายการ เช่น การตกแต่งเพิ่มเติมงาน façade ของอาคาร และจุดบริการภายในโครงการ การ
ตกแต่งรายละเอียดของพืน้ทางเดินในแต่ละโซน และการตกแต่งภายในของอาคารต่างๆ เป็นต้น ซึ่งสามารถเร่ิมด าเนิ นการได้
หลงัจากที่การก่อสร้างโครงสร้างหลกัของโครงการส าเร็จแล้ว ทัง้นี ้การบริษัทฯ ไม่สามารถระบคุา่ตกแตง่ขัน้รายละเอียดตัง้แตต้่น
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ได้นัน้ เพราะโครงสร้างอาคารแต่ละหลงัของทัง้โครงการฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาโครงการในรูปแบบการ
ออกแบบควบคูไ่ปกบัการก่อสร้าง (Design & Build)  

(4) เพิ่มงบลงทนุค่าอปุกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที เพิ่มขึน้ 280 ล้านบาท จากการออกแบบเพิ่มเติม 
ในขัน้รายละเอียดของการแสดง เทคนิคการแสดง และอุปกรณ์การแสดง เพื่อให้ทุกรายละเอียดของทุกชิน้งานมีความสวยงาม 
ยิ่งใหญ่และอลงัการมากยิ่งขึน้ เพื่อจดุมุง่หมายที่จะเป็นการแสดงพาเหรดแสงไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สดุในโลก 

(5) เพิ่มงบลงทนุคา่จ้างแรงงานและผู้ เช่ียวชาญเพิ่มขึน้ 265 ล้านบาท จากการวา่จ้างพนกังานผลติชิน้งานตกแตง่ธีมปาร์ค
ส าหรับสว่นท่ีมีรายละเอียดเพิ่มเติม โดยค านวณถึง ณ สิน้เดือนมีนาคม 2563 และเป็นสว่นเพิ่มเงินเดือนที่จ่ายให้กับนายกิตติกร 
คิว้คชา และนายผิน คิว้คชา ส าหรับภาระงานท่ีเพิ่มขึน้จากการขยายโครงการ CM จ านวน 34.20 ล้านบาท  

(6) เพิ่มงบลงทนุคา่ดอกเบีย้จ านวน 230 ล้านบาท จากการกู้ เงินท่ีเพิ่มขึน้ 
(7) เพิ่มงบลงทนุคา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็และอื่นๆ และคา่ใช้จ่ายฉกุเฉินรวมอีกประมาณร้อยละ 2 ของมลูคา่การลงทนุ 5,020 

ล้านบาท เป็นจ านวน 99.00 ล้านบาท ซึ่งการส ารองค่าใช้จ่ายดงักลา่วเป็นปกติของโครงการขนาดใหญ่ โดยสาเหตทุี่บริษัทฯ ไม่ได้
รวมค่าใช้จ่ายสว่นนีใ้นงบลงทนุตัง้แต่ต้น เนื่องจากโครงสร้างหลกัของโครงการยงัไม่แล้วเสร็จจึงไม่สามารถระบจุ านวนค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตลด็และอื่นๆ และคา่ใช้จ่ายฉกุเฉินของแตล่ะสว่นได้ อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัการก่อสร้างโครงสร้างหลกัของโครงการส าเร็จแล้ว 
ท าให้บริษัทฯ สามารถก าหนดคา่ใช้จ่ายในสว่นนีไ้ด้ นอกจากนี ้บริษัทฯ เห็นวา่การตัง้คา่ใช้จ่ายส ารองดงักลา่วสามารถช่วยปอ้งกนั
เหตทุี่ท าให้บริษัทฯ ต้องมีการปรับปรุงงบลงทนุในอนาคตอีก 
 
5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงนิ  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โครงการ CM มีมลูคา่งานระหวา่งการก่อสร้างจ านวน 4,712.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
84.63 ของมลูคา่การลงทนุของโครงการ CM โดยมีรายละเอียดดงันี:้ 

(หนว่ย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบลงทนุท่ีเสนอ 
ให้ที่ประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น 1/2563            

พิจารณาให้สตัยาบนั 

จ านวนเงิน 
ที่จ่ายไปแล้ว 

% 

1)  งบลงทนุผา่นบจ.คาร์นวิลัเมจิก    
1.1)    คา่ก่อสร้างและงานระบบ 2,655.50 2,617.39  98.56 
1.2)    คา่โคมไฟ อปุกรณ์ไฟฟา้ และระบบควบคมุแสงไฟ 400.00  214.76  53.69 
1.3)    คา่ตกแตง่ของทัง้โครงการ 537.00  440.85  82.09 
1.4)    คา่อปุกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา ฉากและเวที 380.00  130.05  34.22 
1.5) คา่เคร่ืองป่ันไฟ -  -    - 
1.6)    คา่จ้างแรงงาน และผู้ เช่ียวชาญ 1/ 465.00  378.13  81.32 
1.7)    คา่ออกแบบธุรกิจ (Business Design) 1/ 73.50  73.50  100.00 
1.8)    คา่ดอกเบีย้ 410.00  304.92  74.37 
1.9)    คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็และอืน่ๆ  49.00  4.78  9.76 
1.10)  คา่ใช้จา่ยฉกุเฉิน 50.00  -  - 

รวม 5,020.00  4,164.38  82.96 
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รายการ 

งบลงทนุท่ีเสนอ 
ให้ที่ประชมุวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น 1/2563            

พิจารณาให้สตัยาบนั 

จ านวนเงิน 
ที่จ่ายไปแล้ว 

% 

2)  งบลงทนุผา่นบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี    
2.1)   คา่สถานีไฟฟา้ยอ่ย 53.00   53.00  100.00 
2.2)   คา่ทีด่ินที่ใช้ในการด าเนินกิจการ 315.00   315.00   100.00  
2.3)   คา่ก่อสร้างอาคารท่ีพกัพนกังาน 180.00   180.00   100.00  

รวม 548.00  548.00   100.00  

รวมเงนิลงทุนทัง้สิน้ 5,568.00  4,698.82  84.63 

หมายเหต:ุ  1/  ค่าออกแบบ Business Design ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาให้สตัยาบัน  
มีจ านวนทัง้สิน้ 107.70 ล้านบาท แบง่เป็นคา่ออกแบบ Business Design จ านวน 73.50 ล้านบาท ตามที่ปรากฏใน
งบลงทนุของโครงการ CM ซึง่ได้รับสตัยาบนัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 
และ จ านวน 34.20 ล้านบาท ซึง่เป็นสว่นเพิ่มเงินเดือนท่ีจ่ายให้กบันายกิตติกร คิว้คชา และนายผิน คิวคชา ส าหรับ
ภาระงานที่เพิ่มขึน้จากการขยายโครงการ CM โดยค่าตอบแทนส่วนนีบ้นัทึกอยู่ในข้อ 1.6) ค่าจ้างแรงงาน และ
ผู้ เช่ียวชาญ 

การช าระเงินของการลงทุนในโครงการจะเป็นไปตามสญัญาว่าจ้างต่าง ๆ โดยจะมีก าหนดการช าระเงินเป็นงวดตาม
ความส าเร็จของงาน และจะจ่ายครบทัง้หมดเมื่องานเสร็จสมบรูณ์ 

 
7 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน  

 มูลค่าการลงทุนของโครงการ CM ในส่วนของการก่อสร้างอาคารและงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มี รูปแบบการ
ก าหนดราคา 2 วิธี 1) การเทียบราคาตลาด และ 2) การตกลงราคาร่วมกนัระหวา่งบริษัทฯ กบัผู้ รับเหมาก่อสร้าง โดยบริษัทฯ จะใช้
วิธีที่ 1 ในการก าหนดราคาของงานส่วนที่มีราคาตลาดเปรียบเทียบ เช่น การจัดซือ้อุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการ เช่น โคมไฟ 
อย่างไรก็ตาม ส าหรับงานบางสว่นที่ต้องใช้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะตวัและไมม่ีราคาตลาดเปรียบเทียบ บริษัทฯ 
จ าเป็นต้องใช้วิธีที่ 2 คือการเจรจาตกลงราคาร่วมกนัในการก าหนดราคาส าหรับสว่นงานดังกลา่ว ซึ่งฝ่ายบริหารของบจ.คาร์นิวลั
เมจิก เป็นผู้คดัเลือกผู้ รับเหมาที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านการก่อสร้างธีมปาร์คและเป็นผู้ที่เคยก่อสร้างโครงการภเูก็ตแฟนตาซี  
ในอดีต ให้เป็นผู้ รับเหมาหลักของโครงการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทภูเก็ตแฟนตาซีพิจารณาอนุมัติการว่าจ้าง  
โดยกระบวนการคดัเลอืกผู้ รับเหมาดงักลา่วเป็นไปอยา่งรอบคอบและใช้ความระมดัระวงั โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมม่ีการเข้าท ารายการกบัผู้ รับจ้าง หรือผู้ขายที่มีความสมัพนัธ์ หรือเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามนิยามรายการเก่ียว
โยงกนั ยกเว้นการว่าจ้างกรรมการและผู้บริหาร 3 ท่านในการออกแบบ Business Design โครงการ CM  และการว่าจ้างบริษัท 
เชิดชยัวรรณ จ ากดั ซึ่งกรรมการผู้มีอ านาจและผู้ ถือหุ้นของบริษัทดงักลา่วเป็นคูส่มรสของบตุรสาวของกรรมการของบริษัทฯ ให้เป็น
ผู้ด าเนินการก่อสร้างชุดลิฟท์ไฮโดรลิคแพลตฟอร์มมลูค่าสญัญาเท่ากบั 8.30 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) ซึ่งทัง้ 2 รายการ
ดงักล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาให้สตัยาบนัพร้อมกับการขอสตัยาบนัการเพิ่มเงินลงทนุ
โครงการ CM ในครัง้นี ้
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8 มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา 

โครงการ CM จะมีมลูคา่การลงทนุทัง้สิน้ 5,568 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เห็นวา่เป็นการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัผลตอบแทนที่
จะเกิดขึน้ในอนาคต 

9 ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทฯ จากการลงทุนในโครงการดังกล่าว 

1) บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่าโครงการ CM  จะสามารถสง่เสริมและสร้างความเติบโตของรายได้ที่มัน่คงให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต 
ซึง่จะก่อให้เกิดผลก าไรและกระแสเงินสดกลบัมายงับริษัทฯ และจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ  

2) การด าเนินโครงการ CM เป็นการเปิดโอกาสส าคญัในการขยายฐานนกัท่องเที่ยวของกลุม่บริษัทให้เพิ่มมากขึน้ จากการ
สร้างจดุดงึดดูที่แปลกใหม ่ไมเ่คยมีที่ใดมาก่อน เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวจากทัว่โลกทัง้กลุม่ลกูค้าเดิมและกลุม่ลกูค้าใหม่ให้
เที่ยวชมมากยิ่งขึน้ รองรับการเติบโตของอตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ตและของประเทศ  

3) บริษัทฯ มีช่ือเสียงเฉพาะด้านเพิ่มขึน้ส าหรับการด าเนินโครงการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการด าเนินการตาม 
กลยทุธ์และนโยบายของกลุม่บริษัทที่มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจหลกัด้านการท่องเที่ยวและนนัทนาการ ซึ่งกลุม่บริษัทมี
ประสบการณ์มายาวนาน และประสบความส าเร็จจากโครงการซาฟารีเวิลด์ และภเูก็ตแฟนตาซี และในการลงทนุสร้าง
โครงการ CM ในครัง้นี ้เพื่อท่ีจะเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวอนัดบัหนึง่ของเอเชียและเป็นเคร่ืองหมายและจดุทอ่งเที่ยวที่ส าคญั
ของภเูก็ต  

4) โครงการ CM ได้รับการสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) และได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคลตามระยะเวลาและเง่ือนไขเฉพาะโครงการ 

 
10 แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 

10.1 แหลง่เงินทนุส าหรับการเพิ่มเงินลงทนุในโครงการ CM อีกจ านวน 2,120 ล้านบาท จากเดิม 1,450 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาท 
ตามที่รับสตัยาบนัจากที่ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 มีรายละเอยีดดงันี ้

1) เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์จ านวน 415.92 ล้านบาท 
2) การออกตราสารหนีจ้ านวน 2,061.15 ล้านบาท  
3) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นเมื่อปี 2558 จ านวน 

987.03 ล้านบาท 
4) กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุม่บริษัทจ านวน 105.90 ล้านบาท 

10.2 แหล่งเงินทุนส าหรับการเพิ่มเงินลงทุนโครงการในโครงการ CM อีกจ านวน 1,998 ล้านบาท จากเดิม 3,570 ล้านบาท  
เป็น 5,568 ล้านบาท มีรายละเอียดดงันี ้

 เพื่อให้การก่อสร้างโครงการ CM ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก และเพื่อให้โครงการสามารถเปิดได้ทนัตาม
ก าหนดกลุ่มบริษัท ได้เพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CM ไปแล้วบางส่วน ประมาณ 1,142.38 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กนัยายน 2562) โดยสว่นเพิ่มเงินลงทนุในโครงการ CM ข้างต้น มาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี 
ทัง้นี ้ส าหรับสว่นเพิ่มเงินลงทนุท่ียงัขาดอยูอ่ีกประมาณ 855.62 ล้านบาท จะมีแหลง่เงินทนุจาก  
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1) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights offering: RO) ตามมติที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ซึ่งได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General 
Mandate) เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น และ/หรือ บคุคล
ในวงจ ากดั (Private Placement) โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 13/2562 เมื่อวนัท่ี  27 สงิหาคม 2562 ได้
มีมติอนุมัติ ให้ เสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 666,332,580 หุ้ น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก ่
ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ในราคาจองซือ้หุ้นละ 1.20 บาท รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 
799.60 ล้านบาท โดยก าหนดระยะเวลาจองซือ้ระหว่างวนัที่ 23 - 1 ตลุาคม 2562  ซึ่งบริษัทฯ จะได้รับเงินจากการ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ทัง้สิน้ 780.12 ล้านบาท และได้น าไปใช้ในโครงการคาร์นิวลัเมจิกจ านวน 600 ล้านบาท 
และ 

2) การออกและเสนอขายตราสารหนีข้องกลุม่บริษัทเพิ่มเติม และ/หรือ อาจขอรับการสนบัสนนุวงเงินจากบคุคลอื่น ทัง้นี ้
ณ สิน้เดือนกนัยายน 2562 กลุม่บริษัทมียอดตราสารหนีจ้ านวน 2,868.30 ล้านบาท และ/หรือ 

3) เงินกู้ จากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งที่อนุมตัิวงเงินกู้ ระยะยาวให้แก่ บจ.คาร์นิวลัเมจิกจ านวน 550.00 ล้านบาท ซึ่ง
ปัจจุบันยังไม่มีการเบิกใช้ นอกจากนี ้กลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างขออนุมัติวงเงินจากสถาบันการเงินอื่นอีก เพื่อปรับ
โครงสร้างทางการเงินของกลุม่บริษัท โดยวงเงินกู้ ระยะยาวดงักลา่วครอบคลมุทัง้การรีไฟแนนซ์ตราสารหนีข้องกลุม่
บริษัท และเงินลงทนุสว่นท่ีเพิ่มขึน้ของโครงการ CM และ/หรือ 

4) กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุม่บริษัท 

 

 ในการจัดหาแหล่งเงินทุนส าหรับการพัฒนาโครงการ CM นัน้ บริษัทฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง 
ทางการเงินของกลุม่บริษัทเป็นส าคญั รวมถึงการปฏิบตัิภายใต้เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ อย่างเคร่งครัดด้วย ปัจจุบนัอตัราส่วน
หนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทเท่ากบั 1.48 เท่า โดยค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบ
บญัชีได้สอบทานแล้ว ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เมื่อค านวณเงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่น (Rights Offering) ส าหรับโครงการคาร์นิวลัเมจิกจ านวน 780.12 ล้านบาท ซึง่จะถกูน าไปใช้ในโครงการ CM จ านวน 
600 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทฯ อาจขอรับเงินกู้  หรือเสนอขายตราสารหนีเ้พิ่มเติมส าหรับสว่นเพิ่มเงินลงทนุโครงการ CM จ านวน 
155.62 ล้านบาท (เงินลงทนุทัง้หมดที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีจ้ านวน 5,568 ล้านบาท หกัเงินลงทนุที่จ่ายไปแล้ว 
4,712.38 ล้านบาท และเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุจ านวน 700 ล้านบาท) อตัราสว่นดงักลา่วจะลดลงเป็น 1.24 เท่า ซึ่งสงูกว่า
เง่ือนไขของสญัญาเงินกู้ กับสถาบนัการเงิน แต่ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผนัจากสถาบนัการเงินที่เป็นเจ้าหนีอ้ย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยไมถื่อวา่เป็นการผิดเง่ือนไขหรือเป็นเหตผิุดนดัของสญัญากู้ เงินแตอ่ยา่งใด 

อนึ่ง แม้ว่ากลุ่มบริษัท จะมีการก่อหนีเ้พิ่มเติมส าหรับโครงการ CM  แต่กลุ่มบริษัท ก็มัน่ใจว่าโครงการ CM จะสามารถ
สร้างรายได้และก าไรให้กลุ่มบริษัท ได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเงินปันผลที่ผู้ ถือ หุ้ นของบริษัทฯ  
จะได้รับในอนาคตด้วย 
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11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการตกลงเข้าท ารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเพิ่มเงินลงทุนในโครงการ CM อีกจ านวน 1,998 ล้านบาท จากงบลงทุนเดิม 
3,570 ล้านบาท เป็น 5,568 ล้านบาท ซึง่เป็นการปรับปรุงงบลงทนุของโครงการฯ เป็นครัง้สดุท้ายก่อนเปิดด าเนินการในไตรมาส 1 
ของปี 2563 เป็นรายการท่ีเหมาะสม และจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นดงัเหตผุลที่ระบใุนข้อ 9 และยงัเป็นโอกาส
อนัดีในการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัท ให้สามารถสร้างโครงการธีมปาร์คที่ยิ่งใหญ่ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุให้แก่กลุม่บริษัท 
และผู้ ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการแขง่ขนัของกลุม่บริษัท ในธุรกิจทอ่งเที่ยวที่จะทวีความรุนแรงยิ่งขึน้ เพื่อการเป็นผู้น าใน
อตุสาหกรรมการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ต และในภมูิภาคเอเชีย อนัจะน ามาซึง่รายได้และก าไรที่เพิ่มขึน้ของกลุม่บริษัท ต่อไปใน
อนาคต  

12 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ตามข้อ 11 ข้างต้น 

-ไมม่ี- 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 (อาภา  คิว้คชา) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 



  

1 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน)  

เร่ือง  การจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกจิ (Business Design) อ านวยการและควบคุมงานก่อสร้าง (Project Management) 

โครงการคาร์นิวัลเมจกิ  และการว่าจ้างบริษัท เชดิชัยวรรณ จ ากัด ผลิตและติดตัง้ชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์มภายใต้

โครงการคาร์นิวัลเมจิกของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จ ากัด 

 

ตามที่บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ลงทุนในโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวธีมปาร์คแห่งใหม่ 
ในจังหวดัภูเก็ต (“โครงการคาร์นิวัลเมจิก” หรือ “โครงการ CM”) ซึ่งบริษัทฯ ลงทุนโดยอ้อม ผ่านบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั 
(มหาชน) (“บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี” หรือ “PF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสดัสว่นร้อยละ 99.92 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมด โดยการจดัตัง้บริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั (“บจ.คาร์นิวัลเมจิก”) เพื่อด าเนินธุรกิจในโครงการดงักลา่ว ทัง้นี ้บมจ.ภเูก็ต
แฟนตาซีถือหุ้นใน บจ.คาร์นิวลัเมจิก ในสดัสว่นร้อยละ 99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

โครงการ CM เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและนนัทนาการประเภทวฒันธรรมธีมปาร์ค (Cultural Theme Park) ที่เน้นการแสดง
แสงสีของดวงไฟไฮเทคต่างๆ โดยการประยุกต์ความเป็นไทยผสานเข้ากับเทคโนโลยีการแสดงแสงไฟ LED อนัโดดเด่น ยิ่งใหญ่ 
ตระการตา จดัท าการแสดงพาเหรดโดยใช้แสงไฟ LED สดุอลงัการในโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งยงัไม่เคยมีที่ใดจดัแสดงมาก่อน บจ.คาร์-
นิวลัเมจิก ได้ว่าจ้าง (1) นายผิน  คิว้คชา (2) นายกิตติกร คิว้คชา และ (3) นายสมหวงั  คิว้คชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ  
มีประสบการณ์และช านาญในเร่ืองการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คมายาวนาน และเข้าใจตลาดการทอ่งเที่ยวของประเทศไทย
และจงัหวดัภเูก็ตเป็นอย่างดี ให้เป็นผู้ออกแบบธุรกิจ (Business Design) อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้าง (Project Management) 
โครงการ CM โดยไม่ต้องว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ทัง้นี ้ขอบเขตงานของการว่าจ้างดังกล่าวครอบคลุมการออกแบบ                       
การอ านวยการและการควบคมุงานก่อสร้างจนโครงการแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กบับคุคลทัง้ 3 ท่านเป็นจ านวนเงิน
รวมทัง้สิน้ 107.70 ล้านบาท (“การว่าจ้างออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ CM”) ซึ่งรายการดงักลา่ว
ได้ก าหนดรวมอยูใ่นมลูคา่การลงทนุของโครงการ CM 

อนึ่ง โดยที่นายผิน คิว้คชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อีกทัง้นายกิตติกร คิว้คชา และนายสมหวงั คิว้คชา 
เป็นบตุรชายของนายผิน คิว้คชา บคุคลทัง้สามจึงเป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะ-
กรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 ลงวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกวา่ “ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) ดงันัน้ 
การว่าจ้างออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM จึงเป็นรายการที่เก่ียวโยงกัน ตามประกาศรายการที่
เก่ียวโยงกนั โดยเมื่อค านวณมลูคา่ของรายการแล้ว พบวา่มีมลูคา่ของรายการคิดเป็นร้อยละ 5.24 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ 
(NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ซึง่ผู้สอบบญัชีได้สอบทานแล้ว ส าหรับ
งวดหกเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ซึง่เป็นงบการเงินลา่สดุก่อนท่ีมีการเข้าท ารายการ  ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 7/2559 ประชุมเมื่อวนัท 29 มิถนุายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่บคุคลทัง้สามท่านเป็นจ านวนเงินรวม 
73.50 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จัดท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อยคือ บจ.คาร์นิวลัเมจิกกบั
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) แล้วเมื่อวนัท่ี 29 มิถนุายน 2559 ส าหรับคา่ตอบแทน
อีกสว่นหนึ่งจ านวน 34.20 ล้านบาท เป็นสว่นเพิ่มของเงินเดือนที่จ่ายให้กบันายผิน  คิว้คชา และนายกิตติกร คิว้คชา ส าหรับภาระ
งานท่ีเพิ่มขึน้จากการขยายโครงการคาร์นิวลัเมจิก ตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2561 ไปจนถึงเดือนธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นเวลาที่คาดวา่การ
ก่อสร้างโครงการ CM จะแล้วเสร็จเพื่อพร้อมเปิดด าเนินการในไตรมาส 1 ของปี 2563 
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นอกจากนี ้บจ.คาร์นิวลัเมจิกยงัได้วา่จ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั (“บจ.เชิดชัยวรรณ”) ให้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง

ชดุไฮโดรลคิแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ พร้อมอปุกรณ์งานติดตัง้ระบบไฮโดรลคิ ระบบไฟฟา้ และผลติโครงสร้างฐานน า้พแุละสแตนด์ยก

กระเช้า ส าหรับโครงการ CM โดยไฮโดรลิคแพลตฟอร์มตามรูปแบบของโครงการ CM มีเอกลกัษณ์เฉพาะไม่เหมือนกบัลิฟท์ขนสง่ที่

ติดตัง้และใช้งานตามอาคารทัว่ไป และบจ.เชิดชัยวรรณมีประสบการณ์ในด้านการท าไฮโดรลิคแพลตฟอร์มส าหรับยกรถโดยสาร 

และรับด าเนินการด้านระบบวิศวกรรมต่างๆ อีกทัง้บริษัทอื่นก็ได้ปฏิเสธที่จะรับงานก่อสร้างดงักล่าว บจ.คาร์นิวลัเมจิกจึงมีความ

จ าเป็นต้องว่าจ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ โดยก าหนดค่าจ้างก่อสร้างและติดตัง้ชุดไฮโดรลิคเป็นจ านวนเงินรวม 8.30 ล้านบาท (ไม่รวม

ภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

เนื่องจากกรรมการผู้มีอ านาจและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บจ.เชิดชยัวรรณ เป็นคู่สมรสของบตุรสาวของนายผิน คิว้คชา 

ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดงันัน้ การว่าจ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ จึงเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนั โดยเมื่อค านวณมูลค่าของรายการ

พบวา่มีมลูคา่ของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยอ้างอิงจาก

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็นงบการเงิน

ลา่สดุก่อนที่มีการเข้าท ารายการ ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ

การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัดงักลา่ว และได้จดัท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วเมือ่

วนัท่ี 28 พฤษภาคม 2561 

เมื่อนบัรวมมลูค่าสิ่งตอบแทนของทัง้สองรายการข้างต้น จะเท่ากับ 116.00 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าของรายการคิดเป็น 

ร้อยละ 5.54 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 

ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน  

โดยการจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

1) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน 

ก่อนวนัประชมุ เพื่อเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

2) แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดง

ความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น ภายใต้ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

แม้วา่รายการท่ีเก่ียวโยงกนัทัง้สองรายการเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึน้ในระหวา่งหกเดือน และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัทัง้

สองรายการได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วก็ตาม แตเ่นื่องจากทัง้สองรายการเป็นรายการเก่ียวโยงที่อยู่

ภายใต้โครงการเดียวกนัและคู่สญัญาเป็นบคุคลกลุม่เดียวกนั คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2563  เพื่อพิจารณาให้สตัยาบนัรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว  

การวา่จ้างออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM และการวา่จ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ ดงันี:้
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1. การว่าจ้างออกแบบ อ านวยการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ CM   

1.1 วัน เดือน ปี ที่ท ารายการ 

บจ.คาร์นิวลัเมจิกเร่ิมจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารทัง้ 3 ท่านดงักลา่วข้างต้น ในรูปแบบเงินเดือนตัง้แต่เดือนตลุาคม 2558 ถึง
เดือนเมษายน 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 73.50 ล้านบาท และเร่ิมจ่ายคา่ตอบแทนที่เหลือจ านวน 34.20 ล้านบาท ตัง้แตเ่ดือน 
มกราคม 2561 ถึงเดือนธนัวาคม 2562  

1.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

ผู้ว่าจ้าง: บจ.คาร์นิวลัเมจิก 

ผู้รับจ้าง:  1. นายผิน  คิว้คชา 
2. นายกิตติกร  คิว้คชา 
3. นายสมหวงั  คิว้คชา 

ความสัมพนัธ์ 1. นายผิน  คิว้คชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบจ.คาร์นิวลัเมจิก และถือหุ้นในบริษัทฯ 
ในสดัสว่นร้อยละ 0.02 

2.  นายกิตติกร  คิว้คชา เป็นบตุรชายของนายผิน คิว้คชา และเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บจ.คาร์
นิวลัเมจิก และถือหุ้นในบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 2.71 

3.  นายสมหวงั  คิว้คชา เป็นบตุรชายของนายผิน คิว้คชาและเป็นกรรมการและผู้บริหารของ บจ.คาร์
นิวลัเมจิก และถือหุ้นในบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 0.13 

บคุคลทัง้สามเป็นบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนัตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

 ประวัติโดยสังเขตของผู้รับจ้าง 

 นายผิน คิว้คชา นายกติตกิร คิว้คชา นายสมหวัง คิว้คชา 
อายุ: 75 ปี 48 ปี 45 ปี 
คุณวุฒทิางการศึกษา: - ปริญญาปรัชญาดษุฎี

บณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาวชิาศิลปะการจดั     
การแสดง มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัภเูก็ต 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต 
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

- ประกาศนียบตัร สาขา     
การบญัชีและกฎหมาย            
กรุงเทพการบญัชี              
วิทยาลยั 

- ปริญญาโท สาขาวชิา
เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม
อนัดบั 2) มหาวิทยาลยั         
เคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ 

- ปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(เกียรตินิยมอนัดบั 1) 
มหาวิทยาลยัอมิพีเรียล 
ลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 

 

- ปริญญาตรี สาขาวิชา 
บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยั Daito 
Bunka ประเทศญ่ีปุ่ น 

 



  

4 

 นายผิน คิว้คชา นายกติตกิร คิว้คชา นายสมหวัง คิว้คชา 
ประวัติการทางาน: - ปี 2559 – ปัจจบุนั 

นายกสมาคมสวนสตัว์และ
สถานแสดงพนัธุ์สตัว์น า้ 

- ปี 2557 – ปัจจบุนั 
ประธานกรรมการบริหาร 
บจ. คาร์นิวลัเมจิก 

- ปี 2554 – ปัจจบุนั 
กรรมการ บจ. จงัเกิลเวิลด์ 

- ปี 2554 – ปัจจบุนั 
กรรมการ บจ. ซาฟารีไวลด์
ไลฟ์ ปาร์ค 

- ปี 2547 – ปัจจบุนั 
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. ภเูก็ตแฟตตาซ ี

- ปี 2529 – ปัจจบุนั 
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. ซาฟารีเวิลด์ 

-  ปี 2558 – ปัจจบุนั 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
บจ.คาร์นิวลัเมจิก  

- ปี 2542 - ปัจจบุนั 
กรรมการผู้จดัการใหญ่   
บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซ ี

- ปี 2539 - 2541 
รองผู้จดัการใหญ่            
บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซ ี

- ปี 2558 – ปัจจบุนั 
กรรมการ บจ.คาร์นิวลัเมจิก  
- ปี 2554 – ปัจจบุนั
  
  รองกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่  (รายได้) 
บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซ ี
-  ปี 2547 – ปัจจบุนั   
กรรมการ  
บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี  

ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบและบริหารธีมปาร์ค
ซาฟารีเวิลด์ มาเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 30 ปี และภเูก็ตแฟน
ตาซีอกี 20 ปี มีประสบการณ์  
ดงูานและศกึษางานด้านนีม้า
นบัร้อยแหง่ทัว่โลก 

มีประสบการณ์ในการออกแบบ
และบริหารธีมปาร์คภเูก็ตแฟน- 
ตาซี มาเกือบ 20 ปี และมี
ประสบ- การณ์ดงูานธีมปาร์คใน
ตา่ง ประเทศหลายแหง่ทัว่โลก 

มีประสบการณ์ท างานใน
สว่นงานขายของบริษัทฯ      
มาหลายปี และมีประสบ-
การณ์ดงูานธีมปาร์คใน
ตา่งประเทศหลายแหง่        
ทัว่โลก 
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1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บจ.คาร์นิวลัเมจิกได้ท าสญัญาวา่จ้าง นายผิน คิว้คชา นายกิตติกร คิว้คชา และนายสมหวงั คิว้คชา ให้ออกแบบธุรกิจ (Business 
Design) อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM โดยมีขอบเขตและรายละเอียดของงาน ผู้ รับผิดชอบ และความ
คืบหน้าของงาน สรุปได้ดงันี:้ 

ล าดับ ขอบเขตและรายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า
ของงาน1/ 

1 ออกแบบแนวความคิด Master Plan และ Business Model 
     ขอบเขตงาน 
 ก าหนดรูปแบบของธีมปาร์ค เช่น จะมีการแสดงอะไร จุดเด่นของโปรดกัส์คืออะไร 

กลุม่ลกูค้าเปา้หมายคือใคร จะต้องมีกิจกรรมการให้บริการอยา่งไร เป็นต้น โดยศึกษา
จากข้อมลูพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวของภเูก็ต เป็นส าคัญ ทัง้นี ้
เพื่อให้รูปแบบของธีมปาร์ค ตรงตามความต้องการของทุกกลุ่มมากที่สดุ พร้อมทัง้
วางผงัและวางระบบของโครงการคาร์นิวลัเมจิกบนพืน้ท่ี 82 ไร่ ตลอดจนการพฒันา
โครงการคาร์นิวลัเมจิก การท าแผนโฆษณา การขายและการตลาด และขอบเขต
งานอื่นตามที่คูส่ญัญาได้ตกลงกนั 

 

นายกิตติกร 100% 

2 ออกแบบ Concept อาคารและสิง่ปลกูสร้างโซนถนนชอปปิง้ (Shopping Street)  
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบ Concept ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในถนนชอปปิง้ 
รวมถึงอ านวยการและควบคมุการก่อสร้างโซนดงักลา่วจนแล้วเสร็จ อาทิเช่น อาคาร
ร้านค้า อาคารจ าหน่ายบัตร และซุ้มประตูทางเข้า-ออก และการตกแต่งต่างๆ ทัง้
ภายนอกและภายใน    
 

นายกิตติกร 100% 

3 ออกแบบ Concept อาคารการแสดง (Stadium)  
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบ Concept ของอาคารการแสดง (Stadium) ตลอดจนอ านวยการและ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารดงักล่าวจนแล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย เวทีการแสดง 
อัฒจันทร์ขนาด 2,000 ที่นั่ง และพืน้ที่ส าหรับการแสดงขบวนพาเหรด เพื่อให้
สามารถรองรับการแสดงตา่งๆ ท่ีจะจดัขึน้ภายในอาคารนี ้
 

นายกิตติกร 100% 

4 ออกแบบ Concept อาคารภตัตาคาร 
  ขอบเขตงาน 
ออกแบบ Concept ของอาคารภตัตาคารภายในโครงการฯ รวมถึงอ านวยการและ

ควบคมุการก่อสร้างอาคารดงักลา่วจนแล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย ภตัตาคารอาหาร
บฟุเฟ่ต์  2 ชัน้ ขนาด 3,000 ที่นัง่ และอาคารภตัตาคารหรู 3 ชัน้ ขนาด 400 ที่นัง่  

 
 

นายกิตติกร 100% 
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ล าดับ ขอบเขตและรายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า
ของงาน1/ 

5 ออกแบบ Concept การตกแตง่อาคารสถานที่ ทางเดิน ต้นไม้ ทะเลสาบ และพืน้ที่ทัว่ทัง้
โครงการ  
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบ Concept การตกแต่งพืน้ที่ทั่วทัง้โครงการ เช่น การตกแต่งอาคาร 
สถานที่ ทางเดิน ต้นไม้ ทะเลสาบ เป็นต้น รวมถึงอ านวยการและควบคมุการ
ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  

นายกิตติกร 100% 

6 ออกแบบสแีละลวดลายของแสงไฟตา่งๆ ทัง้โครงการ 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบรูปแบบแสงไฟจ านวน 40 ล้านดวง ทัว่ทัง้พืน้ที่ของโครงการคาร์นิวลัเมจิก 
โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สว่น คือในสว่นเมืองไฟจ านวน 25 ล้านดวง และพืน้ท่ี
ส่วนอื่นของโครงการคาร์นิวลัเมจิกอีก 15 ล้านดวง รวมถึงการคดัเลือกวสัดุและ
อปุกรณ์ที่เก่ียวข้องกบัแสงไฟ เช่น หลอดไฟ และสายไฟ เป็นต้น 

นายกิตติกร 100% 

7 วางระบบควบคมุการแสดงแสงไฟ 
 ขอบเขตงาน 
วางระบบการแสดงแสงไฟ โดยการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ในการควบคมุแบบ

ครบวงจร 

นายกิตติกร 100% 

8 ควบคมุการจดัท า จดัสร้าง ติดตัง้ เดินสายไฟ การประดบัตกแตง่ไฟทัง้โครงการบน
เนือ้ที่ 82 ไร่ 
 ขอบเขตงาน 
ควบคมุการจดัท า จดัสร้าง ติดตัง้ เดินสาย ปรับแตง่การประดบัดวงไฟจ านวน 40 

ล้านดวงทัว่ทัง้โครงการ โดยเป็นการติดตัง้สายไฟแบบฝังดิน และการท าให้สายไฟที่
อยูบ่นดินกลมกลนืไปกบัการตกแตง่ของโครงการคาร์นิวลัเมจิก 

นายกิตติกร 90% 
(เหลอืการ
ปรับแตง่และ
ทดสอบจริง  
ก่อนเปิด
ให้บริการ) 

9 ออกแบบเสยีงดนตรีและเพลงเพือ่เสริมบรรยากาศในปาร์ค 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบเสยีงเพลง เค้าโครงเนือ้ร้อง ท านอง เพลงเสริมบรรยากาศภายในปาร์ค 
รวมถงึแตง่เนือ้ร้องและก ากบัการบนัทกึเสยีงดนตรีดงักลา่ว ให้เข้ากบัการแสดง 
และบรรยากาศของแตล่ะพืน้ที่ภายในโครงการคาร์นิวลัเมจิก เป็นจ านวนรวมกวา่ 
100 เพลง 

นายสมหวงั 100%  
 

10 ออกแบบเทคนิคการแสดงแสงไฟในโรงละคร 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบเทคนิคและรูปแบบการแสดงแสงไฟภายในอาคารการแสดง ให้เข้ากบั
การแสดงพาเหรดในแตล่ะฉาก  

นายกิตติกร 100% 
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ล าดับ ขอบเขตและรายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า
ของงาน1/ 

11 ออกแบบ Concept และควบคมุการติดตัง้เทคนิคชัน้สงูในการสร้างขบวนคาร์
นิวลัลอยฟา้และลอยน า้ 
 ขอบเขตงาน 

     ออกแบบ Concept  และควบคมุการติดตัง้เทคนิคชัน้สงูในการสร้างขบวนคาร์นิวลั 
ลอยฟ้าและลอยน า้ ครอบคลมุตัง้แต่ระบบแสงไฟ ระบบเสียง ระบบจอ LED ระบบ
โปรเจคเตอร์ และเทคนิคพิเศษอื่นๆ เช่น ระบบไฟปลอม และระบบควนั เป็นต้น  

นายกิตติกร 100% 

12 ออกแบบฉากการแสดง แสง ส ีเสียง บทเพลง ส าหรับการแสดงในโรงละคร 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบฉากการแสดง แสงสีเสียง บทเพลง ประกอบการแสดงในโรงละครให้  
สอดคล้องกบัรูปแบบและเทคนิคของขบวนคาร์นิวลั (ตามแนวคิดข้อ 11 และ ข้อ 13)   

นายกิตติกร 100%  
(รอทดสอบ

ระบบหลงัติดตัง้
เสร็จเรียบร้อย)  

13 ออกแบบขบวนคาร์นิวลัและบทละครส าหรับการแสดงหนึง่เดียวในโลก 
 ขอบเขตงาน 
ออกแบบขบวนคาร์นิวลัและบทละครส าหรับการแสดงที่มีเร่ืองราวหนึ่งเดียวใน

โลก โดยบทละครจะประกอบด้วย เร่ืองราวของแต่ละฉาก (Act) และสตอร่ีบอร์ด 
(Story Board) 

นายกิตติกร 100% 

14 ออกแบบเคร่ืองแตง่กายส าหรับการแสดงตา่งๆ 
 ขอบเขตงาน 
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองประดับส าหรับการแสดงต่างๆ ประมาณ 

1,000 ชดุ ส าหรับการแสดงจ านวน 3 องก์ (Act) รวม 13 ฉาก ของกระบวนพาเหรด 

นายสมหวงั 100% 

15 ออกแบบ Concept ทา่ทางการแสดง และควบคมุการฝึกสอนนกัแสดง  
 ขอบเขตงาน 
ออกแบบการแสดงร่วมกับนักออกแบบท่าเต้น (Choreographer) และควบคุม      

การฝึกสอนนกัแสดงส าหรับทา่ทางการร่ายร า ทกุฉาก ทกุอิริยาบถ ให้เข้ากบัการแสดง
พาเหรดตามบทการแสดงที่ก าหนด  

นายกิตติกร 80-90% 
(ก าหนดเสร็จ
สิน้ภายในเดือน
ธนัวาคม 2562) 

16 ออกแบบกิจกรรมตา่งๆ ภายในโครงการ 
 ขอบเขตงาน 

     ออกแบบกิจกรรมตา่งๆ ภายในโครงการคาร์นิวลัเมจิก โดยเน้นไปท่ีการสร้าง
ความประทบัใจให้กบันกัทอ่งเที่ยว เช่น การแสดงมายากลของพนกังานคาร์นวิลัเม
จิก การแสดงของแสงไฟในจดุทีน่กัทอ่งเที่ยวคาดไมถ่ึง 

นายกิตติกร 100% 

17 ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการบริหารงาน 
 ขอบเขตงาน 

     ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ควบคมุการบริหารงานซึง่ครอบคลมุทกุสว่นงานของ
โครงการคาร์นิวลัเมจิก ตัง้แตส่ว่นงานทรัพยากรบคุคล , การเงิน, การตลาด ฯลฯ 
และการติดตามปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะวนั 

นายกิตติกร 100% 
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ล าดับ ขอบเขตและรายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า
ของงาน1/ 

18 ออกแบบระบบรับจองบตัร และการออกบตัร 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบระบบรับจองบตัรออนไลน์ และระบบส าหรับการจดัการข้อมลูเพื่อ
สนบัสนนุไกด์ในการจองบตัร รวมถึงระบบการออกบตัรตา่งๆ ให้กบันกัทอ่งเทีย่วใน
ทกุช่องทาง 

นายกิตติกร 100% 
 

19 ก าหนดหลกัการบริหารระบบงานบคุคล  
 ขอบเขตงาน 

    ก าหนดหลกัการบริหารระบบงานบคุคล  เช่น โปรแกรมฝึกอบรบ โปรแกรมการ
ประเมินผลงาน และโปรแกรมสวสัดิการ เป็นต้น  

นายผิน 100% 

20 ออกแบบโฆษณา Billboard 
 ขอบเขตงาน 
ออกแบบโฆษณา Billboard ที่มคีวามโดดเดน่ท่ีสามารถดงึดดูนกัทอ่งเที่ยว  

นายกิตติกร 100% 

21 ออกแบบการสือ่สาร Social Network & Advertising 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบการสือ่สาร Social Network & Advertising ในรูปแบบการแถลงขา่ว 
(Press Conference) และการไปออกบธู trade fair เป็นต้น 

นายกิตติกร 100% 

22 ออกแบบการฝึกอบรมพนกังานใหมท่ัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบหลกัสตูรการฝึกอบรมพนกังานเพื่อให้มีความสามารถในการสือ่สารกบั
นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ รวมถงึความสามารถในการสร้างความสนกุสนานให้กบั
นกัทอ่งเที่ยว และหลกัสตูรด้านการให้บริการซึง่เป็นรูปแบบเฉพาะของโครงการ 

นายผิน 100% 

23 เขียนคูม่ือการท างานและคูม่ือการปฏิบตัิงาน 
 ขอบเขตงาน 

    เขียนคูม่ือการท างานในทกุๆ สว่นงานเพื่อให้พนกังานเข้าใจวิธีการท างานท่ี
ถกูต้อง รวมถงึการเขยีนคูม่ือจรรยาบรรณให้กบัพนกังาน 

นายผิน 100% 

24 ออกแบบสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์สนิค้าและของที่ระลกึ 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์สนิค้าของที่ระลกึเพื่อน าไปผลติและจ าหนา่ยใน
สว่นตา่งๆของโครงการคาร์นวิลัเมจิก  

นายสมหวงั 100% 

25 วางแนวคิดการขนสง่ผู้ โดยสาร ผู้ เยี่ยมชม และรถบริการ 
 ขอบเขตงาน 

    วางแนวคดิและสร้างระบบควบคมุการขนสง่ผู้ โดยสารและผู้ เยีย่มชมจากโรงแรม
มาที่โครงการคาร์นิวลัเมจิก และกลบัโรงแรม และรถบริการตา่งๆ ส าหรับพืน้ท่ีทัง้
โครงการคาร์นิวลัเมจิก  

นายผิน 100% 
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ล าดับ ขอบเขตและรายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ความคืบหน้า
ของงาน1/ 

26 ออกแบบแผนงานการขายและการตลาด 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบแผนงานการขายและการตลาด โดยการวเิคราะห์ข้อมลูในอดีต รวมถงึ
การศกึษาฝึกอบรมและการเปลีย่นแปลงของพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัภเูก็ต 

นายผิน 100% 

27 ออกแบบแผนงานรายได้สนิค้าที่ระลกึ และระบบงานรายได้ 
 ขอบเขตงาน 

    ออกแบบแผนงานการเพิ่มรายได้สนิค้าที่ระลกึ อาหารเคร่ืองดื่ม รายได้จากกิจกรรม
และการให้บริการพิเศษ และระบบการจดัการรายได้ตา่งๆ นัน้ 

นายสมหวงั 100% 

28 งานปลกียอ่ยอื่นๆ จนกระทัง่เปิดด าเนินธุรกิจ 
 ขอบเขตงาน 

    จดัการงานปลกียอ่ยอื่นๆ จนกระทัง่เปิดด าเนินโครงการคาร์นวิลัเมจิก เช่น การ
ออกแบบปา้ยตา่งๆ การออกแบบการพบัผ้าเช็ดมอื และการออกแบบที่คลมุแก้วกนั
ฝุ่ น การตัง้ช่ืออาคาร สถานท่ี จดุบริการทัง้หมดภายในโครงการ เป็นต้น 

นายกิตติกร  N/A 

หมายเหต:ุ 1/  ความคืบหน้าของงานค านวณจากการตรวจรับมอบงานของคณะกรรมการบริษัท เมือ่วนัท่ี 27 สงิหาคม 2562 ซึง่
กรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ไมไ่ด้เข้าร่วมการตรวจรับมอบงานดงักลา่วด้วย 

ส าหรับงานตัง้แต่ล าดบัที่ 2 ถึง ล าดบัที่ 5 ซึ่งได้แก่ การออกแบบโซน Shopping Street โซน Stadium โซนอาคารภตัตาคาร 
และการตกแตง่พืน้ท่ีทัง้โครงการ จ าเป็นต้องมีผู้อ านวยการ และควบคมุงานก่อสร้างจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงได้ให้ผู้บริหารของ 
บจ.คาร์นิวลัเมจิก คือ นายผิน  คิว้คชา และนายกิตติกร  คิว้คชา เป็นผู้ รับผิดชอบงานในสว่นนี ้ เนื่องจากผู้บริหารทัง้ 2 ท่าน 
เป็นผู้ออกแบบคอนเซปท์ (Conceptual Design) จึงเข้าใจรายละเอียดของสิ่งก่อสร้างมากที่สดุ นอกจากนี ้การให้ผู้บริหารทัง้ 
2 ท่านเป็นผู้ รับผิดชอบงานในสว่นนี ้ยงัช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคมุการร่ัวไหลของข้อมลูส าคญัที่ เป็นจดุขายของโครงการ 
CM ได้อีกด้วย 

ขอบเขตและรายละเอียดของงานที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตงานตามต าแหน่งของผู้บริหาร  
แตล่ะทา่น ซึง่ผู้บริหารทัง้ 3 ทา่นได้ใช้ช่วงเวลานอกเวลาท างานหลกัตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2558 จนถึงปัจจบุนั ในการรับผิดชอบ
สว่นงานท่ีเพิ่มขึน้นี ้แตล่ะทา่นได้ใช้เวลาโดยเฉลีย่ 4-5 ชัว่โมงเป็นอยา่งต ่าในวนัท างาน 

1.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเงื่อนไขการช าระเงนิ  

ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั ครัง้ที่ 3/2558 เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เห็นวา่ผู้บริหารทัง้ 3 ทา่น 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และช านาญในเร่ืองการออกแบบและบริหารงานธีมปาร์คมายาวนาน และเข้าใจ
ตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยและจังหวดัภูเก็ตเป็นอย่างดี สามารถที่จะออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคุมงาน
ก่อสร้างโครงการ CM ได้ โดยไมต้่องวา่จ้างผู้ เช่ียวชาญจากตา่งประเทศ เช่นเมื่อครัง้การออกแบบโครงการภเูก็ตแฟนตาซี จึงได้มี
มติอนมุตัิให้จ่ายค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ อ านวยการ และควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM แก่ผู้บริหารทัง้ 3 ท่าน คิด
เป็นเงินจ านวน 10.5 ล้านบาทตอ่เดือน นบัตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2558 เป็นต้นไป มีก าหนดระยะเวลาไมเ่กิน 24 เดือน เป็นจ านวน
เงินรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 252 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี หลงัจากที่มีการจ่ายไปแล้ว 73.50 ล้านบาท ตัง้แตว่นัที่ 30 ตลุาคม 2558 ถึงวนัที่ 
30 เมษายน 2559 รวมระยะเวลา 7 เดือน ทัง้สองฝ่ายได้ตกลงร่วมกนัยกเลิกการจ่ายค่าจ้างในสว่นที่เหลือ ท าให้ค่าตอบแทน
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การออกแบบธุรกิจ อ านวยการ และควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM มีการจ่ายจริงเพียง 73.50 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัของ
การยกเลิกดงักลา่วมาจากการที่ผู้บริหารทัง้ 3 ท่านและ บจ.คาร์นิวลัเมจิก เห็นร่วมกนัว่าในการจะพฒันาโครงการให้ส าเร็จ
ตามที่วางแผนไว้ บริษัทฯ ยงัต้องลงทนุในสว่นอื่น ๆ อีกเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะสว่นงานก่อสร้าง ดงันัน้ ผู้บริหารทัง้ 3 ทา่น 
จึงเห็นตรงกนัวา่ควรยกเลกิการรับเงินสว่นท่ีเหลอื  

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการปรับแบบโครงการและปรับปรุงงบลงทุนโครงการ CM จาก 1,450 ล้านบาท เป็น 3,570 ล้านบาท  
ซึง่ได้รับสตัยาบนัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 ท าให้มีการสร้างสิง่ก่อสร้างเพิ่มเติมซึ่ง
สง่ผลให้ปริมาณงานออกแบบธุรกิจ(เพิ่มขึน้ รวมถึงงานอ านวยการและควบคมุงานก่อสร้าง ซึ่งรับผิดชอบโดยผู้บริหาร 2 ทา่น 
คือ นายผิน  คิว้คชา และนายกิตติกร  คิว้คชา บริษัทฯ จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มเงินเดือนผู้บริหารทัง้ 2 ท่านดงักลา่วตัง้แตเ่ดือน
มกราคม 2561 ถึงเดือนธนัวาคม 2562 ซึง่เป็นเวลาที่คาดวา่การก่อสร้างโครงการ CM จะแล้วเสร็จเพื่อพร้อมเปิดด าเนินการใน
ไตรมาส 1 ของปี 2563  เมื่อค านวณสว่นเงินเดือนที่เพิ่มขึน้ทัง้หมดของผู้บริหารทัง้ 2 ท่าน ตัง้แต่เดือนมกราคม 2561 จนถึง
เดือนธนัวาคม 2562 จะเทา่กบั 34.20 ล้านบาท โดยเงินสว่นนีถ้กูบนัทกึอยูใ่นสว่นคา่จ้างแรงงานและผู้ เช่ียวชาญของงบลงทนุ
ใหมจ่ านวน 5,568 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ จะเสนอตอ่ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เพื่อพิจารณา (รายละเอียดปรากฏ
ในสารสนเทศรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) เร่ือง การเพิ่มเงินลงทนุโครงการคาร์นิวลัเมจิก 
(บญัชี 1) (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) ทัง้นี ้คา่ตอบแทนทัง้หมดส าหรับงานออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ 
CM จึงเท่ากบั 107.70 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรวมของนายกิตติกร คิว้คชา 62.40 ล้านบาท นายผิน คิว้คชา 34.80 
ล้านบาท และนายสมหวงั คิว้คชา 10.50 ล้านบาท 

เนื่องจากโครงการ CM เป็นธีมปาร์คที่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั การออกแบบธุรกิจ อ านวบการ และควบคุมงานก่อสร้างของ
โครงการจึงไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถใช้อ้างอิงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าออกแบบธุรกิจ 
อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างดงักลา่วกบัคา่ออกแบบขัน้ตอนและการควบคมุการแสดง (Show) ของโครงการภเูก็ตแฟน
ตาซี โดยเปรียบเทียบอตัราคา่ออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างตอ่มลูคา่เงินลงทนุทัง้หมด โดยมีรายละเอยีด
ดงัตอ่ไปนี ้

 

โครงการ 
ภเูก็ตแฟนตาซี 
เม่ือปี 2540 

โครงการ CM 
 ด้วยเงินลงทนุ 1,450 ล้าน
บาท และมลูค่าการออกแบบ 
อ านวยการ และควบคมุงาน
ก่อสร้างท่ีก าหนดไว้เดิม 

โครงการ CM 
 ด้วยเงินลงทนุ 5,568 ล้าน

บาท และมลูค่าการ
ออกแบบ อ านวยการ และ
ควบคมุงานก่อสร้างท่ี

ก าหนดไว้เดมิ 

โครงการ CM 
 ด้วยเงินลงทนุ 5,568 ล้าน

บาท และมลูค่าการ
ออกแบบ อ านวยการ และ
ควบคมุงานก่อสร้างท่ีมีการ

จ่ายจริง 
คา่ออบแบบธุรกิจ 
อ านวยการและควบคมุ
งานก่อสร้าง 
(ล้านบาท) 

720.00 252.00 252.00 107.70 

เงินลงทนุทัง้หมด 
(ล้านบาท) 

3,500.00 1,450.00 5,568.00 5,568.00 

อตัราคา่ออกแบบธุรกิจ 
อ านวยการและควบคมุ
งานก่อสร้างตอ่เงิน
ลงทนุทัง้หมด (ร้อยละ) 

20.57 17.38 4.53 1.93 
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โครงการภูเก็ตแฟนตาซีได้ว่าจ้างบริษัท Renaissance ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญการออกแบบโชว์จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
ให้ออกแบบขัน้ตอนและการควบคมุการแสดง (Show) จ านวน 11 ฉาก มลูค่า 720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.57 เมื่อเทียบ
กบัมลูค่าเงินลงทนุทัง้หมดของโครงการภเูก็ตแฟนตาซีจ านวน 3,500 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาในสว่นของโครงการ CM ณ 
วนัท่ีคณะกรรมการของ CM มีมติอนมุตัิให้วา่จ้างผู้บริหารทัง้ 3 ทา่น ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 มลูคา่วา่จ้าง 252 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 17.38 เมื่อเทียบกบัมลูค่าเงินลงทนุทัง้หมดของโครงการ CM ณ ขณะนัน้ จ านวน 1,450 ล้านบาท ท าให้อตัรา
คา่ออกแบบ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างดงักลา่วต ่ากวา่ของโครงการภเูก็ตแฟนตาซี 

อย่างไรก็ตาม หากค านวณอตัราสว่นดงักลา่วโดยใช้เงินลงทนุทัง้หมดของโครงการ CM ที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมวิสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 จ านวน 5,568 ล้านบาท อตัราสว่นคา่ออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM 
จะเท่ากบัร้อยละ 4.53 ส าหรับ ส าหรับค่าออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM จ านวน 252 ล้าน
บาท และร้อยละ 1.93 ส าหรับค่าออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM จ านวน 107.70 ล้านบาท 
ซึ่งต ่ากว่าอตัราสว่นค่าออกแบบขัน้ตอนและการควบคมุการแสดง (Show) ต่อเงินลงทนุทัง้หมดของโครงการภเูก็ตแฟนตาซี 
กวา่ 10 เทา่ 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ท าการเปรียบเทียบคา่ออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM กบัอตัราค่าจ้างและ
ควบคมุงานก่อสร้างประเภทงานสถาปัตยกรรมที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงก าหนดอตัราคา่จ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคมุงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (“กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างปี 2562”) ซึง่มีผลใช้บงัคบัเมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม 2562 ใน
รูปแบบอตัราสว่นคา่ออกแบบตอ่มลูคา่โครงการทัง้หมด โดยมีรายละเอียดดงันี  ้

ประเภทงาน รายการ ขนาดโครงการ 
(ล้านบาท) 

อตัรา 
(ไม่เกินร้อยละของวงเงินงบประมาณคา่ก่อสร้าง) 
ไม่ซบัซ้อน ซบัซ้อน ซับซ้อนมาก 

งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ไม่ถงึ 50 4.5 6.5 8.5 

ตัง้แต ่50 ขึน้ไป  แตไ่ม่ถงึ 250 4.0 5.25 7.0 

ตัง้แต ่250 ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 750 3.5 4.0 6.0 
ตัง้แต ่750 ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 

2,500 
3.0 3.5 5.0 

ตัง้แต ่2,500 ขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 5,000 

2.5 3.0 4.0 

ตัง้แต่ 5,000 ขึน้ไป 1.5 2.5 3.0 

ควบคมุงาน
ก่อสร้าง 

ไม่ถงึ 50 4.5 6.5 8.5 

ตัง้แต ่50 ขึน้ไป  แตไ่ม่ถงึ 250 4.0 5.25 7.0 
ตัง้แต ่250 ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 750 3.5 4.0 6.0 
ตัง้แต ่750 ขึน้ไป แตไ่ม่ถงึ 

2,500 
3.0 3.5 5.0 

ตัง้แต ่2,500 ขึน้ไป  
แตไ่ม่ถงึ 5,000 

2.5 3.0 4.0 

ตัง้แต่ 5,000 ขึน้ไป 1.5 2.5 3.0 

ที่มา: กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 
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กฎกระทรวงก าหนดอตัราคา่จ้างปี 2562 นัน้ไมไ่ด้ก าหนดลกัษณะความซบัซ้อนของงานสถาปัตยกรรมดงัเช่นที่ก าหนดไว้ในบญัชี
ท้ายกฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าจ้างผู้ ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 (“กฎกระทรวงก าหนด
อัตราค่าจ้างปี 2560”) อย่างไรก็ดี ในการเปรียบเทียบค่าออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM 
บริษัทฯ อ้างอิงลกัษณะความซบัซ้อนตามที่เคยก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดอตัราคา่จ้างปี 2560 ซึง่อธิบายความซบัซ้อนของ
งานสถาปัตยกรรมได้ดงันี ้

(1) ซบัซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรมที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความ
ประณีตชัน้สงู ใช้เทคโนโลยีชัน้สงู ความช านาญเฉพาะด้าน มีความสลบัซบัซ้อนหรือมีผู้ ใช้สอยจ านวนมาก มีลกัษณะ
พิเศษเชิดชคูณุคา่ทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วฒันธรรมหรือธรรมชาติ เช่น พิพิธภณัฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลา
กลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้องปฏิบัติการอาคารที่มีความสลบัซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์
วฒันธรรม อาคารอนรัุกษ์ สถานทตู อาคารเก็บวสัดทุี่เสี่ยงอนัตรายหรือเสี่ยงต่อสขุภาพ งานสถาปัตยกรรมภายในของ
บ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพืน้ที่อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลงัคา สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสตัว์ 
สวนสาธารณะกลางเมืองหรืองานปรับปรุงอาคารหรือภมูิทศัน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิง่ปลกูสร้างอยูเ่ดิม 

(2) ซบัซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภมูิสถาปัตยกรรม ที่ต้องใช้ความประณีต ความช านาญ มี
ประโยชน์ใช้สอยที่ซบัซ้อน มีลกัษณะการก่อสร้างที่ซบัซ้อน มีกฎเกณฑ์ควบคมุเฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น 
อาคารมหาวิทยาลยั อาคารเรียนรวม หอสมดุ หอประชุม อาคารพกัอาศยัรวม สนามกีฬา สถานกกักนั หอพกั โรงเรียน 
ศาลาประชาคม อาคารส านกังาน อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบนัระดบัสงูของรัฐ สถาบนัการเงิน โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ โรงมหรสพ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการ สถานีขนส่งต่างๆ อาคาร
ศูนย์การค้า สถานบริการและนันทนาการ สโมสร สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมิทัศน์ชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
สาธารณะ โครงการจดัสรรที่ดิน หรือนิคมอตุสาหกรรม  

(3) ไม่ซบัซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็นมาตรฐาน
ทัว่ไป เช่น โรงเก็บพสัด ุคลงัสินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศนูย์อาหารโชว์รูม อาคารประเภทบ้านที่อยู่อาศยั
หรือส านกังานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภมูิทศัน์ถนนหรือเส้นทางคมนาคม สวนเกษตร สวนประดบั หรือ
สวนหยอ่ม 

บจ.คาร์นิวลัเมจิก ซึง่เป็นบริษัทยอ่ยทางอ้อมของบริษัทฯ ได้ลงทนุในโครงการ CM เป็นมลูคา่ 5,020.00 ล้านบาท เมื่อรวมคา่สถานี
ไฟฟา้ยอ่ยจ านวน  53.00 ล้านบาท ซึง่ลงทนุโดยบมจ. ภเูก็ตแฟนตาซี ท าให้มลูคา่เงินลงทนุรวมของโครงการ CM เทา่กบั 5,073.00 
ล้านบาท จึงจัดอยู่ในขนาดโครงการตัง้แต่ 5,000 ล้านบาท ขึน้ไป ตามตารางข้างต้น และเนื่องจากโครงการมีอาคารการแสดง
ขนาดใหญ่ที่มีระบบเทคนิคพิเศษต่าง ๆ และมีอาคารภตัตาคารที่ออกแบบเอกลกัษณ์เฉพาะ จึงมีลกัษณะโครงการที่มีความ
ซบัซ้อนมาก อตัราค่าออกแบบต่องบประมาณคา่ก่อสร้างตามกฎกระทรวงที่สามารถน ามาใช้อ้างอิงได้คือ ร้อยละ 3 และอตัราคา่
ควบคุมงานก่อสร้างต่องบประมาณค่าก่อสร้างตามกฎกระทรวงที่สามารถน ามาใช้เทียบเคียงได้คือ ร้อยละ 3 ดงันัน้ อตัราที่
เหมาะสมในการเทียบกับค่าตอบแทนออกแบบธุรกิจ (Business Design) ซึ่งมีขอบเขตงานครอบคลมุทัง้งานออกแบบและงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง คือ ร้อยละ 6 อย่างไรก็ตาม รายการค่าออกแบบของโครงการ CM ซึ่งประกอบด้วยค่าออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมและงานระบบโดยผู้ รับเหมาภายนอกจ านวน 84.00 ล้านบาท และคา่ออกแบบ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้าง
โครงการ CM จ านวน 107.70 ล้านบาท (ค่าออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ CM จ านวน 73.50 
ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบลงทนุของโครงการ CM ซึ่งได้รับสตัยาบนัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 
กนัยายน 2560 และ จ านวน 34.20 ล้านบาท ซึ่งเป็นสว่นเพิ่มเงินเดือนที่จ่ายให้กบันายกิตติกร คิว้คชา และนายผิน คิว้คชา 
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ส าหรับภาระงานที่เพิ่มขึน้จากการขยายโครงการ CM) รวมเป็นค่าออกแบบของทัง้โครงการจ านวน 191.70 ล้านบาท และ
งบประมาณคา่ก่อสร้าง รวมการตกแตง่และงานระบบตา่งๆ ของโครงการ CM มีมลูคา่ 4,131.00 ล้านบาท ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 (หน่วย: ล้านบาท) 

รายการ 

งบลงทุนที่เสนอ 
ให้ที่ประชุมวสิามัญ 
ผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
พิจารณาให้สตัยาบัน 

งบลงทนุผา่นบจ.คาร์นิวลัเมจิก  
1)    คา่ก่อสร้างและงานระบบ 2,655.50 
2)    คา่โคมไฟ อปุกรณ์ไฟฟา้ และระบบควบคมุแสงไฟ 400.00 
3)    คา่ตกแตง่ทัง้โครงการ 537.00 
4) คา่จ้างแรงงานและผู้ เช่ียวชาญ 1/ 465.00 
5)  คา่ออกแบบ Business Design 1/ 73.50 

รวม 4,131.00 

หมายเหต:ุ 1/  คา่ออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM ตามทีจ่ะเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาให้สตัยาบนั มีจ านวนทัง้สิน้ 107.70 ล้านบาท แบง่เป็นคา่ออกแบบธุรกิจ อ านวยการและ
ควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM จ านวน 73.50 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบลงทนุของโครงการ CM ซึง่ได้รับ
สตัยาบนัจากที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 และ จ านวน 34.20 ล้านบาท ซึง่
เป็นสว่นเพิ่มเงินเดือนที่จา่ยให้กบันายกิตติกร คิว้คชา และนายผิน คิว้คชา ส าหรับภาระงานท่ีเพิ่มขึน้จากการ
ขยายโครงการ CM โดยคา่ตอบแทนสว่นนีบ้นัทกึอยูใ่นข้อ 4) คา่จ้างแรงงาน และผู้ เช่ียวชาญ 

 

อตัราค่าออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM ค านวณจากค่าออกแบบรวม 191.70 ล้านบาท และงบ
ลงทนุโครงการ CM ทัง้หมด 4,131.00 ล้านบาท จึงเทา่กบัร้อยละ 5.47 ซึง่ต ่ากวา่ผลรวมของอตัราคา่ออกแบบและอตัราคา่ควบคมุ
งานก่อสร้างที่กฎกระทรวงก าหนดคือร้อยละ 6.00 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้วา่จ้างผู้ เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรม รศ.ดร. พนิต ภูจิ่นดา หวัหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และที่ปรึกษา ศนูย์ออกแบบและพฒันาเมือง จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ประเมิน
ราคายุติธรรม (Fair Market Value) ค่าออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคุมงานก่อสร้างโครงการ CM โดยผลการประเมิน
สามารถสรุปได้ดงันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 

หมวดงานที่ประเมิน 
มาตรฐาน 
ที่ใช้อ้างอิง 

ราคายุติธรรม (ล้านบาท) 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน รวม 

1. งานก่อสร้างและอุปกรณ์ทัง้หมด 4 โซน  
(หรืองานออกแบบแนวคิด Master Plan และ
คอนเซ็ปต์ของอาคารและพืน้ท่ีทัง้หมดใน
โครงการ (สถาปัตยกรรม/ภมูิสถาปัตยกรรม)) 

กฎกระทรวง
ก าหนดอตัรา
คา่จ้าง 

31.87 106.22 138.09 
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หมวดงานที่ประเมิน 
มาตรฐาน 
ที่ใช้อ้างอิง 

ราคายุติธรรม (ล้านบาท) 
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน รวม 

(ตามข้อ 1 – 5 และ 25 ของขอบเขตงาน
ออกแบบธุรกิจ) 

ผู้ให้บริการงาน
จ้างออกแบบ
หรือควบคมุงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 

2562  
งานพิเศษ 
ระดบัท่ี 2  

ประเภทความ
ซบัซ้อนมาก 

2. งานตกแต่งทัง้โครงการ และตกแต่งภายใน
อาคารทัง้หมด 
(ตามข้อ 1 – 5 ของขอบเขตงานออกแบบธุรกิจ) 

14.50 32.22 44.91 

3. งานโคมไฟ อปุกรณ์ไฟฟา้ และแนวทางในการวาง
ระบบควบคมุแสง 
(ตามข้อ 6 - 8 ของขอบเขตงานออกแบบธุรกิจ) 

10.80 24.00 34.80 

4. งานอุปกรณ์การแสดง ระบบเหินเวหา และ
ฉากเวทีโชว์ (หรืองานออกแบบการแสดงและ
สว่น ประกอบการแสดง) 
(ตามข้อ 12 – 16 ของขอบเขตงานออกแบบ
ธุรกิจ) 

22.80 22.80 45.60 

5. งานออกแบบระบบ IT ควบคมุการแสดง แสงสเีสยีง 
(ตามข้อ 7 และ 10 - 11 ของขอบเขตงาน
ออกแบบธุรกิจ) 

รวมอยูใ่นข้อ
ข้างต้นแล้ว 

รวมอยูใ่นข้อ
ข้างต้นแล้ว 

รวมอยูใ่นข้อ
ข้างต้นแล้ว 

รวม  79.97 185.24 265.21 

ราคายตุิธรรมของคา่ออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรม 
รศ.ดร. พนิต ภูจิ่นดา เทา่กบั 265.21 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ที่บริษัทฯ จ่ายให้กบัผู้บริหารทัง้ 3 ทา่น จ านวน 107.7 ล้านบาท  

เมื่อพิจารณาผลการประเมินทัง้การเทียบกับอตัราค่าออกแบบธุรกิจของโครงการภูเก็ตแฟนตาซี อตัราค่าออกแบบและอัตรา 
ค่าควบคุมงานก่อร้างที่กฎกระทรวงก าหนด และผลการประเมินราคายุติธรรมโดยผู้ เช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรม รศ.ดร. พนิต  
ภูจิ่นดา บริษัทฯ จึงเห็นวา่คา่ตอบแทนการออกแบบและควบคมุงานของโครงการ CM มีความเหมาะสมแล้ว 

การเข้าท ารายการดงักลา่วเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการซึ่งมีมลูค่าของรายการคิดเป็น
ร้อยละ 5.24 ของมลูค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นงบการเงินล่าสดุก่อนที่มีการเข้าท า
รายการซึง่สงูกวา่ 20 ล้านบาท และมากกวา่ร้อยละ 3 ของมลูคา่สนิทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย บริษัทฯ จึงมี
หน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกนั โดยการจัดท าและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการของ
บริษัทฯ ต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อ

ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต ่ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น  

ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 
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2) แตง่ตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศรายการ

ที่เก่ียวโยงกนั ในการนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อ

แสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น ภายใต้ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

1.5 สัญญาที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าท ารายการ 

รายละเอียดส าคญัของสญัญาวา่จ้างออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้าง มดีงันี ้

ผู้วา่จ้าง : บจ.คาร์นิวลัเมจิก 
ผู้ รับจ้าง : นายกิตติกร คิว้คชา  

นายผิน  คิว้คชา 
นายสมหวงั  คิว้คชา 

วนัท่ีท าสญัญา : 24 สงิหาคม 2562 
มลูคา่สญัญา : 107.70 ล้านบาท 
ความสมัพนัธ์
ระหวา่ง 
ผู้วา่จ้างและ 
ผู้ รับจ้าง 

: บุคคลทัง้สามมีความเก่ียวโยงกนัหรือเก่ียวข้องกับบริษัทฯ ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีราย -
ละเอียด ดงันี ้
1. นายผิน  คิว้คชา เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบจ.คาร์นิวลัเมจิก และถือหุ้น

ในบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 0.02 
2. นายกิตติกร  คิว้คชา เป็นบตุรชายของนายผิน คิว้คชา และเป็นกรรมการและผู้บริหารของ 

บจ.คาร์นิวลัเมจิก และถือหุ้นในบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 2.71 
3. นายสมหวงั  คิว้คชา เป็นบตุรชายของนายผิน คิว้คชาและเป็นกรรมการและผู้บริหารของ 

บจ.คาร์นิวลัเมจิก และถือหุ้นในบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 0.13 
ขอบเขตงานใน
สญัญา 

: รายละเอียดตามข้อ 1.3 

การรับประกนั
ผลงาน 

: ภายในก าหนดระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัสง่มอบครัง้สดุท้าย หากมีความเสียหาย หรือความ
ช ารุดบกพร่องเกิดขึน้กบังานออกแบบธุรกิจ ผู้ รับจ้างต้องท าการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อย โดย   
ไม่คิดค่าตอบแทนจากผู้ ว่าจ้างอีก ถ้าผู้ รับจ้างไม่จัดการแก้ไขให้เป็นที่ เ รียบร้อยใน
ก าหนดเวลาอันสมควร ผู้ ว่าจ้างมีสิทธิจ้างผู้ รับจ้างรายอื่นให้แก้ไขงานนัน้ โดยผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายแทนผู้วา่จ้างโดยสิน้เชิง 

ข้อตกลงส าคญั : ผู้ รับจ้างจะสง่มอบงานท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบภายในเดือนธนัวาคม 2562 เพื่อให้โครงการคาร์นิวลั-
เมจิก สามารถเปิดด าเนินกิจการได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2563 
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1.6 ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

1.6.1  กรรมการผู้มีส่วนได้เสยีในการท ารายการ 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 กรรมการผู้มีสว่นได้เสยีตามรายนามตอ่ไปนี ้
มิได้เข้าร่วมประชมุและมิได้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระพิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายคา่ตอบแทนการออกแบบธุรกิจ อ านวยการ
และควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM และการวา่จ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั ผลติและติดตัง้ชดุไฮโดรลกิแพลตฟอร์มภายใต้
โครงการ CM  

กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ความสัมพนัธ์ 
1. นายผิน คิว้คชา ผู้ รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
2. นางอาภา คิว้คชา ภรรยาของนายผิน คิว้คชา 
3. น.ส. อมัพรศรี คิว้คชา บตุรสาวของนายผิน คิว้คชา 
4. นายฤทธ์ิ คิว้คชา บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 
5. นายอ านาจ คิว้คชา บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 

1.6.2  ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย   

ผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียในการวา่จ้างออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสยีงใน
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 ในวาระพิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายคา่ตอบแทนการออกแบบธุรกิจ อ านวยการ
และควบคุมงานก่อสร้างโครงการ CM และการว่าจ้างบริษัท เชิดชัยวรรณ จ ากัด ผลิตและติดตัง้ชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม
ภายใต้โครงการ CM ได้แก่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

ที่ ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1. นายผิน คิว้คชา 600,000 0.02% ผู้ รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
2. นายกิตติกร คิว้คชา 79,400,000 2.77% ผู้ รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ย 
3. นายสมหวงั คิว้คชา 4,000,000 0.14% ผู้ รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ย 
4. นางอาภา คิว้คชา 92,420,000 3.22% ภรรยาของนายผิน คิว้คชา 
5. น.ส. อมัพรศรี คิว้คชา 558,264,379 19.44% บตุรสาวของนายผิน คิว้คชา 
6. นายฤทธ์ิ คิว้คชา 144,000,000 5.02% บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 
7. นายอ านาจ คิว้คชา 76,300,000 2.66% บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 
8. นายเดช คิว้คชา 278,593,080 9.70% บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 
9. บริษัท ซิลเวอร์เฮ้าส์ จ ากดั 130,150,000 4.53% นิติบคุคลที่บตุรชายของนายผิน คิว้คชา คือ

นายธนะ คิว้คชา เป็นกรรมการผู้มีอ านาจ 
10. นางชนศิา คิว้คชา 152,480 0.01% น้องสาวของนายผิน  คิว้คชา 
11. น.ส. เอ็นด ูคิว้ไพศาล 25,000 0.00% น้องสาวของนายผิน  คิว้คชา 
12. น.ส. อ าพนั เตชะรัตนไชย      9,913,331 0.35% น้องสาวของนางอาภา  คิว้คชา  
13. นางอาภรณ์ เตชะรัตนไชย 1,960,000 0.07% น้องสาวของนางอาภา  คิว้คชา  
14. นางอาภสัรา เตชะรัตนไชย 22,221 0.00% น้องสาวของนางอาภา  คิว้คชา  
รวมจ านวนหุ้นที่ไม่มีสทิธิออกเสียง 1,375,800,491 47.92%  
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  ทัง้นี ้จ านวนหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นข้างต้นเป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม 2562 

1.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกบัการเข้าท ารายการและประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัท (โดยไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในการวา่จ้างออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ 

CM) มีความเห็นว่า การท ารายการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยไม่มีการถ่ายเท

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กบับคุคลที่เก่ียวโยงดงักลา่ว และเมื่อพิจารณาค่าตอบแทนการออกแบบธุรกิจ อ านวยการและ

ควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM จ านวน 107.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัอตัราคา่ออกแบบธุรกิจของโครงการภเูก็ตแฟนตา

ซี อตัราสว่นคา่ออกแบบและคา่ควบคมุงานก่อสร้างที่กฎกระทรวงก าหนด รวมถึงผลการประเมินราคายตุิธรรมโดยผู้ เช่ียวชาญ

ด้านสถาปัตยกรรม รศ.ดร. พนิต ภู่จินดา แล้ว มีความคุ้มค่าและเหมาะสม จึงเห็นชอบการเข้าท ารายการดงักล่าว และให้

น าเสนอท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาให้สตัยาบนั 

1.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
ตามข้อ 1.6 ข้างต้น 

-ไมม่ี-  
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2. การว่าจ้างบจ.เชิดชัยวรรณ 

2.1 วัน เดือน ปีที่ท ารายการ  

23 มีนาคม 2560 

2.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 ผู้วา่จ้าง:  บจ.คาร์นวิลัเมจิก  

ผู้ รับจ้าง:  บจ.เชิดชยัวรรณ  

ความสมัพนัธ์: บจ.เชิดชยัวรรณประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิต ประกอบ ซ่อม และจ าหน่ายรถโดยสาร  รวมถึงรับจ้าง
ด าเนินงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยมีนายสรุวฒุิ เชิดชยั เป็นกรรมการผู้มีอ านาจและเป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 
99.80 ของบจ.เชิดชยัวรรณ โดยนายสรุวฒุิ เชิดชยั เป็นคูส่มรสของนางสาวโสภิดา คิว้คชา เชิดชยั ซึง่เป็น
กรรมการของบจ.คาร์นิวลัเมจิกและ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี และเป็นบุตรสาวของนายผิน คิว้คชา ซึ่งเป็น
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

2.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 

บจ.คาร์นิวลัเมจิกได้วา่จ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ ให้เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างชดุลิฟท์ไฮโดรลิคแพลตฟอร์ม และผลิตโครงสร้างฐาน
และสแตนด์ยกกระเช้า เพื่อใช้ส าหรับน านกัท่องเที่ยวเข้าไปยงัภตัตาคารของโครงการ CM ตวักระเช้าได้มีการออกแบบและ
ตกแต่งตามรูปแบบซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโครงการ CM มีความยาวประมาณ 6.5 เมตร สงู 4.5 เมตร สามารถรองรับ
จ านวนนกัท่องเที่ยวต่อครัง้ประมาณ 15-20 คน ชุดลิฟท์ไฮโดรลิคดงักลา่วขบัเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฮโดรลิคที่ควบคมุด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยกระเช้าที่อยูบ่นแพลตฟอร์มจะเคลื่อนตวัขึน้จากน า้พแุละแสงสีของดวงไฟด้วยความสงูจากพืน้ดินประมาณ 7 
เมตร ติดตัง้อยู่ภายนอกอาคารบริเวณทางเข้าภตัตาคาร โดยเป็นไฮโดรลิคแพลตฟอร์มกลางแจ้งในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ใดใน
โลก 

เนื่องจากไฮโดรลิคแพลตฟอร์มตามรูปแบบของโครงการ CM มีเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่เหมือนกับลิฟท์ขนส่งที่ติดตัง้และใช้งาน
ตามอาคารทัว่ไป และ บจ.คาร์นิวลัเมจิก ได้ติดต่อว่าจ้างผู้ รับจ้างในประเทศหลายราย แต่ผู้ รับจ้างตอบปฏิเสธที่จะรับงาน มี
เพียงผู้ผลิตในต่างประเทศเพียงรายเดียวตอบรับงานในราคาไม่ต ่ากว่า 17 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาที่สงูกว่างบประมาณที่
ก าหนดไว้มาก ฝ่ายจัดการของ บจ.คาร์นิวลัเมจิก จึงจ าเป็นต้องติดต่อ บจ.เชิดชยัวรรณ ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านการท า
ไฮโดรลคิแพลตฟอร์มส าหรับยกรถยนต์โดยสาร และรับด าเนินการด้านระบบวิศวกรรมตา่งๆ ให้ช่วยด าเนินการ โดย บจ.เชิด
ชยัวรรณ ได้เสนอราคาค่าก่อสร้างรวมทัง้สิน้ 8.30 ล้านบาท กรรมการผู้จดัการใหญ่ของ บจ.คาร์นิวลัเมจิก ร่วมกบัวิศวกร
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ ออกแบบโครงสร้างอาคาร ได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าจ้างดงักล่าว โดยเปรียบเทียบกับ
ประมาณการราคาทนุของเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ แรงงาน รวมถึงเทคนิคพิเศษที่ต้องใช้ในการผลิตชิน้งานแล้ว เห็นว่าเป็นราคา
ที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งแก่โครงการ CM 
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2.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการช าระเงนิ 

การวา่จ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ มีมลูคา่ 8.30 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) แบง่การช าระเงินออกเป็น 5 งวด ดงันี ้

งวด เงื่อนไขการช าระเงนิ หมายเหตุ 

งวดที่ 1 ร้อยละ 20 ของคา่จ้างทัง้หมด เป็นเงิน 1.660 ล้านบาท ช าระเมื่อตกลงท า

สญัญาวา่จ้าง 

ช าระเมื่อวนัที่ 28/4/2560 

งวดที่ 2 ร้อยละ 20 ของคา่จ้างทัง้หมด  เป็นเงิน 1.660 ล้านบาท ช าระเมื่อผู้ รับจ้างน า

อปุกรณ์งานติดตัง้พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเตรียมความพร้อมในสถานท่ีก่อสร้าง 

ช าระเมื่อวนัที่ 29/8/2560 

งวดที่ 3 ร้อยละ 20 ของคา่จ้างทัง้หมด เป็นเงิน 1.660 ล้านบาท ช าระเมื่อผู้ รับจ้างติดตัง้

ระบบไฮโดรลกิและระบบไฟฟา้ให้ใช้งานยกแสตนด์กระเช้าได้แล้ว 

ยงัมิได้ช าระเนื่องจากการ

ก่อสร้างอาคารยงัไมเ่สร็จ

สมบรูณ์ ท าให้ผู้ รับจ้างไม่

สามารถติดตัง้ระบบได้ 

 

งวดที่ 4 ร้อยละ 30 ของค่าจ้างทัง้หมด เป็นเงิน 2.490 ล้านบาท ช าระเมื่อผู้ รับจ้างได้

ประกอบสแตนด์กระเช้าเข้ากบัชดุดนัไฮโดรลกิแพลตฟอร์มแล้ว 

งวดที่ 5 ช าระส่วนท่ีเหลือทัง้หมด เป็นเงิน 0.830 ล้านบาท เมื่อไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม

สามารถใช้งานได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพและมีการสง่มอบงานเรียบร้อยแล้ว 

 
ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 บจ.คาร์นิวลัเมจิก ได้ช าระเงินตามงวดงานให้แก ่บจ.เชิดชยัวรรณ แล้วจ านวน 2 งวด เป็นจ านวน
เงินรวม 3.32 ล้านบาท คงเหลอืมลูคา่ตามสญัญาอกีจ านวน 4.98 ล้านบาท ขณะที่งานกอ่สร้างมีความคืบหน้าไป
ประมาณร้อยละ 50 ของงานทัง้หมด 

การก าหนดอัตราค่าตอบแทนดังกล่าว ได้พิจารณาอ้างอิงจากราคาตลาด โดยการส ารวจราคาจากผู้ รับเหมาที่มี
ความสามารถในการผลิตชดุลิฟท์ไฮโดรลิคตามรูปแบบที่ บจ.คาร์นิวลัเมจิก ก าหนด ขณะที่ผู้ รับเหมาในต่างประเทศเสนอ
ราคาไมต่ ่ากวา่ 17 ล้านบาท เมื่อพิจารณาราคาที่เสนอจ านวน 8.30 ล้านบาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) และประสบการณ์ใน
ด้านการท าไฮโดรลคิแพลตฟอร์มส าหรับยกรถยนต์โดยสารของ บจ.เชิดชยัวรรณ บริษัทฯ จึงเห็นวา่การท ารายการกบับริษัท
ดงักลา่วเป็นการท ารายการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งแก่โครงการ   

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่เก่ียวโยงกนัประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมีมูลค่าของ
รายการคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอ้างอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 6/2561 ประชุมเมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั
ดงักลา่ว และบริษัทฯ ได้จดัท าและเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวนัที่ 28 
พฤษภาคม 2561 

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมขนาดรายการว่าจ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ และการว่าจ้างออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงาน
ก่อสร้างโครงการ CM ที่กลา่วแล้วในข้อ 1.4 ข้างต้น มลูคา่ของสิง่ตอบแทนรวมเทา่กบั 116 ล้านบาท หรือเทา่กบัร้อยละ 5.54 
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ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสงูกว่า 20 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบตัิตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกนั โดย
การจดัท าและเปิดเผยสารสนเทศเก่ียวกบัการเข้าท ารายการของบริษัทฯ ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และด าเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

1) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุ  

เพื่อขออนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ ่ากวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

2) แต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อท าหน้าที่ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความเห็นตามที่ก าหนดในประกาศ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในการนี ้บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเข้าท ารายการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น ภายใต้ประกาศรายการที่เก่ียวโยง

กนั 

 

2.5 สัญญาที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าท ารายการ 

รายละเอียดส าคญัของสญัญาจ้างผลติและติดตัง้ชดุไฮโดรลกิแพลตฟอร์มส าหรับโครงการ CM มีดงันี ้

ผู้วา่จ้าง : บจ.คาร์นิวลัเมจิก 

ผู้ รับจ้าง : บจ.เชิดชยัวรรณ 

วนัท่ีท าสญัญา : 23 มีนาคม 2560 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวนัท่ี 22 มกราคม 2562 

มลูคา่สญัญา : 8.30 ล้านบาท 

ความสมัพนัธ์

ระหวา่ง 

ผู้วา่จ้างและผู้ รับ

จ้าง 

: บจ.เชิดชยัวรรณประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลติ ประกอบ ซอ่ม และจ าหนา่ยรถโดยสาร รวมถึง

รับจ้างด าเนินงานระบบวิศวกรรมตา่งๆ โดยมีนายสรุวฒุิ เชิดชยั เป็นกรรมการผู้มีอ านาจและ

เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 99.80 ของบจ.เชิดชยัวรรณ โดยนายสรุวฒุิ เชิดชยั เป็นคูส่มรสของนางสาว

โสภิดา คิว้คชา เชิดชยั ซึง่เป็นกรรมการของบจ.คาร์นิวลัเมจิกและ บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี และ

เป็นบตุรสาวของนายผิน คิว้คชา ซึง่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

ขอบเขตงานใน

สญัญา 

: 1. ก่อสร้างลฟิท์ชดุไฮโดรลคิยกกระเช้า 

2. อปุกรณ์งานติดตัง้ระบบไฮดรอลคิ ระบบไฟฟา้ 

3. งานผลติโครงสร้างสแตนยกกระเช้า ตามแบบที่โครงการ CM ก าหนด และฐานน า้พ ุ

ระยะเวลาการ

รับประกนัผลงาน 

: 5 ปี 

ข้อตกลงส าคญั : หากผู้ รับจ้างไมส่ามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาทีก่ าหนดไว้ จะต้องช าระคา่ปรับวนัละ 

5,000 บาท นบัจากวนัก าหนดแล้วเสร็จ 
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2.6 ลักษณะและขอบเขตส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

2.6.1 กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในการท ารายการ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ ครัง้ที่ 17/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 กรรมการผู้ มีส่วนได้เสียตาม
รายนามต่อไปนี ้มิได้เข้าร่วมประชุมและมิได้ออกเสียงลงคะแนน ในวาระพิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทนการ
ออกแบบธุรกิจ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM และการวา่จ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั ผลติและติดตัง้
ชดุไฮโดรลกิแพลตฟอร์มภายใต้โครงการ CM  

กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ความสัมพนัธ์ 

1. นายผิน คิว้คชา กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 

บิดาของน.ส.โสภิดา คิว้คชา เชิดชัย ซึ่งเป็นภรรยาของนายสรุวุฒิ เชิดชัย โดย

นายสรุวฒุิ เชิดชยั เป็นกรรมการผู้มีอ านาจและผู้ ถือหุ้นในบจ.เชิดชยัวรรณ 

2. นางอาภา คิว้คชา ภรรยาของนายผิน คิว้คชา 

3. นายฤทธ์ิ คิว้คชา บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 

4. น.ส. อมัพรศรี คิว้คชา บตุรสาวของนายผิน คิว้คชา 

5. นายอ านาจ คิว้คชา บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 

2.6.2 ผู้ถอืหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

ผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสียในการวา่จ้าง บจ.เชิดชยัวรรณ ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563   
ในวาระพิจารณาให้สตัยาบนัการจ่ายค่าตอบแทนการออกแบบ อ านวยการและควบคมุงานก่อสร้างโครงการ CM และ
การว่าจ้างบริษัท เชิดชยัวรรณ จ ากดั ออกแบบและก่อสร้างชุดไฮโดรลิกแพลตฟอร์ม ภายใต้โครงการ CM ได้แก่บคุคล
ดงัตอ่ไปนี ้

ที่ ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

1. นายผิน คิว้คชา 600,000 0.02% ผู้ รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
2. นายกิตติกร คิว้คชา 79,400,000 2.77% ผู้ รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ย 
3. นายสมหวงั คิว้คชา 4,000,000 0.14% ผู้ รับจ้าง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทยอ่ย 
4. นางอาภา คิว้คชา 92,420,000 3.22% ภรรยาของนายผิน คิว้คชา 
5. น.ส. อมัพรศรี คิว้คชา 558,264,379 19.44% บตุรสาวของนายผิน คิว้คชา 
6. นายฤทธ์ิ คิว้คชา 144,000,000 5.02% บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 
7. นายอ านาจ คิว้คชา 76,300,000 2.66% บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 
8. นายเดช คิว้คชา 278,593,080 9.70% บตุรชายของนายผิน คิว้คชา 
9. บริษัท ซิลเวอร์เฮ้าส์ จ ากดั 130,150,000 4.53% นิติบคุคลทีบ่ตุรชายของนายผิน คิว้คชา คือ

นายธนะ คิว้คชา เป็นกรรมการผู้มีอ านาจ 
10. นางชนศิา คิว้คชา 152,480 0.01% น้องสาวของนายผิน  คิว้คชา 
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ที่ ชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วน 
การถอืหุ้น 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

11. น.ส. เอ็นด ูคิว้ไพศาล 25,000 0.00% น้องสาวของนายผิน  คิว้คชา 
12. น.ส. อ าพนั เตชะรัตนไชย      9,913,331 0.35% น้องสาวของนางอาภา  คิว้คชา  
13. นางอาภรณ์ เตชะรัตนไชย 1,960,000 0.07% น้องสาวของนางอาภา  คิว้คชา  
14. นางอาภสัรา เตชะรัตนไชย 22,221 0.00% น้องสาวของนางอาภา  คิว้คชา  
รวมจ านวนหุ้นที่ไม่มีสทิธิออกเสียง 1,375,800,491 47.92%  

ทัง้นี ้จ านวนหุ้นและสดัสว่นการถือหุ้นข้างต้นเป็นข้อมลู ณ วนัท่ี 2 ตลุาคม  2562 

2.7 ความเห็นของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (โดยไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในการวา่จ้างบจ.เชิดชยัวรรณ) มีความเหน็วา่การท ารายการนี ้

เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจของบริษัทฯ โดยไมม่ีการถา่ยเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบับคุคลที่เก่ียวโยง

ดงักลา่ว อีกทัง้มีความสมเหตสุมผลในเร่ืองการก าหนดราคาคา่จ้าง ซึง่เป็นราคาที่ต า่กวา่ราคาที่บริษัทรายอื่นเสนอ และ

การเข้าท ารายการดงักลา่วมีความจ าเป็นและไมส่ามารถที่จะวา่จ้างผู้อื่นในราคาเดยีวกนัได้ จึงเหน็ชอบการเข้าท ารายการ 

และให้น ารายการดงักลา่วเสนอให้ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563  พิจารณาให้สตัยาบนั 

2.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อ 2.7 ข้างต้น 

-ไมม่ี- 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 ขอแสดงความนบัถือ 
  
 
 (อาภา  คิว้คชา) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 


