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  วสิยัทศัน์ (Vision):   

“ผูน้ ำอตุสำหกรรมกำรท่องเท่ียวมำตรฐำนสำกล” 

ซาฟารเีวลิด ์มเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้ าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มรีะดบั

มาตรฐานสากล เสรมิสรา้ง แต่งเตมิผลติภณัฑแ์ละกจิกรรมใหม่ๆ ที่มคีุณภาพสูง 

เพื่อสรา้งความคุม้ค่า มปีระโยชน์ต่อสงัคมโลกในดา้นการท่องเทีย่ว  
  

 
 

พนัธกจิ (Mission): 

“สร้ำงควำมสขุแด่คนทุกวยั” 

ซาฟารเีวลิด ์เป็นธมีปารค์ทีใ่หค้วามสุข สนุก มสีาระ ด้วยความบนัเทงิที่

ยิง่ใหญ่  สุดประทบัใจ และมบีรกิารทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ยรอยยิม้ ไมตรจีติ ซื่อสตัย ์

พร้อมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูง ให้แก่นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวยั จากทัว่ทุก   

มุมโลกทีม่าเยอืน  
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ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 

 ข้อมูลบริษัทฯ 

ชื่อบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย:์ บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 
ชื่อย่อหลกัทรพัย:์  SAFARI 
เลขทะเบยีนบรษิทั: 0107537000351   
การประกอบธุรกจิ: การท่องเทีย่วและนนัทนาการ ประเภทสวนสตัวเ์ปิดและการแสดง   
ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้: 1,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 200 ลา้นหุน้                                     

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5.00 บาท 
สถานทีต่ัง้:                   99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา  

กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศพัท ์(02) 518-1000-19, (02) 914-4100-19 
โทรสาร  (02) 518-1022, (02) 914-2959 เวป็ไซต์ www.safariworld.com  
E-mail address: info@safariworld.com 

 

 ข้อมูลบริษัทย่อย 

บริษทั ภเูกต็แฟนตาซี จ ากดั (มหาชน):   
ประกอบธุรกจิท่องเทีย่วและนันทนาการ ประเภทวฒันธรรมธมีปาร์ค มทีีต่ ัง้ส านกังานใหญ่อยู่ ณ เลขที ่99 หมู่ 3            
ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83150 โทรศพัท ์(076) 385000-19 โทรสาร (076) 385333-4  
เวป็ไซต ์www.phuket-fantasea.com  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 190 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 190 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

บริษทั ซาฟารี ไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั:   
จะประกอบธุรกจิการท่องเทีย่ว เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ ประชุม สมัมนา ค่ายพกัแรม และเป็นศูนยพ์ฒันาการขยายพนัธุ์
สตัวเ์พื่อน าออกจ าหน่าย มทีีต่ ัง้ส านกังานใหญ่อยู่ ณ เลขที ่99 หมู่ 9 ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั มทุีนจดทะเบยีน 40 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั
จ านวน 4 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท และเรยีกช าระแลว้รอ้ยละ 25 เป็นเงนิ 10 ลา้นบาท 
 

บริษทั คารนิ์วลั เมจิก จ ากดั 
จะด าเนินธุรกจิท่องเทีย่วและนนัทนาการประเภทธมีปาร์ค ทีเ่น้นโชวเ์รื่องการแสดงแสงสขีองดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ           
ทีน่ าสมยั ตื่นตาตื่นใจ มทีีต่ ัง้ส านกังานใหญ่อยู่ ณ เลขที ่99 หมู่ 3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83150  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทั คารนิ์วลั เมจกิ จ ากดั มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ย   
หุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท โดยบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ไดถ้อืหุน้  
ในบรษิทั คารนิ์วลั เมจกิ จ ากดั รอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีน และจะเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้จากรอ้ยละ 90 เป็น
รอ้ยละ 99 ในอนาคต 
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บุคคลอ้างอิงอืน่ 

นายทะเบียนหลกัทรพัย:์ 
บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั   
ทีต่ัง้ส านกังานอยู่ ณ เลขที ่62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรชัดาภเิษก แขวงคลองเตย                     
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศพัท ์0-2359-1200-01 

ผูส้อบบญัชี: 
นายวชิยั  รุจติานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054  
นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500  
นายเสถยีร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495  
นางสาวกุลธดิา  ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946  

แห่งบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั  

ส านกังานตัง้อยู่ที ่หอ้งชุด 100/72 ชัน้ 22 อาคารว่องวานิช B เลขที ่100/2 ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 โทรศพัท ์0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110 
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สารจากประธานกรรมการ 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ 

ในปี 2557 เศรษฐกจิไทยเกอืบจะหยุดชะงกั โดยมอีตัราการเตบิโตไม่ถงึรอ้ยละ 1.0 เน่ืองมาจากการส่งออก       
ทีล่ดลง การท่องเทีย่วทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั การลงทุนทัง้ภาครฐัและเอกชนทีช่ะงกังนั และสนิคา้เกษตรทีม่รีาคาตกต ่า อกีทัง้ 
ปญัหาทางการเมอืงทีต่่อเน่ืองมาตัง้แต่ปลายปี 2556 ปจัจยัเหล่าน้ียงัความไม่มัน่ใจแก่ผูล้งทุนและผูบ้รโิภค 

ส าหรบัเศรษฐกจิไทยในปี 2558 คาดว่าจะมแีนวโน้มการขยายตวัประมาณรอ้ยละ 3.8 จากการใชจ้่ายภาครฐั           
ทีจ่ะเพิม่ขึน้ เศรษฐกจิของประเทศและของต่างประเทศดขีึน้  อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วทีเ่ป็นปจัจยัหลกัในการขยายตวั   
ของเศรษฐกจิของประเทศกจ็ะดขีึน้ตามไปดว้ย เพราะนอกจากสถานการณ์ทางเศรษฐกจิดงัไดก้ล่าวแลว้ สถานการณ์      
ทางการเมอืงภายในประเทศกไ็ด้คลี่คลายอย่างชดัเจน อย่างไรกต็าม ยงัคงมปีจัจยัเสีย่งทีต่้องติดตามอย่างใกลช้ดิ เช่น    
การฟ้ืนตวัของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะเศรษฐกจิยุโรปที่ยงัไม่แจ่มใสนกั แนวโน้มราคาสนิคา้เกษตรทีย่งัคงตกต ่า และ
หน้ีสนิทางภาคครวัเรอืนซึง่มจี านวนมากยงัเป็นปญัหาทีเ่ปราะบาง และอาจมผีลกระทบต่อการขยายตวัทางเศรษฐกจิ     
ของประเทศได ้

อุตสาหกรรมท่องเทีย่วไทยในปี 2557 ไดช้ะลอตวัลงจากปจัจยัลบทางการเมอืงภายในประเทศตัง้แต่ปลายปี 2556 
กระทัง่กลางปี 2557 ซึง่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีจ่ะเดนิทางมาท่องเทีย่วในประเทศไทย 
ประกอบกบัไดเ้กดิวกิฤตเศรษฐกจิถดถอยในกลุ่มประเทศยุโรป และการลดค่าของเงนิรเูบลิของรสัเซยีมผีลท าใหจ้ านวน
นกัท่องเทีย่วกลุ่มดงักล่าวซึง่เป็นนกัท่องเทีย่วหลกัของประเทศลดลงอย่างมนียัส าคญั อย่างไรกต็ามเป็นทีห่วงัว่าเศรษฐกจิ
โดยทัว่ไปของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะของไทยจะฟ้ืนตวั และการเตรยีมตวัเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปลายปี 
2558 จะท าใหม้นีักท่องเทีย่วเดนิทางเข้ามาท่องเทีย่วในประเทศไทยมากขึน้ อีกทัง้การท าการตลาดเชงิรุกของหน่วยงาน
ภาครฐั จะช่วยใหน้กัท่องเทีย่วต่างชาตเิตบิโตเป็นบวกไดอ้ย่างมากในปี 2558 

การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2557 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เน่ืองจากได้รบัผลกระทบ    
จากวกิฤตการณ์ดงักล่าวขา้งต้น ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยลดลงจากปี 2556 รวมแลว้
ประมาณ 369.42 ล้านบาท และมผีลขาดทุนสุทธ ิ24.38 ล้านบาท หากแต่บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ที่จะพฒันากจิกรรม 
ปรบัปรงุสถานที ่และการใหบ้รกิาร เพื่อยกระดบัมาตรฐานผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทัฯ ใหส้งูยิง่ขึน้อกี เพื่อรองรบั    
การขยายตวัของอุตสาหกรรมท่องเทีย่วทีจ่ะต้องขยายตวัต่อไป 

ในนามของคณะกรรมการ ขา้พเจา้ขอขอบคุณท่านผูม้อุีปการคุณและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกท่าน ตลอดจนผูบ้รหิาร    
และพนกังาน ทีไ่ด้ใหค้วามอนุเคราะห์และสนบัสนุนบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยดว้ยดตีลอดมา และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า         
ท่านทัง้หลายจะใหค้วามสนบัสนุนแก่เราเช่นน้ีอกีต่อไป 

 

 
 

   (ณรงค ์ จุลชาต) 
   ประธานกรรมการ 
   26 มนีาคม 2558 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมา 
 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิการท่องเที่ยวและสนัทนาการ ประเภทสวนสตัว์เปิดและ
การแสดงทีม่มีาตรฐานสากล ทีใ่หท้ัง้ความสุข ความสนุกสนาน ความบนัเทงิ และความรูแ้ก่ผูเ้ขา้ชม ทุกเพศ ทุกวยั ทุกชาต ิ 
ทุกภาษา และสามารถเทีย่วชมไดต้ลอดทุกฤดกูาล บนเน้ือทีป่ระมาณ 475 ไร่ ยา่นรามอนิทรา มนีบุร ีกรุงเทพมหานคร 
โดยจดัให้มกีารแสดงของสตัว ์เช่น โชวโ์ลมา โชวส์งิโตทะเล โชวอุ์รงัอุตงั โชวช์า้ง โชวน์ก และการแสดงของนกัแสดงรวม  
7 โชวย์ิง่ใหญ่ ไวเ้ป็นผลติภณัฑห์ลกั และมสีวนสตัวเ์ปิด สวนสตัวน์ ้า และสวนนก ทีร่วบรวมสตัวน์านาชนิด หลากหลาย 
สายพนัธุจ์ากทัว่ทุกมุมโลกมาจดัแสดงไวท่้ามกลางธรรมชาตทิีเ่หมอืนป่าใหญ่ในกรุง นอกจากน้ี ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ ์ 
และส่งเสรมิการอนุรกัษ์พนัธุส์ตัว ์เพื่อการศกึษาและเผยแพร่วชิาการเกีย่วกบัสตัวแ์ก่นกัเรยีนและประชาชนทัว่ไป  

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2528 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1 ลา้นบาท 
เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2537 บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ใชช้ื่อว่า บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั 
(มหาชน) และเมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2538 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดร้บัหุน้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบยีน  

เมื่อวนัที ่13 กรกฎาคม 2548  บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนลงจาก 4,000 ลา้นบาท และลดทุนทีเ่รยีก
ช าระแลว้จาก 2,000 ลา้นบาท เหลอืทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 1,000 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 200 ลา้นหุน้ 
มลูค่าทีต่ราไวหุ้้นละ 5 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัฯ ตามมตทิีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2548 เมื่อวนัที ่
28 เมษายน 2548 

เมื่อวนัที ่21 มถุินายน 2539  คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดเ้หน็ว่า จงัหวดัภูเกต็เป็นจงัหวดัที่มศีกัยภาพสงูในการ
ดงึดดูนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตใิหเ้ดนิทางไปท่องเทีย่ว เพราะภเูกต็เป็นจงัหวดัทีม่ชีายหาดสวย เกาะแก่ง
มาก และแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาตทิีง่ดงาม จงึไดจ้ดัตัง้บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั ณ บรเิวณหาดกมลา อ าเภอกะทู้ 
จงัหวดัภูเกต็  เพื่อด าเนินธุรกจิแหล่งท่องเที่ยวบนัเทงิทางวฒันธรรมยามราตรี  โดยจดัให้มีการแสดงศิลปวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยที่มมีาแต่โบราณ ผสานสุดยอดเทคโนโลยแีสง ส ีเสยีง และเทคนิคการแสดงพเิศษอนั
ทนัสมยั เน้นความสนุกสนานผสานวฒันธรรมทีง่ดงามของประเทศในรูปแบบเอกลกัษณะเฉพาะ เปิดให้บรกิารอย่างเป็น
ทางการเมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2542 ซึง่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาตขิองจงัหวดัแลว้ ภูเกต็แฟนตาซยีงั
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเพือ่ความบนัเทงิทีส่ามารถรองรบันกัท่องเทีย่วของจงัหวดัภูเกต็อกีทางหน่ึงไดเ้ป็นอย่างดีดว้ย  

ต่อมาเมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2547 บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั ได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั 
โดยใชช้ื่อว่า บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) และเมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2547 บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) 
ได้จดทะเบยีนลดทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้จาก 1,900 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 190 ล้านหุน้ มลูค่า  
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เหลอืทุนจดทะเบยีน 190 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 190 ล้านหุ้น มลูค่าทีต่ราไว ้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม   

เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั ซาฟาร ีไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากดั ขึน้ 
เพื่อจะด าเนินธุรกจิการท่องเทีย่ว เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ประชุม สมัมนา ค่ายพกัแรม และเป็นศนูย์พฒันาการ
ขยายพนัธุส์ตัวเ์พื่อน าออกจ าหน่าย ตัง้อยู่ในอ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุรี  ในระยะแรกจะก่อสร้างเป็นสถานที่
ขยายพนัธุส์ตัวส์่วนเกนิของซาฟารเีวลิดแ์ละบรษิทัยอ่ย 

เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2557 บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั คาร์นิวลั เมจกิ จ ากดั 
เพื่อจะด าเนินธุรกจิท่องเทีย่วและนนัทนาการประเภทธมีปารค์ ทีเ่น้นโชวเ์รื่องการแสดงแสงสขีองดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ     
ทีน่ าสมยั ตื่นตาตื่นใจ ปจัจุบนับรษิทัดงักล่าวอยู่ระหวา่งเตรยีมด าเนินการ 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ  

การประกอบธรุกิจในปี 2557 
การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในปี 2557 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้เน่ืองจากไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตทัง้

ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทเิช่น ปญัหาความไม่สงบทางการเมอืงภายในประเทศตัง้แต่ปลายปี 2556 ต่อเน่ืองถงึ
กลางปี 2557 และปญัหาเศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศทีถ่ดถอยลง เป็นต้น ท าใหจ้ านวนนกัท่องเทีย่วต่างชาตทิีเ่ดนิทาง
มาท่องเทีย่วประเทศไทยในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 6.7  รายไดจ้ากการท่องเทีย่วลดลงประมาณรอ้ยละ 
4.9  โดยลดลงจาก 1.20 ลา้นลา้นบาทในปี 2556 เหลอืประมาณ 1.14 ลา้นลา้นบาทในปี 2557 รายไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2557 
กล็ดลงดว้ย ถงึรอ้ยละ 163.54 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556 และมผีลขาดทุน 4.04 ลา้นบาท  

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดพ้ยายามอย่างเตม็ทีท่ี่จะเร่งสรา้งรายได ้เพื่อสรา้งผลก าไรให้ไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด เพื่อยื่นค าขอใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ กลบัเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายในก าหนดวนัที ่31 
มนีาคม 2558 โดยบรษิทัฯ ได้พฒันาการใหบ้รกิาร ปรบัปรุงสถานที ่เพิม่เตมิกจิกรรมแปลกใหม่อย่างต่อเน่ือง อาทเิช่น 
เพิม่สวนควิบานฟลามงิโก เพื่อใหเ้ป็นสถานที่จดัแสดงนกฟลามงิโกสแีดงสดฝงูใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 100 ตวั สร้างศาลา  
มนิิเวลิด ์เพื่อจดัแสดงนกซนัคอรน์วัรท์ีน่กัท่องเทีย่วสามารถใหอ้าหารไดอ้ย่างใกลช้ดิ สรา้งศาลาทีพ่กัรถบรเิวณลานจอดรถ 
1 เพื่อใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วและพนกังานขบัรถทวัรต่์างๆ ซ่อมแซมรางระบายน ้าปลายลานจอดรถ 2 เพือ่แกป้ญัหาน ้า
ท่วมขงั พฒันาการแสดงในแต่ละโชวใ์หม้คีวามหลากหลายแปลกใหม่ รวมทัง้เดนิสายโรดโชวท์ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อกระตุ้นและเชญิชวนใหน้กัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและต่างชาติเดนิทางมาท่องเทีย่วซาฟารเีวลิดม์ากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการ
เตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่นในปลายปี 2558 และรองรบักรุ๊ปทวัรแ์ละการจดัอเีวนต์ระดบั
โลกอกีดว้ย ทัง้น้ี เพื่อใหน้กัท่องเทีย่วทีม่าเยอืนไดร้บัความสุข ความสนุกสนาน เพลดิเพลนิไปกับกจิกรรมต่างๆ มากมาย 
ทีไ่ดส้อดแทรกความรู ้สิง่แปลกใหม่ พรอ้มใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วดว้ยมาตรฐานระดบัสากล นอกจากน้ียงัเป็นการเพิม่
ศกัยภาพดา้นการแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดการท่องเทีย่วอกีโสดหน่ึงดว้ย 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัในการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร ซึง่เป็นหวัใจส าคญัทีจ่ะท าให้ธุรกจิ
เติบโตต่อไปได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื โดยการส่งเสรมิให้มกีารพฒันามาตรฐานการท างานด้านต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 
โดยเฉพาะด้านการให้บรกิารซึง่เป็นเป้าหมายหลกัของบรษิทัฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใหเ้กนิกว่าทีลู่กค้า
คาดหวงั  ในปี 2557 บรษิทัฯ ไดส้รา้งอาคารศนูย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ขึ้นอย่างเป็นทางการ เพือ่รองรบัการพฒันางานดา้น 
การฝึกอบรมอย่างเต็มรปูแบบ ทัง้น้ี เพื่อจดัฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน ทัง้ในเรื่องการใหบ้รกิาร และการพฒันาความรู้
ดา้นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจนี ภาษาองักฤษ ภาษารสัเซยี ภาษาอาหรบั และภาษาเวยีดนาม เป็นต้น ให้แก่พนักงาน 
ผูม้หีน้าทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิาร และพฒันาทกัษะทางดา้นการแสดงให้แก่นักแสดงของบรษิทัฯ โดยไดเ้ชญิวทิยากรจาก
สถาบนัสอนการแสดงภายในประเทศมาอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการแสดงทุกคน รวมทัง้จดัใหม้กีาร 
ศกึษาดงูานการแสดงภายนอกเพื่อเสรมิทกัษะดา้นการแสดงใหม้คีวามเป็นมอือาชพียิง่ขึน้ 

การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปีทีผ่่านมา  

เมื่อวนัที ่4 มนีาคม 2557 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดแ้จง้ใหบ้รษิทัฯ ซึง่อยู่ในกลุ่ม NPG ระยะที ่3 เร่งแกไ้ขเหตุแห่งการ
เพกิถอน โดยต้องปรบัปรุงฐานะการเงนิและการด าเนินงานใหพ้น้เหตุแห่งการเพกิถอนภายใน 3 ปี ซึง่จะครบก าหนดในวนัที ่
31 มนีาคม 2557 ทัง้น้ี หากบรษิทัฯ มคีวามคบืหน้าในการแก้ไขเหตุแห่งการเพกิถอนแต่ไม่สามารถด าเนินการให้แลว้เสรจ็
ภายในระยะเวลาดงักล่าว หากมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาฟ้ืนฟูกจิการ บรษิทัฯ อาจขอขยาย
เวลาได ้1 ครัง้ เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 1 ปี บรษิทัฯ จงึไดย้ื่นขอใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี  

เมื่อวนัที ่6 มถุินายน 2557 ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดข้ยายระยะเวลาแก้ไขเหตุแห่งการเพกิถอนให้แก่บรษิทัฯ ออกไป
อกี 1 ปี โดยใหบ้รษิทัฯ เร่งด าเนินการให้มคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด และยื่นค าขอพน้เหตุแห่งการเพกิถอน พรอ้ม
น าส่งงบการเงนิประจ าปี 2557 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ค าชี้แจงหรอืเอกสารขอ้มูลประกอบการพจิารณา
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ค าขอดงักล่าวใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาภายในวนัที ่31 มนีาคม 2558 โดยบรษิทัฯ ไดน้ าส่งรายงานความคบืหน้า        
การด าเนินการเพื่อแกไ้ขเหตุแห่งการเพกิถอน พรอ้มกบัน าส่งงบการเงนิต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทุกไตรมาส ตัง้แต่ไตรมาส  
ทีส่ามของปี 2557 เป็นต้นมา 

เมื่อวนัที ่24 ธนัวาคม 2557 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่12/2557 ไดม้มีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ านวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,000,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 133,333,333 หุน้ มลูค่าที่ตราไว ้
หุน้ละ 5.00 บาท เสนอขายให้แก่ผูถ้อืหุ้นเดมิตามสดัส่วนการถอืหุ้นในอตัราส่วน 1.50 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน 
ในราคาเสนอขายหุน้ละ 5.00 บาท เพือ่น าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนไปลงทุนเพิม่ในบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) 
(บรษิทัย่อย) 516 ลา้นบาท และช าระหน้ีคนืสถาบนัการเงนิ 150 ลา้นบาท ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่
16 กุมภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

รางวลัแห่งความส าเรจ็ 
ปี 2557: บรษิทัฯ ไดร้บัการคดัเลอืกจาก Business Initiative Directions (B.I.D.) ใหไ้ดร้บัรางวลั International Star 

for Quality Award in the Platinum ในฐานะทีบ่รษิทัฯ มกีารด าเนินงานทีมุ่่งมัน่พฒันาคุณภาพสู่ความ 
เป็นผูน้ าตลอดเวลา รางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัในระดบันานาชาตอิกีรางวลัหน่ึงทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั ซึง่เป็น
ความภาคภูมใิจของบรษิทัฯ และยงัเป็นเครื่องหมายรบัประกนัใหลู้กค้าของบรษิทัฯ มัน่ใจในการใหบ้รกิาร 
ทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลดว้ย 

ปี 2556: ไดร้บัการจดัอนัดบัจากเวบ็ไซต์ Trip Advisor ซึง่เป็นเวบ็ไซต์เกีย่วกบัการท่องเทีย่วชื่อดงัของโลก ใหเ้ป็น
สถานทีท่ีน่่าสนใจ ดงึดดูนักท่องเทีย่ว (Travelers’ Choice Attractions) โดยซาฟารเีวลิด ์ตดิอนัดบัที ่17 
ประเภทสุดยอดสวนสนุกของเอเชยี จากการใหค้ะแนนของนกัเดนิทางที่แสดง ความคดิเหน็ต่อสถานที่
ท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ ทัว่โลก 

ปี 2555: ไดร้บัการจดัอนัดบัจากเวป็ไซต์ Trip Advisor ใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจในกรุงเทพฯ จากการ
ลงคะแนนเสยีงของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก 

ปี 2554: ไดร้บัรางวลั The International Quality Summit Award ประเภท Gold Category จาก Business Initiative 
Directions (B.I.D.) ทีน่ครนิวยอร์ก ประเทศสหรฐัอเมรกิา เน่ืองจากบรษิทัฯ มกีารด าเนินงานทีม่ผีลติภณัฑ์
ทางการท่องเทีย่วและการบรกิารทีม่กีารปรบัปรุงและพฒันาใหก้า้วหน้าอยู่ตลอดเวลา มคุีณภาพ มสีิง่แวด-
ลอ้มสวยงาม และการบรหิารทีม่มีาตรฐาน ไดร้บัค าชื่นชมจากนกัท่องเทีย่วทัว่โลก เป็นแหล่งท่องเทีย่ว    
แห่งแรกในเอเชยีแปซฟิิกทีไ่ดร้บัรางวลัน้ี 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษิทั 
 

 
 
    

   

 
 
 
 

บมจ. ซำฟำรีเวิลด์ ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่21 ตุลาคม 2528 เพื่อด าเนินธุรกจิการท่องเทีย่วและนนัทนาการ (สวนสตัว์
และการแสดง) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2538  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ 1,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุน้
สามญั 200 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

บมจ. ภเูกต็แฟนตำซี 

(บรษิทัย่อย) 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่21 มถุินายน 2539 เพื่อด าเนินธุรกจิการท่องเทีย่วและนนัทนาการ (การ
แสดงในโรงละคร)  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้ 190 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
หุน้สามญั 190 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิทัฯ ถอืหุน้ใน บมจ. ภูเกต็แฟนตาซี
รอ้ยละ 99.95 ของทุนจดทะเบยีน  

บจ. ซำฟำรี  

ไวลดไ์ลฟ์ ปำรค์ 

(บรษิทัย่อย) 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2554 เพื่อจะประกอบธุรกจิการท่องเทีย่ว เป็นสถานทีพ่กัผ่อน
หย่อนใจ ประชุม สมัมนา ค่ายพกัแรม และเป็นศนูยพ์ฒันาการขยายพนัธุส์ตัวเ์พื่อน า
ออกจ าหน่าย  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มทีุนจดทะเบยีน 40 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญั 4 ลา้นหุ้น  
มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท เรยีกช าระแลว้รอ้ยละ 25 เป็นเงนิ 10 ลา้นบาท บรษิทัฯ และ 
บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ีถอืหุน้ใน บจ. ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ รอ้ยละ 90 และรอ้ยละ 9 
ตามล าดบั 

บจ. คำรนิ์วลั เมจิก 
(บรษิทัย่อยทางออ้ม) 
 

ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2557 เพื่อจะประกอบธุรกจิท่องเทีย่วและสนัทนาการประเภท 
Theme Park ทีเ่น้นโชวเ์รื่องการแสดงแสงสขีองดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ ทีน่ าสมยั ตื่นตาตื่นใจ  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ 1 ลา้นบาท ประกอบดว้ย         
หุน้สามญั 100,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ีถอืหุน้ใน                
บจ.คารนิ์วลั เมจกิ รอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีน 

 

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอืหุ้นใหญ่  

 การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ มไิดม้คีวามเกีย่วพนัหรอืเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
 

 

บรษิทั คารน์ิวลั เมจกิ จ ากดั 

90% 

99.95% 90% 

9% บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) 

บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ  

โครงสร้างรายไดข้องบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
 

ชื่อบรษิทั 
(สถานะ) 

ผลติภณัฑ/์กลุม่ธรุกจิ รอ้ยละของ
การถอืหุน้ 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

บมจ.ซำฟำรีเวิลด ์ การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ  
(สวนสตัว์และการแสดง) 

- 657.19 37.2 826.73 39.5 726.22 36.9 

บมจ.ภเูกต็แฟนตำซี 
(บรษิทัยอ่ย) 

การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ  
(การแสดงในโรงละคร) 

99.95 1,111.90 62.8 1,268.37 60.5 1,243.43 63.1 

บจ.ซำฟำรี  
ไวลด ์ไลฟ์ ปำรค์ 
(บรษิทัยอ่ย) 

การท่องเที่ยวและ
ขยายพนัธุส์ตัว์ 

90.00 - - - - - - 

บจ.คำรนิ์วลั เมจิก  
(บรษิทัยอ่ย) 

การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ  
(การแสดงแสงสขีองไฟ) 

ทางออ้มผ่าน 
บมจ.ภูเกต็
แฟนตาซ ี

90.00 

- - - - - - 

รวม 1,769.09 100.0 2,095.10 100.0 1,969.65 100.0 
 
 

การประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ 
 

ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของบรษิทัฯ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ตามลกัษณะของรายได ้ดงัน้ี: 

1. สวนสตัวแ์ละการแสดง 
สวนสตัว์และการแสดงประเภทต่างๆ เป็นส่วนส าคญัในการสร้างรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 2 ส่วน คอื  

สวนสตัวเ์ปิดซาฟารปีารค์ และสวนสตัวน์ ้ามารนีปารค์ ดงัน้ี: 

1.1) สวนสตัวเ์ปิดซำฟำรีปำรค์ (Safari Park) 

ซาฟารปีารค์ เป็นสวนสตัวเ์ปิด จ าลองบรรยากาศจากป่าซาฟารอีฟัรกิา เป็นแหล่งรวมของสตัวป์่านานาชนิด 
ได้แก่ ยรีาฟ ม้าลาย แรดขาว กวาง แอนทโีลป เสอืโคร่ง สงิโต หม ีควายป่า รวมถงึสตัวป์่าคุม้ครองและสตัวอ์นุรกัษ์  
และสตัวท์ีห่าชมไดย้ากจากทัว่ทุกมุมโลก สตัวเ์หล่าน้ีอาศยัอยู่ในสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตเิป็นส่วนๆ ตามประเภท   
และการอยู่อาศยัของสตัวแ์ต่ละชนิด นกัท่องเทีย่วสามารถขบัรถยนต์ส่วนตวัเขา้ชม หรอืใช้บรกิารรถโคชซาฟารเีวลิด ์    
เพื่อสมัผสัอย่างใกลช้ดิกบัสตัวป์่าและบรรยากาศป่าซาฟารอีฟัรกิา ตลอดระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร ใชเ้วลาประมาณ     
40 นาท ีและในโซนน้ียงัมอุีทยานนกน ้า ซึง่มนีกจ านวนมากบนิอยู่บนทอ้งฟ้า เป็นภาพทีห่าดไูดย้าก มแีห่งเดยีวใน         
ใจกลางกรุงเทพฯ 

1.2) สวนสตัวน์ ้ำมำรีนปำรค์  (Marine  Park)  

มารนีปาร์ค เป็นสถานทีอ่ยู่อาศยัของสตัวน์ ้าทะเล และสตัวน์ ้าจดืทีส่ าคญัหลายชนิด เช่น โลมา วาฬ แมวน ้า
สงิโตทะเล วอลรสั และปลาน ้าจดืทีแ่ยกและบ้างกจ็ดัแสดงไวใ้นอะควาเรีย่มดว้ย นอกจากน้ี ยงัเป็นทีร่วมของสตัวบ์ก      
หายาก เช่น สงิโตขาว เสอืขาว เสอืพมู่า เสอืไซบีเรยี เสอืดาว งหูลามทอง ลงิลเีมอร ์หนูยกัษ์ และฮปิโปแคระ เป็นต้น     
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ในมารนีปารค์ยงัมนีกนานาชนิดจากแหล่งก าเนิดหลายประเทศในโลก อาท ินกมาคอว ์นกเงอืก นกพริาบหงอน         
นกคาสโซวาร ีนกควิบานฟลามงิโก และสกาเลต็ไอบีส ซึง่จดัแสดงไวเ้ป็นสดัส่วนอย่างสวยงาม ท าใหผู้้เขา้ชมเกดิความ
เพลดิเพลนิกบัธรรมชาต ิความน่ารกัของสตัวน์ ้า และนกต่างๆ ในบรรยากาศรายลอ้มดว้ยต้นไมใ้หญ่ ร่มรื่น เยน็สบาย 
ตลอดทัง้วนั 

ส าหรบัการแสดงประเภทต่างๆ ไดจ้ดัอยู่ในส่วนของมารนีปารค์น้ีดว้ย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื การแสดง
ความสามารถของสตัว ์และการแสดงโดยใช้คนเป็นนกัแสดง ปจัจุบนัซาฟารเีวลิดม์กีารแสดงทีม่มีาตรฐานระดบัโลก   
จ านวน 8 โชว ์คอื  

 (1)  การแสดงโลมาและวาฬขาว   (2)  การแสดงนก  
 (3)  การแสดงสงิโตทะเล   (4)  การแสดงชา้ง    
 (5)  การแสดงลงิอุรงัอุตงั    (6)  การแสดงสงครามจารกรรม   
 (7)  การแสดงคาวบอยสตัน๊ท ์  (8)  การแสดงการใหอ้าหารสตัวใ์นซาฟารปีารค์ 

นอกจากการแสดงทัง้ 8 โชวด์งักล่าวแลว้ ยงัมกีจิกรรมทีส่รา้งเพิม่ขึน้ เพื่อใหผู้เ้ขา้ชมไดร้บัความสนุกสนาน ตื่นเต้น 
และเพลดิเพลนิระหว่างใชเ้วลาเดนิพกัผ่อนในมารนีปาร์คน้ีอกีดว้ย เช่น การล่องเรอืรเิวอรซ์าฟาร ีการชมสตัวห์าดไูดย้าก ศนูย์
นิทรรศการเพาะพนัธุไ์ข่ Eggs World การเลีย้งอาหารนก การใหอ้าหารยรีาฟ การชมฝงูนกควิบานฟลามงิโกส้แีดงจากประเทศ
ควิบา และสกาเลต็ไอบสิจากอเมรกิาใต้ ซึง่เป็นนกทีม่รีาคาสงูและหาดไูดย้ากในสวนสตัวป์ระเทศไทย    

การเข้าชมสวนสตัว ์การแสดง และกจิกรรมบางรายการดงักล่าวขา้งต้น นักท่องเทีย่วสามารถเลอืกซือ้บตัรเขา้ชม  
ในแต่ละส่วน หรอืจะซือ้บตัรรวมเพื่อเขา้ชมการแสดงและกจิกรรมทุกชนิดกไ็ด ้บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัร
ดงักล่าวเป็นรายไดห้ลกั  

2. จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มบีรกิารจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทีส่ะอาดถูกหลกัอนามยั เพื่อใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวก 
สบายใหแ้ก่ผูเ้ขา้ชม โดยจดัใหม้ภีตัตาคาร 5 แห่ง และรา้นอาหารหลายแห่งตัง้อยู่ทัว่ไปตามจุดส าคญัต่างๆ สามารถรองรบั
นกัท่องเทีย่วไดพ้รอ้มกนัครัง้ละประมาณ 6,000 ทีน่ัง่ นอกจากนัน้แลว้ ยงัมซุีม้ขายขนมขบเคีย้วและเครื่องดื่มอกีประมาณ 
20 แห่ง ตลอดจนไดจ้ดัเจา้หน้าทีข่ายเครื่องดื่มและอาหารว่างตามเวทกีารแสดงต่างๆ อกีดว้ย 

3. จ าหน่ายสินค้าทีร่ะลึก 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มรีา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึไวใ้หบ้รกิารแก่ผูเ้ขา้ชมทีต่้องการซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ ซึ่งนอกจากรา้นขาย
สนิคา้ทีร่ะลกึขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเลก็แลว้ ยงัมซุีม้ขายสนิคา้ทีร่ะลกึประมาณ 5 ซุม้ และไดจ้ดัพนกังานขายตาม
เวทกีารแสดงต่างๆ อกีดว้ย ทัง้น้ี เพือ่ใหผู้เ้ขา้ชมสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ไดส้ะดวกยิง่ขึน้ 

4. สวนสนุกและเกมส ์

บรษิทัฯ ไดจ้ดัหาเกมสม์ากมายหลายชนิด เพื่อเพิม่ความเพลดิเพลนิแก่ลกูคา้กลุ่มเดก็ๆ ตัง้อยู่ในสวนสตัวน์ ้า              
มารนีปารค์ ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทีเ่น้นเชาวแ์ละการออกก าลงักายเป็นหลกั 

5. รถโคชปรบัอากาศ   

บรษิทัฯ ไดจ้ดัให้มรีถโคชปรบัอากาศขนาดต่างๆ รวม 71 คนั ไวใ้หบ้รกิารแก่ลูกค้าทีเ่ขา้ชมเป็นหมู่คณะ เชน่ นกัเรยีน 
นกัศกึษา บรษิทั และนกัท่องเทีย่ว นอกจากน้ียงัใหเ้ช่าแก่บุคคลทัว่ไปดว้ย  

การด าเนินกจิการสวนสตัวข์องบรษิทัฯ ปฏบิตัภิายใตพ้ระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. 2535 ซึง่บรษิทัฯ 
ไดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้และด าเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะ โดยกรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป์่าและพนัธุพ์ชื และกรมประมง 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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การประกอบธุรกิจของบรษิัท ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) (บริษทัย่อย) 
 

บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วเช่นเดยีวกบัของบรษิทัฯ 
ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของบรษิทัย่อยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะรายได ้ดงัน้ี : 

1. การแสดงในโรงละคร 
เป็นการจดัการแสดงศลิปะและวฒันธรรมไทยอนังดงาม ผสมผสานเทคโนโลย ี9 มโนทศัน์ อาท ิศลิปวฒันธรรมไทย 

การแสดงอลิลชู ัน่ส ์มติมิายากลลวงตา ระบบ 4 มติพิศิวง ระเบดิเพลงิ แสงส ีสเปเชีย่ลเอฟเฟคส ์การแสดงสตัน้ท ์การแสดง  
บนัจีบ้ลัเล่ต์กลางเวหา และการแสดงคาราวานช้าง เป็นต้น ท าการแสดงบนเวทกีารแสดงที่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในประเทศไทย 
ตัง้อยูภ่ายในโรงละคร “วงัไอยรา” ตกแต่งในรปูแบบปราสาทหนิโบราณ มลีวดลายชา้งเป็นองคป์ระกอบหลกั จุผูเ้ขา้ชมได้
มากกว่า 3,000 ที่นัง่ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมความเป็นไทย ทีเ่ตม็ไปดว้ยความรกัในอสิระเสร ีความ
สนุกสนาน ความกล้าหาญ และความเมตตากรุณา ผ่านการแสดงในแต่ละฉาก ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “มหศัจรรย์กมลา”  
ใชเ้วลาในการแสดงแต่ละรอบประมาณ 75 นาท ี

2. จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่ 
ภูเกต็แฟนตาซไีดส้รา้งภตัตาคาร “มโนราหท์อง” เป็นอาคารทรงไทยขนาดใหญ่ จุผูใ้ชบ้รกิารไดป้ระมาณ 4,000 ทีน่ัง่ 

ตกแต่งดว้ยสถาปตัยกรรมทีว่จิติรงดงามสทีองอร่ามทัง้หลงั โดดเด่นดว้ยเหล่ากนิรทีองทีย่นืเรยีงรายอยู่โดยรอบภตัตาคาร 
ใหบ้รกิารอาหารบุฟเฟต์ อาหารไทย อาหารจนี อาหารฝรัง่เศส อาหารอนิเดยี และยงัมบีรกิารอาหารมงัสวริตัิ และอาหาร  
ฮาลาลอกีดว้ย   

ภายในภตัตาคารมโนราห์ทองยงัมหี้อง VIP “สุรยิมาศ” สุดหรรูะดบั 5 ดาว ประดบัตกแต่งลวดลายไทยประยุกต์        
สทีองเหลอืงอร่ามในรปูแบบพระราชวงั ใหบ้รกิารอาหารทะเลสไตลไ์ทยและนานาชาติ และยงัมหีอ้ง “จนัทรมาศ” ตกแต่ง
ลวดลายไทยประยุกต์สเีงนิทัง้หอ้ง สวยหร ูแปลกตา ส าหรบัรบัรองการจดังานอเีวน้ทแ์ละการใหบ้รกิารเป็นหมู่คณะย่อยๆ 

3. จ าหน่ายสินค้าทีร่ะลึก และกิจกรรมต่างๆ 
ภูเกต็แฟนตาซมีรีา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึและลานสวนสนุก ณ “หมู่บ้านหรรษา” ประกอบดว้ย รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ     

ซึง่จดัหาสนิค้าทีม่คุีณภาพนานาชนิดมาจ าหน่าย แต่ละรา้นตกแต่งดว้ยสถาปตัยกรรมไทยประยุกต์ และไดจ้ดัใหม้กีาร 
สาธติหตัถกรรมไทย การละเล่นพืน้เมอืง และการแสดงพเิศษเสรมิบรรยากาศทีล่านเวที Viva Bangkok  

นอกจากน้ี ยงัมเีครื่องเล่นเกมสแ์บบต่างๆ มากกว่า 20 เกมส ์ในถ ้าใต้ทะเล “สมิลินั เอน็เตอรเ์ทนเมนต์ เซน็เตอร”์ 
จ าลองบรรยากาศประหน่ึงเสมอืนอยู่ใต้ทอ้งทะเลอนัดามนั ผูเ้ขา้ชมและเดก็ๆ ไดป้ระลองฝีมอื ทดสอบ และทา้ทาย
ความสามารถ เป็นทีช่ื่นชอบของนกัท่องเทีย่วทุกเพศทุกวยัเป็นอย่างมาก 

 

การประกอบธุรกิจของ บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (บรษิัทย่อย) 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั  ยงัมไิดเ้ปิดด าเนินธุรกจิ แต่ไดเ้ริม่ใชเ้ป็นสถานที ่  
เลีย้งสตัวส์่วนเกนิและเป็นทีเ่พาะพนัธุส์ตัวข์องซาฟารเีวลิด ์

 

การประกอบธุรกิจของ บจ. คาร์นวิลั เมจกิ (บรษัิทย่อยทางอ้อม ผ่านบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี) 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทั คารนิ์วลั เมจกิ จ ากดั อยู่ระหว่างเตรยีมด าเนินการ  
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ปัจจัยความเสี่ยง  
ธุรกจิการใหบ้รกิารด้านการท่องเทีย่วทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินอยู่ เป็นธุรกจิทีข่ ึน้ต่อภาวะเศรษฐกจิของโลก 

และการท่องเทีย่วเป็นส าคญั ซึง่มคีวามเสีย่งในด้านต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิและอุตสาห-
กรรมการท่องเทีย่ว ความเสี่ยงจากการเกดิวกิฤตการณ์ที่มผีลกระทบต่อการท่องเทีย่ว ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ และ
ความเสีย่งทีเ่กดิจากการน าเขา้สตัวจ์ากต่างประเทศ  ซึง่ความเสีย่งดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเทีย่ว และ
รายไดข้องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย อย่างไรกต็ามบรษิทัทัง้สองมแีนวทางป้องกนัและจดัการกบัความเสีย่งแต่ละประเภท 
ดงัน้ี : 

1. ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
ธุรกจิการท่องเทีย่วเป็นธุรกจิทีข่ ึน้อยู่กบัภาวะเศรษฐกจิทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ หากเศรษฐกจิมกีาร

เตบิโตและขยายตวัเพิม่ขึน้ กจ็ะท าใหป้ระชาชนทัว่ไปมรีายไดใ้นการใช้จ่ายมากขึน้ แต่หากเศรษฐกจิถดถอย ประชาชน     
กจ็ะใช้จ่ายเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจน้อยลง ส่วนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิต่างประเทศนัน้ หากเกดิวกิฤตเศรษฐกจิขึ้น       
กอ็าจส่งผลต่อจ านวนนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทย นกัท่องเทีย่วต่างชาตนิบัเป็นกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายส าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

อย่างไรกต็าม ทัง้สองบรษิทัมนีโยบายที่จะลดความเสี่ยงในด้านน้ี โดยการกระจายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยงักลุ่ม
ประเทศต่างๆ โดยการพยายามหาตลาดใหม่ทุกปี เพื่อไม่ต้องพึง่รายไดจ้ากลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ  

2. ความเสีย่งจากการเกิดวิกฤตการณ์ทีมี่ผลกระทบต่อการท่องเทีย่ว 
วกิฤตการณ์อื่นทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเทีย่วของประเทศ ไดแ้ก่ วกิฤตเศรษฐกจิ ภยัธรรมชาต ิการก่อการรา้ย 

ความไม่สงบในประเทศ หรอืการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ทัง้ทีเ่กดิกบัคนและสตัว ์ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลกระทบต่อ
ธุรกจิท่องเทีย่วให้ชะลอตวัลงได ้อย่างไรกต็าม เมื่อวกิฤตการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง ความเชื่อมัน่ของนักท่องเทีย่วกจ็ะกลบั  
คนืมา 

ทุกครัง้ทีเ่กดิวกิฤตการณ์ บรษิทัฯ จะมแีผนการส่งเสรมิการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักท่องเทีย่วให้กลบัคนืสู่
ภาวะปกตโิดยเรว็ เช่น การสรา้งกจิกรรมใหม่เพิม่ขึน้ การจดัรายการส่งเสรมิการขาย การจ าหน่ายบตัรราคาพเิศษในระยะ
สัน้ หรอืเชญิคณะการแสดงจากต่างประเทศเข้ามาท าการแสดง เป็นต้น  จงึท าใหบ้รษิทัฯ สามารถก้าวข้ามวกิฤตการณ์มาได้
ครัง้แลว้ครัง้เล่า จนถงึปจัจุบนัยาวนานกว่า 25 ปี  

3. ความเสีย่งทางด้านการเงิน  
การด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเป็นการลงทุนในสนิทรพัย์ถาวร เช่น ที่ดนิ สิง่ปลูกสร้าง การสร้างสรรค์

การแสดง และการซือ้สตัวห์ลายชนิดเพื่อใชใ้นการแสดง ซึง่หากธุรกจิหยุดชะงกัหรอืมจี านวนนักท่องเทีย่วไม่มากพอ กจ็ะ
เกดิความเสีย่งทางดา้นรายไดล้ดน้อยลงไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่าย 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจมคีวามเสี่ยงดา้นการเงนิในเรื่องอื่นดว้ย เช่น ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง 
และความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย เป็นต้น ซึง่ผู้สอบบญัชไีดร้ายงานไวใ้นการตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2557 ของบรษิทัฯ 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 24.2 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง ว่าความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเกดิจากปญัหาในการ
จดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนใหเ้พยีงพอและทนัเวลาต่อภาระผูกพนัตามที่ระบุไว้ในเครื่องมอืทางการเงนิ ปจัจุบนับรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยอาจมคีวามเสีย่งอยู่บ้างในเรื่องการจดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใหเ้พยีงพอต่อภาระผกูพนั ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัสภาวะ
ของการท่องเทีย่ว  และขอ้ 24.4 ความเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ย ว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย
อยู่บ้าง เน่ืองจากมเีงนิฝาก และหนี้สนิทีม่อีตัราดอกเบี้ยทัง้อตัราคงทีแ่ละตามอตัราตลาด 

ฝา่ยจดัการจงึจ าเป็นต้องวางแผนและตดิตามการลงทุนและการใชจ่้ายอย่างใกลช้ดิอยู่ตลอดเวลา 
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4. ความเสีย่งจากการน าเข้าสตัวจ์ากต่างประเทศ  
ธุรกจิของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ โดยมสีวนสตัวเ์ปิดและการแสดงของสตัวห์ลายชนิด 

ดงันัน้ หากเกดิมปีญัหาเกีย่วกบัสตัว ์เช่น โรคระบาดสตัว ์หรอืกรณีการจดัหาสตัวจ์ากต่างประเทศทีจ่ะต้องปฏบิตัติาม
อนุสญัญาว่าดว้ยการค้าพชืป่าและสตัวร์ะหว่างประเทศ หรอือนุสญัญา CITES กอ็าจมปีญัหาในเรื่องการจดัหาสตัว์         
มาท าการแสดงได ้เช่น โลมา วาฬ และสงิโตทะเล เป็นต้น  

อย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารได้ตระหนักถงึปญัหาดงักล่าว จงึไดจ้ดัใหม้สีตัวแพทยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัสตัวช์นิด
ต่างๆ เพื่อเลีย้ง ดูแล ป้องกนัและรกัษาอย่างใกล้ชดิ ประกอบกบับรษิทัฯ ได้มปีระสบการณ์ในธุรกจิน้ีมาเป็นเวลานานกว่า  
25 ปี จากสถติทิีผ่่านมา ปรากฏว่าความเสีย่งในเรื่องน้ีมอียู่น้อยมาก เพราะสตัวแพทยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญไดม้กีารป้องกนั   
การแพร่ระบาดของโรคทีเ่กีย่วกบัสตัวอ์ยู่ตลอดเวลา 

5. ความเสีย่งต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรพัย ์ในเรือ่งการจ่ายเงินปันผล  
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษเีงนิได้     

นิตบุิคคลของแต่ละปี นบัตัง้แต่ปี 2541 เป็นต้นมา บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสะสมจากการด าเนินงาน จงึไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  ต่อมาในปี 2553 - 2555 บรษิทัฯ เริม่มกี าไรส าหรบัปี และมกี าไรสะสม แต่ดว้ยก าไรดงักล่าวมไิดเ้กดิจาก
การด าเนินงานตามปกต ิ แต่เกดิจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีในปี 2553 และการกลบัรายการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย          
ในปี 2554 และ 2555 บรษิทัฯ จงึมไิดจ่้ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จนถงึปจัจุบนั   

อย่างไรกด็ ีหากไม่มเีหตุการณ์ใดมากระทบเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วดงัเช่นทีผ่่านมา บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถ
ท าก าไร และจะสามารถจ่ายเงนิปนัผลไดจ้ากผลประกอบการของปี 2559 เป็นต้นไป

 

ข้อพิพาททางกฎหมาย  
บรษิทัฯ มคีดคีวามฟ้องรอ้งบรษิทัผูร้บัจดัหาสตัว ์ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิล่วงหน้าค่าซือ้สตัว์ไปประมาณ 21 ล้านบาท 

แต่ไม่สามารถน าส่งสตัว์ให้แก่บรษิทัฯ ได้ เน่ืองจากกรรมการคนส าคญัในการจดัหาสตัว์ของบรษิทัดงักล่าวได้ป ระสบ
อุบตัเิหตุเสยีชวีติ และไม่สามารถตดิตามหาผูร้บัผดิชอบอื่นได ้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึเงนิล่วงหน้าค่าซือ้สตัวด์งักล่าวเป็นหน้ี
สงสยัจะสญูไวท้ัง้จ านวนแลว้ 

บรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมีสาระและนยัส าคญั  
  

 

โครงสร้างการถือหุ้น  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ 1,000 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 200 ลา้นหุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

เมื่อวนัที ่ 16 กุมภาพนัธ ์ 2558 ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัิใหบ้รษิทัฯ เพิม่ทุนจดทะเบยีนอกี
จ านวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 1,666,666,665 บาท 
โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 133,333,333 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท เสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ ตาม
สดัส่วนการถอืหุน้ในอตัราส่วน 1.50 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิม่ทุน ราคาเสนอขายหุน้ละ 5 บาท  

บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ กบักรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่18 
มนีาคม 2558 โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,666,666,665 บาท เรยีกช าระแลว้ 1,665,831,450 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 
333,166,290 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุ้นครัง้หลงัสุดเมื่อวนัที ่26 มนีาคม 2558        
โดยการนบัรวมหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง มดีงัน้ี:  

 รำยช่ือ จ ำนวนหุ้น รวมจ ำนวนหุ้นท่ีถือ สดัส่วน % 

1.   กลุ่มค้ิวคชำ  155,731,533 46.72 
นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา          75,452,977    
นายเดช  คิว้คชา          29,849,358    
นายฤทธิ ์ คิว้คชา           15,455,299    
นายอ านาจ  คิว้คชา          15,124,474    
บรษิทั ซลิเวอรเ์ฮา้ส ์จ ากดั*          14,235,778    
นายกติตกิร  คิว้คชา            5,534,275    
นายผนิ  คิว้คชา                 50,500    
นางสาวชนิศา คิว้ไพศาล                 23,872    
นางสาวเอน็ดู  คิว้ไพศาล                   5,000    

2. กลุ่มจุฬำงกรู  42,700,000 12.81 
นายทวฉีตัร  จุฬางกูร          33,000,000    
นางหทยัรตัน์  จุฬางกูร            5,700,000    
นายณัฐพล  จุฬางกูร            4,000,000    

3. กลุ่มเลำหะพลวฒันำ  22,136,300 6.64 
นายสุวทิย ์ เลาหะพลวฒันา          22,050,000    
นางอุทยัวรรณ  เลาหะพลวฒันา                 85,600    
นายธนโชต ิ เลาหะพลวฒันา                      700    

4. กลุ่มคล่องประกิจ   19,246,100 5.77 
นายวนิัย คล่องประกจิ          12,556,600    
นางสาวรศิรา คล่องประกจิ            6,689,500    

5. KGI ASIA LIMITED 8,395,681  2.52  
6. บริษทั ไทยเอน็วีดีอำร ์จ ำกดั 6,987,145  2.10  
7. MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC. 4,993,200  1.50  
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 4,302,300  1.29  
9. นำยเสนีย ์ รำมศิริ 3,586,900  1.08  
10. บริษทั บริหำรสินทรพัยส์ุขมุวิท จ ำกดั  2,595,700  0.78  

รวม  270,674,859  81.20  

ท่ีมำ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  
หมำยเหตุ: * บรษิทั ซลิเวอรเ์ฮา้ส ์จ ากดั เป็นนิตบุิคคลทีน่ายผนิ คิว้คชา ถอืหุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของจ านวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมด 

 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษเีงนิได้       
นิตบุิคคลของแต่ละปี ส่วนของบรษิทัย่อย ยงัมไิดก้ าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลทีแ่น่นอน ขึน้อยู่กบัผลประกอบการ 
แผนการลงทุนในอนาคตของบรษิทัย่อย และมตทิีป่ระชุมสามญัในแต่ละปี  
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โครงสร้างการจัดการ 
 

คณะกรรมการของบริษัทฯ  

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยคณะกรรมการ
ทัง้หมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัมรีายนามดงัต่อไปน้ี: 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชือ่แทนบริษทัฯ   

กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผกูพนับรษิทัฯ คอื นายไพศาล เตชะรตันไชย นางสุเนตร คิว้คชา นางสาวอมัพรศร ี
คิว้คชา ดร. ผนิ คิว้คชา และนางอาภา คิว้คชา คนใดคนหน่ึงลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อ คณะกรรมการบรษิทั 

(ต าแหน่ง) 

คณะกรรมการบรหิาร 

(ต าแหน่ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ต าแหน่ง) 

 1.   นายณรงค ์  จุลชาต กรรมการอสิระ และประธาน
กรรมการ 

  

 2.   นายไพศาล   เตชะรตันไชย รองประธานกรรมการ   

 3.   ดร. ผนิ   คิว้คชา กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  

 4.   นายเมธ ี  ภมรานนท ์ กรรมการอสิระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5.   นางประจวบ   คลา้ยอุบล กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 

 6.   นายสมศกัดิ ์  มัน่แดง กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ 

 7.   นายอ านาจ   คิว้คชา กรรมการ   

 8.   นายธนะ   คิว้คชา กรรมการ   

 9.  นางสุเนตร   คิว้คชา กรรมการ   

10.  นางสาวอมัพรศร ี  คิว้คชา กรรมการ   

11.   นายฤทธิ ์  คิว้คชา กรรมการ   

12.  นางอาภา   คิว้คชา กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
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แผนภมูอิงคก์ร  
บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) 
ณ  วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 ผู้ถอืหุ้น

 คณะกรรมการบรษิทั

 คณะกรรมการบรหิาร

กรรมการผู้จดัการใหญ่

 คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบรษิทั

ส านกัตรวจสอบภายใน ผู้เช ีย่วชาญและท ีป่รกึษา

ส านกัเลขานุการ

ส านกังบประมาณ
และวางแผน 

รองผู้จดัการใหญ่อาวุโส
(บริหาร) 

รองผู้จดัการใหญ่อาวุโส
(วิชาการ) 

รองผู้จดัการใหญ่
(บริหาร) 

กรรมการผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่
(จดัซ้ือ) 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่
(การแสดง) 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่
(สวนสตัว์) 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่
(ทัว่ไป) 

กรรมการรองผู้จดัการใหญ่
(การตลาดและพฒันาธุรกิจ) 

รองผู้จดัการใหญ่
(บญัชีและการเงิน) 

รองผู้จดัการใหญ่
(ทัว่ไป) 

ผู้จดัการทัว่ไป
สายบญัชี

รองผู้จดัการใหญ่
(วิชาการ) 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่
(บริหาร) 

ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่
(บญัชีและการเงิน) 
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ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัท  
 

นำยณรงค ์ จุลชำต    
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 
อาย:ุ   76 ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 Master of Public Administration, Syracuse University, U.S.A. 
 เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร 
- Chairman 2000  ปี 2543 
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547 
- Director Certification Program (DCP) ปี 2549  

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:   35,000 หุน้ (0.02%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2556 - ปจัจบุนั  รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ซสัโก ้ 
ปี 2556 - ปจัจบุนั  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ            

บมจ. อลอินัซ์ ซ.ีพ.ี ประกนัภยั  
ปี 2555 – ปจัจบุนั กรรมการ บจ. ซสัโก ้ดลีเลอร์ส  
ปี 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจ. ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปาร์ค   
ปี 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจ. สริเิจรญิวฒันา 
ปี 2550 - ปจัจบุนั  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. อลอินัซ์ อยุธยา ประกนัชวีติ  
ปี 2551 - ปจัจบุนั กรรมการ บจ. ซสัโก ้รเีทล 
ปี 2548 - ปจัจบุนั  ประธานกรรมการ บมจ. ซาฟารเีวลิด ์
ปี 2536 - 2556  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ซสัโก ้ 

 ดร. ผิน  ค้ิวคชำ 
ประธานกรรมการบรหิาร  
อาย:ุ  74 ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
  ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาศลิปะ 
 การจดัการแสดง มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
  ศลิปศาสตร์บณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  ประกาศนียบตัรสาขาการบญัชแีละกฎหมาย กรุงเทพการบญัชี
วทิยาลยั  

  เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร  
- Director Certification Program (DCP) ปี 2548  
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548  

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  30,300 หุน้ (0.02%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2547 - ปจัจบุนั กรรมการ บจ. คาร์นิวลั เมจกิ 
ปี 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจ. จงัเกิลเวลิด ์ 
ปี 2551 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ซาฟารเีวลิด ์ 
ปี 2547 - ปจัจบุนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ี 
ปี 2529 - ปจัจบุนั กรรมการ  บจ. เบริ์ดเซอคสั  
ปี 2528 - ปจัจบุนั กรรมการ  บจ. ซลิเวอร์เฮา้ส ์ 
ปี 2528 - ปจัจบุนั กรรมการ  บจ. ยีส่บิแปด 

 
 

นำยไพศำล  เตชะรตันไชย 
รองประธานกรรมการ  
อาย:ุ  90 ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 มธัยมศกึษาจากประเทศจนี 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  ไมม่ ี
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2548 - ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. ซาฟารเีวลิด ์ 

นำยเมธี  ภมรำนนท์ 
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย:ุ   87  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 ธรรมศาสตร์บณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร  
- Chairman 2000 ปี 2545 
- Director Certification Program (DCP) ปี 2547  
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ: 160,000 หุน้ (0.08%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2552-2556) : 
ปี 2548 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. ซาฟารเีวลิด ์ 

นำงประจวบ  คล้ำยอบุล 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย:ุ   85  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 เตรยีมอุดมศกึษา 
 เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program 
(DAP) ปี 2548 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ: 462,800 หุน้ (0.23%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2548 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 

นำยสมศกัด์ิ   มัน่แดง 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
อาย:ุ  67  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
  ศลิปศาสตร์บณัฑติ (รฐัศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร 
- Director Certification Program (DCP) ปี 2547  
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2548 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  180,000 หุน้ (0.09%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557): 
ปี 2548 - ปจัจบุนั  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 
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นำงสุเนตร  ค้ิวคชำ 
กรรมการ  
อาย:ุ  64 ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 ศลิปศาสตร์บณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program   
 (DAP) ปี 2548 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  ไมม่ ี
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2548-ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ซาฟารเีวลิด ์ 
ปี 2551-ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ี 

นำงสำวอมัพรศรี  ค้ิวคชำ 
กรรมการ  
อาย:ุ  43 ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 Mini MBA. จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 
 Postgraduate Diploma in Marketing, University of Sheffield (UK.) 
 เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program  
 (DAP) ปี 2548  

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ: 32,985,500 หุน้ (16.49%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2548-ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ซาฟารเีวลิด ์
ปี 2548-ปจัจบุนั ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซื้อ) บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 
ปี 2548-ปจัจบุนั กรรมการ บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม   

นำยฤทธ์ิ  ค้ิวคชำ 
กรรมการ  
อาย:ุ  32  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 ปรญิญาโท สาขาวชิาบญัชแีละการเงนิ จาก The London School 

of Economics and Political Science, London, U.K.  
 ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ จาก Imperial College 

of Science, Technology and Medicine, London, U.K.   
 เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร  
- Director Certification Program   
- Director Accreditation Program   
- Audit Committee Program  
- Finance for Non-Finance Directors   
- Director Diploma  Examination, The Australian Institute   

of Directors Association, Australia 
- DCP Imperial College, U.K.    

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  7,438,634 (3.72%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2552-2556) : 
ปี 2556 - ปจัจบุนั กรรมการ รองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและ

พฒันาธรุกจิ) บมจ. ซาฟารเีวลิด์  
ปี 2554 - ปจัจบุนั กรรมการ บจ. จงัเกิลเวลิด์ 
ปี 2551 - ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ี 
ปี 2549 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. คชาบราเธอร์ส  
ปี 2550 - ก.พ.2558 กรรมการ บมจ. หลกัทรพัยค์นัทรี่ กรุ๊ป  
ปี 2552 - 2556 รองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธรุกจิ) 
  บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 

นำยอ ำนำจ  ค้ิวคชำ 
กรรมการ 
อาย:ุ  34  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
  ปรญิญาโท Management(IMEX)Program, Finance Major,  
 The London School of Economics and Political Science, 

London, UK. 
  ปรญิญาโท International Management Exchange Program 

(IMEX), Finance Major, Leonard N. Stern School of    
Business, New York University, U.S.A  

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:   7,748,275 หุน้ (3.87%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2556-ปจัจบุนั  Manager, Fund Management Division, 

Thanachart Fund Management Co., Ltd. 
ปี 2551-ปจัจบุนั กรรมการ บมจ. ซาฟารเีวลิด ์ 
ปี 2549-ปจัจบุนั  กรรมการ บจ. คชา บราเธอร์ส  
ปี 2548-ปจัจบุนั กรรมการ 
  บจ. ศูนยป์ลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม 
ปี 2551-2556  Senior Vice President Head of Overseas 

Investment, Capital Nomura Securities PCL. 

นำยธนะ  ค้ิวคชำ 
กรรมการ 
อาย:ุ  42  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 ปรญิญาตร ีสาขาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ, Daito Bunka 

University, Japan. 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:   ไมม่ ี
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2552 - ปจัจบุนั  กรรมการ บมจ. ซาฟารเีวลิด ์
ปี 2548 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม 

บางกอกฟาร์ม  
ปี 2543 - ปจัจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายส่งเสรมิการขาย บมจ. ซาฟารีเวิลด์ 

 

นำงอำภำ  ค้ิวคชำ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  และกรรมการผูม้อี านาจลงนามผูกพนับรษิทัฯ 
อาย:ุ  62  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษาและการฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ: 
 ศลิปศาสตร์บณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign 

Trade U.K. 
 เขา้รบัการอบรมหลกัสตูร 
- Director Accreditation Progrom (DAP) ปี 2546  
- The Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2547  
- Directors Certification Program (DCP) ปี 2548  
- Finance for Non-Finance Director (FN) ปี 2548 

การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  ไมม่ ี 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557) : 
ปี 2551 - ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ซาฟารเีวลิด ์ 
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ข้อมูลของผู้บริหารของบรษิัทฯ  

ดร.ผิน  ค้ิวคชำ   
ประธานกรรมการบรหิาร 

นำงอำภำ  ค้ิวคชำ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่    ( โปรดดขูอ้มลูตามทีป่รากฎในขอ้มลูของคณะกรรมการบรษิทั )  

นำยฤทธ์ิ  ค้ิวคชำ 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธรุกจิ) 

นำงสำวอมัพรศรี  ค้ิวคชำ 
กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซื้อ) 

  

นำงสำววรนัธร  ดิลกมธรุส 
รองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) 
อาย:ุ   61 ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษา:  ประกาศนียบตัรวชิาชพี  (บญัช)ี 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:   ไมม่ ี
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557): 
ปี 2550-ปจัจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 

นำยประทีป  ภู่ทองสุข 
รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 
อาย:ุ  49 ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษา: สง่เสรมิการเกษตรและสหกรณ์บณัทติ  
 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  ไมม่ ี 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557): 
ปี 2554-ปจัจบุนั รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 
ปี 2548-2554    ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สถานที่และซ่อมบ ารุงทัว่ไป) 

บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 

Mr. CHUA CHANG SOON 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง) 
อาย:ุ  63  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษา:   Pre-University Monfort Secondary  
 Pre-University 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  14,700 หุน้ (0.01%) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557): 
ปี 2548-ปจัจบุนั ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง)  
  บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.สพ.ฉัตรมงคล  ปรชัเจริญวนิชย ์
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว์) 
อาย:ุ  45  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษา:  สตัวแพทยศาสตร์บณัฑติ   
 มหาวทิยาลยั 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  1,000 หุน้ (0.00 %) 
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557): 
  ปี 2550-ปจัจบุนั ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว์)  

  บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 

นำงสำวนฤมล  ศขุวินทุ  
เลขานุการบรษิทั 
อาย:ุ  32  ปี 
คณุวุฒทิางการศกึษา:  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (บรหิารธรุกจิ) 
การถอืหุน้ในบรษิทัฯ:  ไมม่ ี
ประวตักิารท างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั (พ.ศ. 2553-2557): 
ปี 2556-ปจัจบุนั เลขานุการบรษิทั บมจ. ซาฟารเีวลิด ์ 
ปี 2554-ปจัจบุนั เลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ี
ปี 2554-2555 ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 บมจ. ซาฟารเีวลิด ์ 
ปี 2549-2553 เลขานุการรองผูจ้ดัการใหญ่อาวุโส (บรหิาร) 

บมจ. ซาฟารเีวลิด์ 
ปี 2549-2553 เลขานุการรองผูจ้ดัการใหญ่ (การเงนิ) 
 บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ี
. 
.
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ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารประชุมจ านวน 12 ครัง้ มวีาระการด ารงต าแหน่งและจ านวนครัง้             
ของการเขา้รว่มประชุมของกรรมการแต่ละคน มดีงัน้ี: 

 

 

คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 9 คน ดงัมรีายชื่อต่อไปน้ี : 

 1. ดร. ผนิ   คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 
 2. นางอาภา   คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 3.  นายฤทธิ ์  คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธุรกจิ) 
 4. นางสาวอมัพรศร ี  คิว้คชา กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
 5. นางสาววรนัธร   ดลิกมธุรส รองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) 
 6. นายประทปี   ภู่ทองสุข รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป)  
 7. MR. VINCENT CHUA CHANG SOON ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง) 
 8. น.สพ.ฉตัรมงคล   ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 
 9. นางสาววรรณ ี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายบญัช ี

 

เลขำนุกำรบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้นางสาวนฤมล ศุขวนิทุ เป็นเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่27 มนีาคม 2556 เพือ่
ท าหน้าทีเ่ลขานุการบรษิทัตามมาตรา 89/15 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) 
พ.ศ. 2551 โดยมหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงัน้ี: 
 1. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี:  

1.1 ทะเบยีนกรรมการ 
1.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ 
1.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

รายชื่อ วาระการด ารงต าแหน่ง การเขา้ร่วมประชุม/ 
การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

 1.   นายณรงค ์  จุลชาต  เมษายน 2557 – เมษายน 2560 12/12 

 2.   นายไพศาล   เตชะรตันไชย เมษายน 2556 – เมษายน 2559  10/12 

 3.   ดร. ผนิ   คิว้คชา เมษายน 2557 – เมษายน 2560  12/12 

 4.   นายเมธ ี  ภมรานนท ์ เมษายน 2556 – เมษายน 2559  12/12 

 5.   นางประจวบ   คลา้ยอุบล เมษายน 2555 – เมษายน 2558  11/12 

 6.   นายสมศกัดิ ์  มัน่แดง เมษายน 2556 – เมษายน 2559 12/12 

 7.   นายอ านาจ   คิว้คชา เมษายน 2555 – เมษายน 2558 11/12 

 8.   นายธนะ   คิว้คชา เมษายน 2557 – เมษายน 2560 11/12 

 9.  นางสุเนตร   คิว้คชา เมษายน 2555 – เมษายน 2558 11/12 

10.  นางสาวอมัพรศร ี  คิว้คชา เมษายน 2556 – เมษายน 2559 10/12 

11.   นายฤทธิ ์  คิว้คชา    พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2558   8/12 

12.  นางอาภา   คิว้คชา เมษายน 2557 – เมษายน 2560 10/12 
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 2. เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
 3.  ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด  
 4. จดัส่งส าเนารายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งใหป้ระธาน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแต่วนัทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 
 5. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง  
 6. ปฏบิตัหิน้าทีข่า้งต้น ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์ุจรติ รวมท้ังต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไป

ตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคอื ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 
และเงนิรางวลัประจ าปีซึง่เป็นค่าตอบแทนพเิศษทีจ่ะจ่ายใหก้บักรรมการ โดยพจิารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี 
รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 มดีงัน้ี: 

(หน่วย: บาท/ปี) 

หมายเหตุ: 
(1) 

ในปี 2557 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากการด าเนินงานจงึไมม่กีารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั 
 

2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร  

บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนในรปูของเงนิเดอืน โบนสั และเงนิรางวลัประจ าปี ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร 8 ราย ดงัน้ี: 

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2556 
 จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท/ปี) จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท/ปี) 

เงนิเดอืน โบนัส เงนิรางวลัประจ าปี 8 25,824,000 8 62,965,763 
 

ชื่อ – นามสกุล 
 

กรรมการบรษิทั 
ค่าเบีย้ประชุม 

กรรมการตรวจสอบ 
ค่าเบีย้ประชุม 

เงนิรางวลัประจ าปี(1) รวมค่าตอบแทน  
ปี 2557 

1. นายณรงค ์ จุลชาต 1,080,000 - - 1,080,000 

2.   นายไพศาล  เตชะรตันไชย 450,000 - - 450,000 
3.   ดร. ผนิ  คิว้คชา 300,000 - - 300,000 
4.   นายเมธ ี ภมรานนท ์ 300,000 300,000 - 600,000 
5.   นางประจวบ  คลา้ยอุบล 300,000 180,000 - 480,000 

6.   นายสมศกัดิ ์ มัน่แดง 300,000 180,000 - 480,000 
7.   นายอ านาจ  คิว้คชา 300,000 - - 300,000 
8.   นายธนะ  คิว้คชา 300,000 - - 300,000 
9. นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา 300,000 - - 300,000 
10. นางสุเนตร  คิว้ชา 300,000 - - 300,000 

11. นายฤทธิ ์ คิว้คชา 300,000 - - 300,000 
12. นางอาภา  คิว้คชา 300,000 - - 300,000 
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ เปรยีบเทยีบกบัจ านวนทีถ่อื       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ปรากฎผล ดงัน้ี: 

หมำยเหตุ: 
(2)
 รวมหุน้ที่ถอืโดยคูส่มรสและบุตรที่ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

 

ค่าตอบแทนอืน่ๆ ทีมิ่ใช่เงิน  

บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส่วนทีเ่ป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนทีบ่รษิทั
ก าหนดเพิม่เติม เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานให้แก่ผูบ้รหิาร 8 ราย โดยการประมาณจ านวนเงนิผลประโยชน์ใน
อนาคตทีจ่ะได้รบัจากการท างานให้กบับรษิทัฯ ตลอดระยะเวลาท างานจนถงึปีทีเ่กษยีณอายุงานในอนาคต ตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั  

ประเภทค่าตอบแทน ปี 2557 ปี 2556 
 จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท/ปี) จ านวนราย จ านวนเงนิ (บาท/ปี) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8 3,894,777 5(3) 209,923 

หมำยเหตุ: 
(3)
 ในปี 2557 ไดม้กีารเปลี่ยนแปลงเงือ่นไขการประมาณการภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน จากเดมิประมาณการผูบ้รหิาร       
5 ราย เปลี่ยนเป็นประมาณการผู้บรหิาร 8 ราย 

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง   จ านวนหุน้ทีถ่อื(2) 
ณ 31 ธ.ค.2557 

จ านวนหุน้ทีถ่อื(2) 

ณ 31 ธ.ค.2556 

1. นายณรงค ์ จุลชาต กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 35,000 35,000 

2.   นายไพศาล  เตชะรตันไชย รองประธานกรรมการ - - 

3.   ดร. ผนิ  คิว้คชา กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 30,300 30,300 

4.   นายเมธ ี ภมรานนท ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

180,000 180,000 

5.   นางประจวบ  คลา้ยอุบล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 462,800 462,800 

6.   นายสมศกัดิ ์ มัน่แดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 207,500 207,500 

7. นางสุเนตร  คิว้ชา กรรมการ - - 

8.   นายธนะ  คิว้คชา กรรมการ - - 

9.   นายอ านาจ  คิว้คชา กรรมการ 7,748,275 7,748,275 

10. นางอาภา  คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ - - 

11. นายฤทธิ ์ คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
(การตลาดและพฒันาธุรกจิ) 

7,920,634 7,434,634 

12. นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
(จดัซือ้) 

32,985,500 32,985,500 

13. นางสาววรนัธร   ดลิกมธุรส รองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) - - 

14. นายประทปี   ภู่ทองสุข รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) - - 

15. MR. CHUA CHANG SOON ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (การแสดง) 14,700 14,700 

16. น.สพ.ฉตัรมงคล ปรชัเจรญิวนิชย ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สวนสตัว)์ 1,000 1,000 

17. นางสาววรรณี ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป สายบญัช ี - - 
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บุคลากร 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน  
ณ วนัสิน้ปี 2557 บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) มพีนกังานรวมทัง้สิน้ 937 คน บรษิทัฯ ไดจ้่ายผลตอบแทน

พนกังานในรปูของเงนิเดอืน เบีย้เลีย้ง ค่าอาหาร โบนสั เงนิรางวลั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม และเงนิสมทบกองทุน
เงนิทดแทนในปี 2557 เป็นเงนิรวมทัง้สิ้นประมาณ 210.35 ล้านบาท บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่งเป็น  
บรษิทัย่อย มพีนกังานรวมทัง้สิน้ 1,274 คน ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทัฯ เป็นเงนิรวม 
310.39 ลา้นบาท  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมนีโยบายสนับสนุนใหพ้นักงานไดพ้ฒันาตนเองและการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ 
งานในด้านการบรกิาร ซึง่เป็นเป้าหมายหลกัในการท าธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีทีผ่่านมา 
บรษิทัฯ ไดใ้หร้างวลัแก่พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายที่มผีลการปฏบิตังิานดเีด่นเป็นพเิศษ ซึง่ท าใหพ้นกังานส่วนใหญ่มขีวญั
และก าลงัใจทีจ่ะใฝห่าความรู ้เพื่อพฒันาตนเองให้มทีกัษะความสามารถในการท างาน และพฒันางานที่รบัผดิชอบให้มี
ประสทิธผิลยิง่ขึน้ เพื่อให้ได้รบัคดัเลอืกเป็นพนกังานดเีด่นของบรษิทัฯ และได้ไปดงูานต่างประเทศ เพื่อเสรมิสร้าง
ความกา้วหน้าในการพฒันาหาสิง่ใหม่ๆ มาปรบัปรุงปารค์ใหด้ยีิง่ขึน้ทุกปี 

นอกจากนัน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยยงัไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้น 
งานบรกิาร โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใหบ้รกิารทีด่ทีีสุ่ดเยีย่ง Theme Park ชัน้น าของโลก ตลอดจนการพฒันาความรูด้า้นภาษา
ของพนกังาน โดยไดจ้ดัการสอนภาษาต่างประเทศ เชน่ ภาษาจนี ภาษาองักฤษ ภาษารสัเซยี ภาษาอาหรบั และภาษา
เวยีดนาม เป็นต้น ใหแ้ก่พนกังานทีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการใหบ้รกิาร เช่น พนกังานต้อนรบั พนกังานขายอาหาร เครื่องดื่ม 
สนิคา้ทีร่ะลกึ พนกังานประจ าเครื่องเล่นและเกมสต่์างๆ และพนกังานฝา่ยรายไดพ้เิศษ 
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การก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการไดต้ระหนกัดถีงึบทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในการสรา้งเสรมิใหเ้กดิการก ากบั
ดแูลกจิการที่ดขีองบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิสามารถขยายตวัอย่างต่อเน่ือง มัน่คงและยัง่ยนืต่อไป ดว้ยการบรหิารงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใส อนัจะสร้างความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผู้ลงทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย ซึง่จะน า 
ไปสู่ประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ แบ่งเป็น 5 หมวด ดงัน้ี: 

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดก้ าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ปีละครัง้ ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปี

บญัช ี ในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัให้มกีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ในวนัจนัทรท์ี ่28 เมษายน 
2557 เวลา 9.00 น. และวนัที ่25 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ตามล าดบั ณ เลขที ่99 ถนนปญัญาอนิทรา แขวงสามวา
ตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร  

ในการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะจดั สง่หนงัสอืเชญิประชุม พรอ้มรายละเอยีดวาระการประชมุ และ
เอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม โดยจะแนบหนงัสอืมอบฉนัทะไปพรอ้มกบั
หนงัสอืนดัประชุม เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมแทน กรอกขอ้ความแลว้ให้ผูร้บัมอบฉนัทะ 
น าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักล่าวมอบใหป้ระธานกรรมการ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการก่อนเริม่การประชุม 
นอกจากนัน้จะโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสอืพมิพร์ายวนัก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนัดว้ย  

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดเรื่องทีท่ีป่ระชุมสามญั ประจ าปีจะพจิารณาไวด้งัน้ี: 
“ขอ้ 36.  กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท า มดีงัน้ี : 
1) พจิารณารายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน 
3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัช ี
6) กจิการอื่นๆ” 

นอกจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแลว้ หากมคีวามจ าเป็นต้องเสนอเรือ่งพเิศษเป็นกรณเีร่งด่วน ซึง่กระทบ
หรอืเกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเกีย่วขอ้งกบัเงือ่นไข หรอืกฎระเบยีบของทางการทีก่ าหนดใหเ้สนอขอ
อนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป 

2. การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
การจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ทีส่นบัสนุนให้มกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรายเท่าเทยีมกนั มดีงัน้ี : 
1)  บรษิทัฯ จะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และจะเผยแพร่

ขอ้มลูเกีย่วกบัวนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอย่าง
เพยีงพอ 

2)  บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีนการเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอรช์่วยในการ
ลงทะเบยีน เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็แก่ผูถ้อืหุน้มากทีสุ่ด 
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3)  บรษิทัฯ จะจดัประชุมผูถ้อืหุน้ตามวนั เวลา และสถานทีท่ีผู่ถ้อืหุน้สามารถจะเขา้ร่วมประชุมไดส้ะดวก ตามทีไ่ด้
แจง้ต่อผูถ้อืหุน้ไว ้โดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงสถานทีป่ระชุมอย่างกะทนัหนั จนท าใหผู้ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้ 

4) คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการ
ลงคะแนนเสยีงได ้และไดเ้สนอชื่อกรรมการอสิระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ โดยในการ
ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2557 บรษิทัฯ ไดเ้สนอใหน้ายเมธ ีภมรานนท ์กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เพื่อออกเสยีงแทน 

5) ประธานในทีป่ระชุมหรอืเลขานุการบรษิทัจะแจง้กฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมตแิละ
จ านวนการถอืหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

6) หุน้แต่ละหุน้มสีทิธแิละเสยีงเท่ากนั ทัง้น้ี ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุ้นทีต่นม ีและมคีวาม 
เท่าเทยีมกนัในขอ้มลูข่าวสารของบรษิทัฯ 

7) ประธานในทีป่ระชุมจะเริม่การประชุมตามล าดบัวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 
8) ประธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้มลูไดอ้ย่างเตม็ที่ 
9) คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทุกวาระทีส่ าคญั เช่น การเลอืกตัง้กรรมการ  

เป็นต้น 
10) ผูถ้อืหุน้ทุกรายจะไดร้บัการปฏบิตั ิทีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม 
11) ผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามารถใชส้ทิธใินการลงคะแนนเสยีงไดทุ้กกรณี ไดแ้ก่ สทิธเิหน็ดว้ย สทิธิ     

ไม่เหน็ดว้ย และสทิธงิดออกเสยีง 
12) คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใชส้ทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลดว้ย  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2557 มผีูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมดว้ย
ตนเอง 49 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้ 95,980,781 หุน้ และมผีูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุม 24 ราย นบัจ านวนหุน้
ได ้23,204,205 หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 73 ราย นบัจ านวนหุน้ได้ 119,184,986 
หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 59.59 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและช าระแลว้จ านวน 200,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทัฯ 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการของบรษิทัฯ ตระหนกัถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้ง และมนีโยบายทีจ่ะสนบัสนุนใหเ้กดิความ 

ร่วมมอืระหว่างบรษิทัฯ กบัผูม้สี่วนไดเ้สยีในการสรา้งสรรคป์ระโยชน์ระหว่างกนั  และดแูลใหม้ัน่ใจว่าผูม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บั
การคุม้ครองและปฏบิตัดิว้ยด ีโดยจะใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ได้แก่ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ และ
สงัคมส่วนรวม โดยการก าหนดแนวปฏบิตัิส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานอย่างชดัเจนไวใ้นขอ้บงัคบัและค าสัง่  
ของบรษิทัฯ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีรอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ กรณีทีไ่ม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการปฏบิตัขิอง
กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ดว้ย 

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
1) กำรเปิดเผยข้อมูล 

1.1)  คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารจดัท าขอ้มลูต่างๆ อย่างถูกตอ้ง ครบถ้วนและโปร่งใส รวมทัง้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ 

1.2) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารระดบัสงู
เท่านัน้ เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ผูถ้อืหุน้ 

1.3) ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ต้องเปิดเผยอย่างสม ่าเสมอ มดีงัน้ี : 
- ขอ้มลูทัว่ไปและลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
- งบการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ 
- รายชื่อ และสดัส่วนการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้รายใหญ่และผูบ้รหิาร 
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- ปจัจยัความเสีย่งของธุรกจิ 
- นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
- ขอ้มลูคุณสมบตัขิองกรรมการ 

1.4) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารจดัท างบการเงนิหรอืขอ้มลูทางการเงนิ เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมายก าหนด และใหเ้ปิดเผยขอ้มลูอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เพยีงพอ และทนัเวลา เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนได้เสยีของบรษิทัฯ ไดร้บัทราบโดยทัว่กนั 

1.5) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารตรวจสอบบญัชหีรอืงบการเงนิ โดยผูต้รวจสอบบญัชภีายนอกทีม่ี
ความเป็นอสิระ 

1.6) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหเ้ปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั จ านวนครัง้ของการ
ประชุม จ านวนครัง้ทีก่รรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม และความเหน็ของกรรมการจากการท าหน้าที่ 
รวมถงึนโยบาย รปูแบบ และลกัษณะของการจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูแต่ละ
คนในรายงานประจ าปี 

2) รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 
คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวม และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏ

ในรายงานประจ าปี ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถอืปฏบิตัิ
อย่างสม ่าเสมอ ใชดุ้ลพนิิจอย่างระมดัระวงั และประมาณการที่ดทีี่สุดในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่าง
เพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และไดจ้ดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทาง
การเงนิ และเรื่องส าคญัต่างๆ ตามขอ้พงึปฏบิตัิที่ดทีีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก าหนด แสดงควบคู่กบัรายงาน    
ของผูส้อบบญัช ีในรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ    

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้
ทราบจุดอ่อน และป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติ หรอืการด าเนินการที่ผดิปกต ิโดยคณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานระบบควบคุมภายในใหม้คีวามเพยีงพอ และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างโปร่งใส  

3) ควำมสมัพนัธก์บัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการตระหนกัดวี่าขอ้มลูของบรษิทัฯ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิและไม่ใช่การเงนิ ลว้นมผีลต่อกระบวนการ

ตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯ จงึไดก้ าชบัใหฝ้า่ยบรหิารด าเนินการเรื่องทีเ่กีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลู  
ทีค่รบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา ซึง่ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและยดึถอื
ปฏบิตัมิาโดยตลอด  

ในส่วนงานดา้นผู้ลงทุนสมัพนัธน์ัน้ แมบ้รษิทัฯ จะมไิด้จดัตัง้หน่วยงานผูล้งทุนสมัพนัธไ์วอ้ย่างเป็นทางการ      
แต่กไ็ด้มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารท าหน้าทีต่ดิต่อสื่อสารกบัผูล้งทุน สถาบนัผูถ้อืหุน้ รวมทัง้นกัวเิคราะห ์และ 
ภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบขอ้มลูของบรษิทัฯ ทางโทรศพัทห์มายเลข 0-2914-4100-19 หรอืที่
เวบ็ไซต์ www.safariworld.com หรอืที ่E-mail address: info@safariworld.com 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีและมวีสิยัทศัน์ในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์   

แผนธุรกจิ งบประมาณ และการบรหิารความเสีย่ง โดยมคีวามเป็นอสิระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ 
และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั 

 1.1)  การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่    
ไม่เกนิ 15 คน ในปี 2557 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 12 คน ในจ านวนน้ีเป็น

http://www.safariworld.com/
mailto:info@safariworld.com
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กรรมการอสิระทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร 4 คน จงึถอืไดว้่าในคณะกรรมการมกีารถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิารอย่างพอเพยีง  

 1.2)  การรวมหรอืแยกต าแหน่ง 

เพื่อความเป็นอสิระของประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกอ านาจและหน้าทีใ่นการก าหนด
นโยบายการก ากบัดแูล และการบรหิารงานประจ าออกจากกนัอย่างชดัเจน ประธานกรรมการจงึไม่เป็น
บุคคลเดยีวกนักบัประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ดๆ กบัฝา่ย
บรหิาร 

ประธานกรรมการบรษิทัไม่มตี าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีใดๆ     
ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในดา้นการเงนิ การลงทุน และการบรหิารงานของบรษิัทฯ  

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการถ่วงดุลซึง่กนัและกนั คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดบทบาท อ านาจ หน้าทีข่อง
คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไวอ้ย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพือ่ไม่ใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมอี านาจโดยไม่จ ากดัและซ ้าซอ้นกนั โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้
ก าหนดนโยบาย ส่วนคณะกรรมการ บรหิารเป็นผูน้ านโยบายดงักล่าวไปบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุด 

 1.3)  คุณสมบตัขิองผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 

บรษิทัฯ ไม่มกีารจ ากดัจ านวนกรรมการอสิระ ทัง้ผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระจะต้อง 
เป็นผูท้ีม่คุีณสมบตัเิหมาะสม โดยค านึงถงึความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ รวมทัง้การอุทศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัหิน้าที ่ไม่มี
ลกัษณะต้องหา้มตามประกาศของส านกังาน กลต. และมคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทั
มหาชนจ ากดั 

2) คณะกรรมกำรชุดย่อย 
 นอกจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ยงัมคีณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ช่วยในการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ   
และเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินงานอกีจ านวน 2 ชุด คอื คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  

3) บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 3.1) ภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ และความเป็นอสิระ ในการตดัสนิใจ 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุใินเรื่องต่างๆ ทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการบรหิารงาน 
หลากหลาย จงึกล่าวไดว้่าคณะกรรมการมภีาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ทีด่ ีคณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด     
หรอืใหค้วามเหน็ชอบเรื่องภารกจิ กลยุทธ ์เป้าหมาย และแผนธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ตลอดจนดแูล      
ใหฝ้า่ยจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกจิทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล               
เพื่อ   เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่กจิการและผูถ้อืหุน้ 

 3.2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดด้แูลอย่างรอบคอบเมื่อเกดิรายการทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และไดก้ าหนดนโยบายและวธิกีารดแูลไม่ใหผู้บ้รหิารและผูเ้กีย่วขอ้งน า
ขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนหรอืของผูอ้ื่นไวด้ว้ย ดงัน้ี: 
1) ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนปฏบิตังิานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ และไม่ใหค้วามส าคญัต่อ

ผลประโยชน์ส่วนตวัเหนือความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการไม่น าขอ้มลูภายในบรษิทัฯ 
ไปเปิดเผยหรอืน าไปใช ้เพื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอืผูอ้ื่น 

2) เรื่องทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืกรณีทีม่กีารกระท าบางอย่าง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัของผูม้สี่วนไดเ้สยีในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการ
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บรษิทัและฝ่ายบรหิารจะพจิารณาปญัหาดงักล่าวอย่างรอบคอบ ดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์ุจรติ  
มเีหตุผล และเป็นอสิระภายใต้กรอบ จรยิธรรมทีด่ ีเพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

3) กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระใดจะต้องเปิดเผยขอ้มลูใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบทนัที 
และจะไม่มสีทิธใินการออกเสยีงในวาระดงักล่าว 

 3.3) จรยิธรรมธุรกจิ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 1/2549 เมื่อวนัที ่25 มกราคม 2549 คณะกรรมการไดอ้นุมตัิ
คู่มอืจรยิธรรมธุรกจิและใหป้ระกาศเป็นนโยบายของบรษิทัฯ โดยได้กล่าวถงึนโยบายและการปฏบิตัต่ิอ    
ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมทัง้การตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบาย ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั 

 3.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยให้มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม   
กบัการด าเนินธุรกจิ เพื่อป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่บรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงนิ    
การด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน จงึไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบั
การควบคุมและตรวจสอบภายในไว ้ดงัน้ี: 
1) ก าหนดใหฝ้า่ยบรหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน 

และทนัเวลา ทัง้งบการเงนิรายไตรมาสและรายปี 
2) ก าหนดใหม้รีะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ  

มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

3) ก าหนดใหม้กีารควบคุมและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ อย่างต่อเน่ือง เพื่อไม่ใหเ้กดิความ
เสยีหาย หรอืมกีารน าไปใชห้รอืหาประโยชน์โดยมชิอบ 

4) ก าหนดหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการของผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5) มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคคลหรอืหน่วยงาน เพือ่ใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบ 

ระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 
6) ใหค้วามส าคญัต่อค าแนะน าหรอืขอ้ เสนอแนะของผูต้รวจสอบบญัชอีสิระ เพือ่เป็นแนวทางในการ 

พจิารณาปรบัปรงุการด าเนินงานใหถู้กต้องและเหมาะสม 
7) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายด าเนินการสรรหาและคดัเลอืกผูส้อบบญัชภีายนอก จากส านกังาน

สอบบญัชทีีม่ชีื่อเสยีงและไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน กลต. เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบความ
ถูกต้องครบถว้นของการบนัทกึบญัช ีและการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบันโยบายการบญัช ีพรอ้มทัง้
เสนอแนะและแกไ้ขจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องของการบนัทกึบญัชหีรอืระบบการควบคุมภายในของ
บรษิทัฯ  

4) กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดวนัประชุมไวล้่วงหน้าตลอดทัง้ปี ว่าจะมกีารประชุมตามปกตเิป็นประจ าทุกวนั
พุธสปัดาหส์ุดทา้ยของเดอืน และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตามความจ าเป็น โดยในการประชุมนัน้ จะมกีารก าหนดวาระ 
ทีจ่ะต้องทราบหรอืพจิารณาไวช้ดัเจนล่วงหน้า เช่น วาระรบัรองรายงานการประชุม วาระพจิารณาตดิตามเรื่องทีส่บืเน่ือง 
จากการประชุมครัง้ทีผ่่านมา และวาระรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นต้น เลขานุการบรษิทัจะจดัส่งหนงัสอื
เชญิประชุมพรอ้มระเบยีบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อใหก้รรมการไดม้ ี
เวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกตกิารประชุมแต่ละครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 2 ชัว่โมง เพื่อใหก้รรมการ  
ไดม้โีอกาสรบัทราบหรอืพจิารณาเรื่องต่างๆ โดยละเอยีด ในเรื่องของการพจิารณานัน้ นอกจากจะมเีอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่อใหก้รรมการไดม้โีอกาสศกึษารายละเอยีดของเรื่องทีจ่ะต้องพจิารณาแลว้ ฝา่ยบรหิารยงัพรอ้มทีจ่ะอธบิาย   
เรื่องนัน้ๆ ใหก้รรมการเขา้ใจอย่างชดัแจง้อกีดว้ย   
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ในปี 2557 คณะกรรมการมกีารประชุมจ านวน 12 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีารท ารายงานการประชุม
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน บรษิทัฯ ไดจ้ดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการอย่างเรยีบรอ้ย 
พรอ้มทีจ่ะใหผู้เ้กีย่วขอ้งตรวจสอบได้ 

5) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัในเรื่องเบีย้ประชุมไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ส าหรบักรรมการทีไ่ดร้บั
มอบหมายใหท้ าหน้าทีแ่ละมคีวามรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้ เช่น การเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น        
จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่ขึน้  

ส าหรบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารในเรื่องของเงนิเดอืนและผลประโยชน์อื่น เป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่
คณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยจะพจิารณาตามความเหมาะสมของภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิาร รวมถงึจุดเด่นเฉพาะ และความดคีวามชอบพเิศษของแต่ละคน โดยมกีาร
ก าหนดอตัราการจ่ายค่าตอบแทนหรอืค่าจา้งทีเ่ป็นธรรมและชดัเจน  

6) กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนให้กรรมการและฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เขา้รบัการอบรมกบั
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบนัอื่นๆ ในหลกัสตูร 
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง อาท ิหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลกัสูตร Directors Certification 
Program (DCP) หลกัสตูร Finance for Non-finance Director (FND) หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) และ
หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) เป็นตน้ ทัง้น้ี เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูด้า้นต่างๆ เกีย่วกบับทบาทหน้าที่
ของกรรมการและฝา่ยบรหิาร เพื่อสนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

คณะกรรมการชุดย่อย  

โครงสรา้งกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการ 3 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมขีอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการแต่ละชุด ดงัน้ี: 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั: 
1. อ านาจหน้าทีต่ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอื่นทีก่ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหน้าทีข่อง

กรรมการหรอืคณะกรรมการในบรษิทัมหาชนจ ากดั 
2. อ านาจหน้าทีต่ามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีก่ าหนดใหเ้ป็นของคณะกรรมการ 
3. ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงานของบรษิทัฯ  
4. อนุมตัแิผนการด าเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ  
5. แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. อนุมตักิารบรรจุ แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวมทัง้อนุมตัอิตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทน       

หรอืผลประโยชน์อื่นแก่บุคคลดงักล่าว 
7. อนุมตัเิรื่องเกีย่วกบัการเงนิและทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ทีเ่กนิอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร 
8. มอบหมายหรอืแนะน าใหค้ณะกรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พจิารณาหรอืปฏบิตัใินเรื่องที่

คณะกรรมการเหน็สมควร    
9. แต่งตัง้อนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อพจิารณา เรือ่งทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 
10. พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ อนุมตั ิเรือ่งทีค่ณะกรรมการบรหิาร หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอ 
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อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร:  
1. ดแูลและตดิตามผลการจดัการบรษิทัฯ  ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ

ประจ าปีทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดและอนุมตั ิแลว้รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นระยะๆ 
2. พจิารณากลัน่กรองเรื่องทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ทราบ พจิารณาใหค้วาม

เหน็ชอบ หรอือนุมตั ิ
3. อนุมตักิารบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ยพนกังานระดบัรองผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ หรอื

ต าแหน่งอื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่า รวมทัง้อนุมตัอิตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทน หรอืผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดงักล่าว 
4. พจิารณาอนุมตัใิหด้ าเนินการหรอือนุมตัค่ิาใชจ้่ายในเรื่องทีส่ าคญัซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ     

ในส่วนทีเ่กนิอ านาจของฝา่ยจดัการ  
5. มอบหมายหรอืแนะน าใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่พจิารณาหรอืปฏบิตัใินเรื่องทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
6. แต่งตัง้คณะท างานเพื่อพจิารณาเรื่องทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควร 
7. พจิารณาหรอืปฏบิตัเิรือ่งทีค่ณะกรรมการมอบหมายหรอืแนะน าใหพ้จิารณาหรอืปฏบิตัิ 
8. พจิารณาและน าเสนอเรื่องทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็สมควรใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

หรอือนุมตั ิหรอืเพื่อรบัทราบ 

อน่ึง เพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ในกรณีจ าเป็นทีจ่ะต้องอนุมตัเิรื่องใดเป็นการด่วน ใหป้ระธาน
กรรมการบรหิารมอี านาจอนุมตัแิทนคณะกรรมการบรหิารตามทีร่ะบุไวข้้างต้นได ้แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรหิาร 
ทราบโดยเรว็ 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ: 
คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และไดก้ าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไว ้

ดงัต่อไปน้ี: 
1. สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกต้อง ครบถว้น เพยีงพอ และเชื่อถอืได ้โดยการ

ประสานงานกบัผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบภายใน และผูบ้รหิารทีร่บัผดิชอบ                
ในการจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธิผล   
และพจิารณาความเป็นอสิระของผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ 
โยกยา้ย เลกิจา้ง ผูท้ีท่ าหน้าทีต่รวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพื่อท าหน้าทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และพจิารณา
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาน าเสนอขออนุมตัิจากทีป่ระชุม     
ผูถ้อืหุน้ต่อไป รวมทัง้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยไม่มฝีา่ยจดัการร่วมประชุมดว้ยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และ     
เป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ   

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าว    
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปน้ี: 
6.1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ  
6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 
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6.3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6.6) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ     

แต่ละท่าน 
6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 
6.8) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ด้              

รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  

7. ในการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามีรายการหรอืการกระท าดงัต่อไปน้ี 
ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหค้ณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ
เหน็ควร 
7.1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบควบคุมภายใน 
7.3) การฝา่ฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใน    
วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกไ็ด้ 

8. จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครัง้ เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามทีต่ลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด และเรื่องอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร คณะกรรมการตรวจสอบ 
สามารถเชญิฝา่ยบรหิาร และ/หรอืผูเ้กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อใหข้อ้มลูในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งไดทุ้กครัง้ทีไ่ด้
ประชุมกนั แลว้จะต้องจดัส่งรายงานการประชุมใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบดว้ย 

9. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คุีณสมบตัิ

ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และใหก้รรมการ
ตรวจสอบเลอืกสมาชกิ 1 คน เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ 

11. ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
อาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีกไ็ด้ 

12. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครัง้ ใหม้กีรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงจงึ
จะถอืว่าครบองคป์ระชุม 

ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทั 
แต่งตัง้บุคคลทีม่คุีณสมบตัคิรบถ้วน เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการ 
บรษิทัก าหนด โดยใหบุ้คคลที่ไดร้บัแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนต าแหน่งทีว่่างนัน้ อยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่า
วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระจ านวน 3 ราย  มนีายเมธ ีภมรานนท ์และนาย
สมศกัดิ ์มัน่แดง เป็นผูม้คีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์ เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 
รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ โดยทัง้สองท่านไดร้บัการอบรมในหลกัสตูร 
Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
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การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
 

กรรมการอิสระ  
บรษิทัฯ ไดก้ าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด โดยมนิียามกรรมการ

อสิระของบรษิทัฯ ดงัน้ี : 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิติ

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  
3. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี ่น้อง และบุตร 

รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชื่อเป็นผูบ้รหิาร 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ ทีข่ดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
5. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้     

ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 
6. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
7. สามารถเขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่ าคญัของบรษิทัฯ 
8. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ หรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีแก่บรษิทัฯ 

 

การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง 
 บรษิทัฯ ยงัมไิดจ้ดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเพื่อคดัเลอืกบุคคลทีค่วรจะไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการโดยตรง แต่ได้
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในขอ้ 16 และ 20 ของหมวดที ่4 ซึง่ก าหนดเรื่องเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการของบรษิทั 
ไวด้งัต่อไปน้ี: 

“ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี:  
(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตาม ล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็น กรรมการเท่าจ านวน 

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมา
มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธาน   
เป็นผูช้ีข้าดว่าผูใ้ดจะไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” 

“ขอ้ 20. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืก
บุคคลซึง่มคุีณสมบตัติามทีก่ฎหมายก าหนดเขา้เป็นกรรมการแทน เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสอง
เดอืน คณะกรรมการอาจไม่เลอืกบุคคลใดเขา้มาเป็นกรรมการแทนกไ็ด ้บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว     
ใหอ้ยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน มตขิองคณะกรรมการตามวรรค 
หน่ึง ต้องประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่” 

ส าหรบัการสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งผู้บรหิารระดบัสูงนัน้ เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรษิทั  และ      
คณะกรรมการบรหิาร ทีจ่ะท าหน้าทีพ่จิารณาแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบับรษิทัฯ    
ใหเ้ป็นผู้บรหิารของบรษิทัฯ โดยการแต่งตัง้ผูบ้รหิารในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการ
บรษิทั และการแต่งตัง้ผูบ้รหิารในต าแหน่งรองผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ หรอืต าแหน่งอื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่า เป็นอ านาจ
อนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร
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การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย 

บรษิทัฯ มนีโยบายในการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย โดยการใหก้รรมการของบรษิทัฯ เขา้เป็นกรรมการ
หรอืด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยดว้ย ทัง้น้ี เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและก าหนดนโยบายในการด าเนินธุรกจิ
ใหเ้ป็นไปในแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  

ที่ผ่านมา ฝ่ายจดัการจะเป็นผูเ้สนอชื่อกรรมการของบรษิทัฯ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัย่อย หลงัจากนัน้  
ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อยจะเลอืกตัง้ผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อนัน้เป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ย ในกรณีของบรษิทัฯ 
ประธานกรรมการบรหิารของบรษิทัฯ ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู (ประธานกรรมการบรหิาร) ของ
บรษิทัย่อยดว้ย จงึท าใหก้ารก าหนดนโยบายและการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิัทยอ่ย เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั
บรษิทัฯ ในการบรหิารบรษิทัย่อยไดย้ดึหลกัธรรมาภบิาลและมกีารเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการท ารายการส าคญัตามหลกัเกณฑ์
ทีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด เช่น รายการเกีย่วโยง การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย ์เป็นต้น  

นอกจากน้ี ในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยทุกครัง้ คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้กรรมการเป็นผูแ้ทนของ
บรษิทัฯ ไปลงมตหิรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการการบรษิทั 

การดูแลเรือ่งการใช้ขอ้มูลภายใน 
 

กรรมการบรษิทัเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิมาเป็นเวลานาน มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ และมจีรยิธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิ บรษิทัฯ จงึมไิด้ออกขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในของกรรมการไวเ้ป็นการเฉพาะ แต่ได้แจ้งให้
กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนทราบถงึการต้องปฏบิตัติาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และระเบยีบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเรื่องการหา้มใชข้อ้มลูภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูของกรรมการและผูบ้รหิาร ในเรื่อง
การรายงานการถอืหลกัทรพัย ์และการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ตามล าดบั ต่อ
ส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ (กลต.)    

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรบัอนญุาต 

 
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2557 ไดม้มีติแต่งตัง้นายวชิยั รุจติานนท ์ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054 หรอื นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500 หรอื นายเสถยีร 
วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีน เลขที ่3495 หรอืนางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่
5946 แห่งบรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2557 และก าหนดค่าสอบบญัชีไว้เป็น
จ านวน 730,000 บาท และมค่ีาใชจ้่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะและค่าถ่ายท าเอกสาร เป็นต้น เป็นเงนิ 47,000 บาท นอกจากน้ี 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2557 เมื่อวนัที่ 27 สงิหาคม 2558 ยงัไดม้มีตใิห้ความเหน็ชอบการจ่ายค่าธรรมเนียม
การสอบบญัชสี าหรบัไตรมาสเพิม่เตมิอีกจ านวน 440,000 บาท เน่ืองจากบรษิทัฯ ต้องจดัท าและน าส่งงบการเงนิรายไตรมาส
ต่อส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2558 พจิารณาใหส้ตัยาบนัการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้ดงักล่าว
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มเีจตนารมณ์ทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของ
ธรรมมาภบิาลและการดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นส าคญั 
โดยได้ด าเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งสร้างจติส านึกในการเป็นผู้ให้และเกือ้กูลต่อสงัคม   
ดว้ยการเปิดโอกาสใหพ้นกังานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทัง้ในดา้นการ
พฒันาชุมชน การส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม การเผยแพร่องค์ความรูเ้กีย่วกบัการดแูลสตัว ์และการอนุรกัษ์ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะพนัธุพ์ชืและสตัว ์เพือ่สรา้งจติส านึกในการเป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม และเพื่อใหธุ้รกจิอยู่ร่วมกบั
ชุมชนและสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุข  พรอ้มทัง้พฒันายกระดบัความเจรญิกา้วหน้าของการท่องเทีย่วของประเทศไปพรอ้มๆ กนั  
 

นโยบายภาพรวม  

บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องทีเ่กีย่วกบั
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พรอ้มกนันัน้กไ็ด้ด าเนินการใหเ้ป็นแหล่งศกึษาดงูานของนักเรยีนนกัศกึษาในการศกึษา       
นอกห้องเรยีน ตลอดจนให้ความส าคญัต่อการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมดว้ยการปลูกฝงัจติส านึกของพนักงานทุกระดบั             
ใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยยดึถอืแนวปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม 8 ประการ ดงัน้ี:  

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทน  

ทีเ่ป็นธรรมแก่ทัง้สองฝา่ย รวมทัง้ปฏบิตัติามพนัธะสญัญา การเจรจาแกป้ญัหาบนพืน้ฐานของความสมัพนัธ์ทีด่ทีางธุรกจิ 
โดยได้ก าหนดแนวปฏบิตัไิวใ้นคู่มอืจรยิธรรมของบรษิทัฯ ว่าจะไม่เรยีก ไม่รบั และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สุจรติใน
การค้า และจะปฏบิตัติามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั หากไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขทางการคา้ขอ้ใดได้  
จะร่วมกบัคู่คา้พจิารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยเรว็ทีสุ่ด  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดระเบยีบปฏบิตัสิ าหรบัแต่ละส่วนงานใหป้ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ  
โปร่งใส ไม่กระท าการใดๆ ทีส่่อไปในทางทุจรติหรอืเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม และต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมาย
โดยเคร่งครดั รวมถงึการรกัษาความลบัของลกูคา้ เป็นต้น  

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และแนวทาง          

การก ากบัดูแลกจิการที่ด ีรวมทัง้สนบัสนุนการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ บรษิทัฯ ได้ก าหนดระเบยีบปฏบิตัิ 
ในการท างานส าหรบัทุกส่วนงานใหถ้อืปฏบิตัอิย่างเครง่ครดั ในการทีจ่ะต้องปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวาม
รบัผดิชอบ มวีนิยั รกัองคก์ร ไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีแ่สวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรอืผูอ้ื่น รวมถงึหา้มรบัเงนิหรอืผลประโยชน์ 
อื่นใดอนัเกีย่วเน่ืองกบัการท างานใหบ้รษิทัฯ โดยเดด็ขาด หากพบว่ามกีารกระท าทีทุ่จรติไม่ว่ากรณีใด บรษิทัฯ จะพจิารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณีและอาจด าเนินคดตีามกฎหมายดว้ย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัฯ ตระหนกัและเคารพสทิธมินุษยชนของผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ เสมอมา โดยปฏบิตัต่ิอพนกังาน คู่คา้ และ

ลกูคา้ของบรษิทัฯ อย่างเท่าเทยีมกนั ไม่มกีารแบ่งแยกสผีวิ เชือ้ชาต ิเพศ ศาสนา ความยากจน ความพกิาร ผูป้่วยหรอื 
เป็นโรค รวมถงึใหค้วามเคารพและยอมรบัความแตกต่างทางความคดิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม กฎหมาย และวฒันธรรมดว้ย  
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4. การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บุคลากรถอืเป็นทรพัยากรส าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้บรษิทัฯ จงึไดป้ฏบิตัต่ิอพนกังาน 

และผูบ้รหิารอย่างยุตธิรรม เสมอภาค ไม่น าความแตกต่างทางเพศ ศาสนา ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืความทุพพลภาพ 
มาเป็นปจัจยัส าคญัในการบรหิารทรพัยากรบุคคล บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม โดยจะพจิารณาให้
ผลตอบแทนตามผลการปฏบิตังิานทีไ่ดจ้ากการประเมนิผลงานเป็นประจ าทุกปี และจดัใหม้สีวสัดกิารต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่
กฎหมายก าหนด เช่น การประกนัสงัคม สวสัดกิารอาหารกลางวนั สวสัดกิารบ้านพกัพนกังาน เป็นต้น  

บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหพ้นกังานได้มกีารพฒันาการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะในการท างานอย่างสม ่าเสมอ โดยได้จดัตัง้
ศนูยฝึ์กอบรมขึน้เพือ่เป็นศนูยก์ลางในการจดัการอบรม สมัมนา ตลอดจนพฒันาหลกัสตูรต่างๆ ทัง้ในดา้นทกัษะทีเ่อื้อต่อ
การท างาน ความรู้ด้านวชิาชพี ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน ตลอดจนการปลูกฝงัวฒันธรรมองค์กร    
เพื่อสรา้งความรกั ความสามคัค ีและความร่วมมอืกนัภายในองคก์ร  นอกจากน้ีบรษิทัฯ ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานทุกคน
ไดม้สี่วนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืค าวจิารณ์เกีย่วกบับรษิทัฯ ในทุกเรื่อง ซึง่เป็นการช่วยชีใ้หเ้หน็ถงึ
ปญัหาและน าพาไปสู่การแกไ้ขปญัหาใหห้มดไปอย่างยัง่ยนื  

5. ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของลกูคา้ทีม่ต่ีอความส าเรจ็ของธุรกจิ บรษิทัฯ จงึมเีจตจ านงทีจ่ะแสวงหาวธิกีาร

สนองตอบความต้องการของลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวลา ซึง่นอกจากจะก าหนดนโยบายและ
การปฏบิตัต่ิอลกูคา้ไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ แลว้ ยงัก าหนดระเบยีบปฏบิตัสิ าหรบัส่วนงานต่างๆ ทีม่หีน้าที่
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ใหน้ าไปปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัดว้ย เช่น ใหบ้รกิารทีม่คุีณภาพ เกนิกว่าความต้องการและความคาดหมาย
ของลกูคา้ ในราคาทีเ่ป็นธรรม ใหข้อ้มลูข่าวสารทีถู่กต้องและเพยีงพอแก่ลกูคา้ ตดิต่อกบัลกูคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ จดัให้  
มรีะบบจดัการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รกัษาและไม่น าความลบัของลกูคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ 
ของตนเอง และ/หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัวธิกีารใชบ้รกิารของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธภิาพ  

6. การจดัการธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ มธีรรมชาตขิองสตัวน์านาชนิดและต้นไมน้านาพนัธุเ์ป็นจุดเด่น บรษิทัฯ จงึไดใ้ห้

ความส าคญัในการหวงแหน ดแูล และรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยถอืเป็นนโยบายส าคญัทีจ่ะด าเนินงานดว้ยความรบัผดิชอบ   
ต่อสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาต ิบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดม้กีารพฒันาในเชงิอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละการควบคุม
คุณภาพสิง่แวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่วอย่างต่อเน่ือง ภายใต้โครงการ “สวย สะอาด ซาฟาร”ี และ “กรนี แฟนตาซ”ี อาท ิ
การจดัแยกขยะ การจดัการระบบบ าบดัน ้าเสยี การพฒันาพืน้ที ่และการประหยดัพลงังาน เป็นต้น เพื่อยกระดบัมาตรฐาน
เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มใหส้งูขึน้ และเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้่าการกระท านัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ และอาชวีอนามยั   
ของพนกังาน คนในชุมชน และนกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเทีย่วชม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ลกูฝงัจติส านึกในการรกัษาสิง่แวดลอ้มใหก้บัพนกังานดว้ยการฝึกอบรมใหค้วามรู ้และ 
จดักจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ปลกูฝงัจติส านึกในการใชท้รพัยากรอย่างรูคุ้ณค่า และตระหนกัถงึผลทีเ่กดิจาก
การท าลายสภาวะแวดลอ้ม ส่งเสรมิใหพ้นกังานปฏบิตัติามนโยบายอนุรกัษ์พลงังาน และการจดัการพลงังานของบรษิทัฯ 
เพื่อลดการใชพ้ลงังานทัง้ในบ้านและส านกังาน  

7. การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในชุมชน สนบัสนุนกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาชุมชน เพื่อ

ปรบัปรงุคุณภาพชวีติของชุมชนใหด้ขีึน้ สนบัสนุนโครงการดา้นการศกึษาส าหรบัเดก็ เยาวชน และบุคคลทัว่ไป สบืสาน
วฒันธรรมไทย ทะนุบ ารุงศาสนา พรอ้มทัง้ส่งเสรมิกจิกรรมที่ท าให้ชุมชนและสงัคมสามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างยัง่ยนื                 
โดยได้จดักจิกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาและใหค้วามช่วยเหลอืสงัคม อาทเิช่น  
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 ร่วมกจิกรรมรกัษาความสะอาดและก าจดัมลภาวะสิง่แวดลอ้มของแหล่งท่องเทีย่วกบัชุมชนทอ้งถิน่ ในโครงการ 
Big Cleaning Day หาดกมลา จงัหวดัภูเกต็  

 พฒันาสงัคมสู่การเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนให้แก่นกัเรยีน นกัศกึษา จากสถานศกึษาทัง้ของภาครฐัและเอกชน เพื่อให้
เยาวชนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง รวมทัง้เผยแพร่องคค์วามรูใ้นดา้นการจดัการสถานทีเ่ลีย้งสตัว ์การดแูล
สุขภาพสตัว ์เพื่อสนบัสนุนหลกัสตูรการเรยีนรูแ้ละการฝึกงานภาคสนามของนกัศกึษาในสาขาวทิยาศาสตร ์       
สตัวศาสตร ์สตัวแพทย ์ของมหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ส่งเสรมิการพฒันายกระดบัคุณภาพของสวนสตัวใ์หก้า้วสู่ระดบัมาตรฐานสากล โดยเป็นสวนสตัวต์้นแบบให้
หน่วยงานภาครฐั และสวนสตัวใ์นประเทศและต่างประเทศไดเ้ขา้มาศกึษาดงูาน  

 จดัส่งบุคลากรของบรษิทัฯ ไปเป็นวทิยากรบรรยายเกีย่วกบัเรือ่งการดแูลสุขภาพสตัวป์่า และการบรหิารจดัการ
สวนสตัว ์ใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัการศกึษาต่างๆ  

 ประสานความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ในการท าโครงการวจิยัเรื่องการดแูลและการอนุรกัษ์สตัวป์่า
หายาก เช่น การตรวจคดักรองโรคตดิเชือ้ในโลมาปากขวดกบัศนูยว์จิยัโรคสตัวน์ ้า คณะสตัวแพทยศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั การส ารวจพนัธุกรรมประชากรสมเสรจ็ในทีเ่ลีย้ง  ของประเทศไทย กบัองคก์ารสวนสตัว์
แห่งประเทศไทย และการศกึษาการขยายพนัธุน์กกาบบวั และนกกระทุง ร่วมกบัสมาคมอนุรกัษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

 ใหก้ารสนบัสนุนการปฏบิตักิารดแูลสุขภาพสตัวก์บัหน่วยงานต่างๆ เช่น การเป็นทีป่รกึษาในการรกัษาโลมาเกย
ตื้นใหก้บัศนูยว์จิยัทรพัยย์ากรทางทะเลและชายฝ ัง่อ่าวไทย ฝ ัง่ตะวนัออก กรมทรพัยากรทางทะเลชายฝ ัง่ การ
อภบิาลลกูแมวน ้าก าพรา้ของสวนสตัวน์ครราชสมีา และการอบรมเชงิปฏบิตักิาร หลกัสตูรเคีย่วเขม้บณัฑติใหม่ 
หมอสตัวป์่า ของชมรมสตัวแพทยส์ตัวป์่าและสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 

8. นวตักรรมเกีย่วกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
การอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวป์่าหายากและใกลส้ญูพนัธุ ์ทัง้ที่มถีิน่ก าเนิดในประเทศและต่างประเทศ เป็นวตัถุประสงคห์ลกั

ประการหน่ึงในการจดัตัง้และด าเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะของบรษิทัฯ ซึง่มสี่วนช่วยเพิม่จ านวนประชากรสตัวป์่าทีน่บัวนั
จะมอีตัราเสีย่งต่อการสญูพนัธุใ์หด้ ารงอยู่ต่อไป โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ชีย่วชาญ นกัวชิาการ นกัวจิยั และผูท้ีม่คีวามสนใจใน
สายงานหรอืโครงการศกึษาการเพาะขยายพนัธุส์ตัวป์่าหายากและใกล้สูญพนัธ์ุไดเ้ข้าศกึษาดงูาน และร่วมปฏิบตัิการเพื่อ
เสรมิทกัษะ เพิม่พนูความรู ้ปลูกฝงัจติส านึกสาธารณะ อนัมวีตัถุประสงคส์ าคญัทีจ่ะอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มให้คงอยู่
ต่อไปอย่างยัง่ยนื  

ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการเพาะขยายพนัธุส์ตัวป์่าหายากและใกลส้ญูพนัธุม์าแลว้เป็นจ านวนมาก 
อาท ิสมเสรจ็ นกเงอืก หมขี ัว้โลก โลมาปากขวด ฮปิโปแคระ วอลรสั สงิโตทะเล เสอืขาว สงิโตขาว และแรดขาว เป็นต้น 
โดยมทีมีงานผูเ้ชีย่วชาญต่างชาต ิสตัวแพทย ์และนกัวชิาการสุขภาพสตัว ์เป็นผูด้แูลแผนงานอย่างใกลช้ดิ 

ในส่วนของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) (บรษิทัย่อย) ไดพ้ฒันาระบบการปฏบิตังิานโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอร ์FOS II (FantaSea Operation System II) ซึง่คดิคน้และพฒันาโดยผูบ้รหิารระดบัสงูและทมีงานของบรษิทั
ย่อย เพือ่ควบคุมและบรหิารงานดา้นการขายและการใหบ้รกิารใหม้ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ ถูกต้องและแม่นย า ทนัต่อ
เหตุการณ์ อนัเป็นการช่วยลดก าลงัคน ลดการใช้กระดาษ และลดพลงังานไดเ้ป็นอย่างด ี
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การด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสงัคม  
 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อโครงการระยะยาวทีจ่ะมสี่วนช่วยพฒันาสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื กจิกรรมทีบ่รษิทัฯ และ  
บรษิทัย่อยไดด้ าเนินการอยู่อย่างต่อเน่ือง คอื การส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หแ้ก่เยาวชน ในเรื่องการเพาะและขยายพนัธุส์ตัว ์   
ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี: 

   โครงกำรศนูยท์ศันศึกษำและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

บรษิทัฯ ตระหนักดถีงึความส าคญัในการส่งเสรมิและพฒันาเยาวชนไทย ให้มกีารพฒันาตนเองในทุกๆ ดา้น 
โดยเฉพาะกจิกรรมศูนยท์ศันศกึษาและแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ทีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีน นิสติ และนกัศกึษา ในทุกระดบัชัน้ 
ทุกสถาบนั ไดร้บัการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ทีไ่ม่สามารถหาไดใ้นการเรยีนการสอนปกต ิทัง้ในเรื่องชวีติความเป็นอยู่
ของสตัว ์การอนุรกัษ์ธรรมชาต ิป่าไม้ รวมถงึสตัวป์่า เป็นต้น โดยบรษิทัฯ เปิดใหเ้ข้าเยีย่มชมสวนสตัวเ์ปิด สวนสตัว์น ้า    
และการแสดงต่างๆ ทุกวนั ไม่เวน้แมว้นัหยุดราชการ และยงัจดัใหม้วีทิยากรทีผ่่านการฝึกอบรมเป็นผูบ้รรยายขอ้มลูความรู ้  
และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ในแต่ละปีจะมคีณะนักเรยีน นกัศกึษา จากสถาบนัการศกึษาไม่ต ่ากว่า 300,000 คน เข้าทศัน-
ศกึษาดงูานทีซ่าฟารเีวลิด ์นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัเปิดโอกาสใหส้ถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ส่งนิสตินกัศกึษาในคณะวทิยาศาสตร ์
สตัวศาสตร ์และสตัวแพทยศาสตร ์เขา้รบัการฝึกงานทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเพื่อเพิม่พนูทกัษะและความรูใ้นเรื่อง 
การจดัการและการดแูลสตัวป์่า และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมในทะเลเป็นประจ าทุกปี เป็นการช่วยต่อยอดหลกัสตูรการเรยีนรู้
ของภาคการ ศกึษาในหอ้งเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี 

    โครงกำรศึกษำวิจยั พฒันำ และแลกเปล่ียนข้อมูลทำงวิชำกำร เพ่ือขยำยพนัธุส์ตัว ์สตัวป่์ำหำยำก และ
สตัวป่์ำใกล้สญูพนัธุ ์

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อยกระดบัสู่การเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู้เรื่อง
ธรรมชาตชิวีติสตัวข์องประเทศไทยและของภูมภิาคอาเซีย่น และมคีวามยนิดทีีจ่ะเป็นต้นแบบและแบ่งปนัองคค์วามรูต่้างๆ 
ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตังิานมายาวนาน ทัง้ในดา้นการจดัการสถานทีเ่ลีย้งสตัว ์การดแูลสุขภาพสตัว ์ใหก้บัผูป้ระกอบการดา้น
สวนสตัวแ์ห่งอื่นๆ เพื่อช่วยกนัพฒันายกระดบัคุณภาพสวนสตัวไ์ทยใหก้า้วสู่ระดบัมาตรฐานสากล  ในส่วนของงานบรหิาร
จดัการดา้นสตัวป์่า บรษิทัฯ ไม่เพยีงแต่มุ่งหวงัใหซ้าฟารเีวลิดเ์ป็นแหล่งรวมของสตัวป์่าหายากและใกลสู้ญพนัธุท์ีย่ ิง่ใหญ่
ทีสุ่ดในภูมภิาคน้ีเท่านัน้ แต่ยงัมคีวามมุ่งมัน่จะใหซ้าฟารเีวลิดเ์ป็นสถาบนัแห่งการเรยีนรู้ ซึง่ใหก้ารศกึษาทางวชิาการ    
และการคน้ควา้วจิยัดา้นสตัวศาสตรท์ีส่มบูรณ์ทีสุ่ดในประเทศไทยอกีดว้ย  

บรษิทัฯ มผีูเ้ชีย่วชาญและสตัวแพทยท์ีม่ปีระสบการณ์ต่อเน่ืองกนัยาวนาน 10-25 ปี งานและโครงการสวนสตัว์
สาธารณะของบรษิทัฯ จงึเป็นทีรู่จ้กัและเป็นทีย่อมรบักนัอย่างแพร่หลายในกลุ่มองคก์รภาครฐัและภาคเอกชน สถาบนั 
การศกึษา สมาคม ชมรมหรอืหมู่คณะที่ให้ความสนใจเปิดอบรมสมัมนา จดักจิกรรม หรอืจดัโครงการวจิยัต่างๆ โดยเฉพาะ
โครงการขยายเพาะพนัธุส์ตัวต่์างๆ และโครงการอนุรกัษ์สตัวป์่า ธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม เป็นต้น โครงการทีป่ระสบ
ผลส าเรจ็และด าเนินอยู่อย่างต่อเน่ือง มหีลายโครงการ เช่น โครงการเพาะเลีย้งและขยายพนัธุโ์ลมาและวาฬเบลกูา        
และโครงการเพาะเลีย้งและขยายพนัธุแ์รดขาว เป็นตน้ 
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นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตระหนกัและใหค้วามส าคญัในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดว้ยการยึดมัน่ในการด าเนิน
ธุรกจิดว้ยความโปร่งใส ตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีดงัที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ขอ้บงัคบัการท างาน 
และระเบยีบปฏิบตัขิองแต่ละส่วนงาน ซึง่คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ ไดย้ดึถอืและปฏบิตัเิสมอมา 
นอกจากน้ี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศของส านกังาน กลต. คณะกรรมการบรษิทัจงึได้มมีติให้ทบทวนและเพิม่เตมินโยบาย
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย ดงัน้ี: 

1. สนบัสนุนการสรา้งจติส านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนกังานในการปฏบิตงิานอย่างซื่อสตัย ์โปรง่ใส เทีย่งตรง 
เคารพกฎหมาย และกฎระเบยีบของบรษิทัฯ  

2. รณรงคก์ารต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดว้ยการบรหิารงานอย่างมธีรรมาภบิาล และใชก้ารตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมอืเพื่อปิดช่องว่างทีอ่าจสรา้งโอกาสแก่การคอรร์ปัชัน่ 

3. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกนัมใิหบุ้คลากรกระท าการทุจรติ หรอืมสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ 

4. จดัใหม้กีลไกการรายงานสถานะการเงนิทีโ่ปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบั 
5. พนกังานต้องไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้งหรอืรบัทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น       

ทีม่หีน้าทีห่รอืธุรกจิเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ และไม่อาศยัต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรอื
ผูอ้ื่นโดยมชิอบ 

6. สนบัสนุนกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและสนบัสนุนการ 
ต่อต้านการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว อยู่ในระหว่างการพจิารณาด าเนินการ 
 

 

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุมภายใน โดยไดม้กีารก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ีและมปีระสทิธภิาพ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกต ิคณะกรรมการบรษิทั 
ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ใหม้ปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลเพยีงพอ มคีวามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่าการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมคีวามสอดคลอ้ง 
กบัแผนกลยุทธข์ององคก์ร การด าเนินงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ การรายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้องเชื่อถอืได ้           
ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายในใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบ และ  
เมื่อมปีญัหาหรอืหวัขอ้ในการปรบัปรงุหรอืขอ้เสนอแนะ จะแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั พรอ้มรายงานผลการตดิตามการ
ปฏบิตังิาน เพื่อทีจ่ะพฒันาระบบการควบคุมภายในให้ดขีึน้  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2557 ซึง่ประเมนิ
โดยฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เพีอ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยการประเมนิดงักล่าวได้พจิารณาจากขอ้มลู
ต่างๆ รวมถงึการซกัถามจากฝา่ยบรหิารเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ทัง้ 5 ดา้น คอื 
ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ด้านการบรหิารความเสีย่ง ดา้นการควบคุมการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร ดา้นระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และดา้นระบบการตดิตาม ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบการ   
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ควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ โดยไม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีม่นียัส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อ      
การด าเนินงานของบรษิทัฯ การด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ต้องเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใส  
และเป็นธรรม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูทางการเงนิในงบการเงนิของบรษิทัฯ อย่างครบถ้วน และเพยีงพอ 
สอดคล้องกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทีม่ต่ีองบการเงนิว่า มคีวามถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 

 

รายการระหว่างกัน 
  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการทีส่ าคญักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ในเรื่องการกูย้มืเงนิ การคดิค่าบรหิาร

จดัการ การเช่าทีด่นิ และส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่างกนั ซึง่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้และตามสญัญาทีต่กลงกนัระหว่าง
บรษิทัฯ กบับรษิทัเหล่านัน้ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี:  

  ลกัษณะความสมัพนัธข์องบริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั 
บรษิทัทีม่รีายการระหว่างกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทั ภเูกต็แฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) 
(บรษิทัย่อย) 

บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99.95              
และมกีรรมการร่วมกนัคอื ดร. ผนิ  คิว้คชา นางสุเนตร คิว้คชา และนายฤทธิ ์ 
คิว้คชา 

บริษทั ซำฟำรี ไวลดไ์ลฟ์ ปำรค์ จ ำกดั  
(บรษิทัย่อย) 

บรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั  รอ้ยละ 90.00               
และมกีรรมการร่วมกนัคอื นายณรงค ์จุลชาต  ดร. ผนิ คิว้คชา นางสาว              
อมัพรศร ีคิว้คชา และนางอาภา คิว้คชา  

บริษทั จงัเกิลเวิลด ์จ ำกดั  
(บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

มกีรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื ดร. ผนิ คิว้คชา นายฤทธิ ์ คิว้คชา             
นางอาภา คิว้คชา  นางสุเนตร คิว้คชา  นางสาวอมัพรศร ีคิว้คชา                 
นายธนะ คิว้คชา  และนายอ านาจ คิว้คชา 

บริษทั คชำ บรำเธอรส์ จ ำกดั  
(บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

มกีรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื ดร. ผนิ คิว้คชา นางอาภา คิว้คชา           
นายอ านาจ คิว้คชา นายฤทธิ ์ คิว้คชา  และนายเดช  คิว้คชา 

บริษทั ศูนยป์ลำสวยงำม บำงกอกฟำรม์ จ ำกดั 
(บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

มกีรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื ดร. ผนิ คิว้คชา นายธนะ คิว้คชา               
และ นางสาวอมัพรศร ีคิว้คชา   

รายละเอียดรายการระหว่างกนั    

บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  ลกัษณะรายการ มูลค่ารวม (ลา้นบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 
  ปี 2557 ปี 2556 ของการท ารายการ 

บมจ. ภูเกต็แฟนตาซ ี 
  
 

- รายไดค่้าบรหิาร 
    จดัการแสดง 
- รายไดอ้ื่น 
- ดอกเบีย้จ่าย  

 
60.00 
0.82 

20.95 

 
72.00 
0.79 

21.45 

บรษิทัฯ คดิคา่บรหิารออกแบบ
การแสดงจากบรษิทัย่อย ในอตัรา
คา่บรกิารทีต่กลงร่วมกนั ตัง้แต่
เดอืนกรกฎาคม 2555 เป็นตน้มา  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

บรษิทัฯ มยีอดเงนิกู้ยมืจากบรษิทั
ย่อย 216 ลา้นบาท ในอตัรา
ดอกเบีย้ 8.25% ต่อปี 
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บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง  ลกัษณะรายการ มูลค่ารวม (ลา้นบาท) เหตุผลและความจ าเป็น 

  ปี 2557 ปี 2556 ของการท ารายการ 
บจ. ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์  
  

- ดอกเบีย้จ่าย  0.08 0.09 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557  
บรษิทัฯ มยีอดเงนิกูย้มืจากบรษิทั
ย่อย จ านวน 8.90 ลา้นบาท 
ในอตัราดอกเบีย้ 1.0%  ต่อปี  

บจ. จงัเกลิเวลิด์  - ค่าเช่าที่ดนิ เนื้อที่
ประมาณ 300 ไร่ และ   
350ไร่ ระยะเวลาเช่า            
3 ปี ค่าเช่าปีละ 2 ลา้น
บาท และ 1 ลา้นบาท 
ตามล าดบั 

3.00 3.00 บรษิทัฯ เช่าทีด่นิทีจ่งัหวดัปราจนีบุร ี
จากบจ.จงัเกลิเวลิด ์เพือ่ใชเ้ป็น
สถานทีเ่ลีย้งสตัวส์่วนเกนิจากซาฟารี
เวลิด ์และท าฟารม์อาหารสตัว ์เช่น 
ปลูกหญ้า ขา้วโพด เป็นต้น   

บจ. คชา บราเธอรส์ - ส่วนแบ่งรายได ้75% 
ของรายไดจ้ากการขาย
ไอศครมี หลงัหกัต้นทุน
ค่าใชส้ถานทีแ่ละแรงงาน 

- ซือ้สนิคา้  
 
 

10.16 
 
 
 

3.46 

13.17 
 
 
 

2.52 

บรษิทัฯ ไดใ้ห ้บจ.คชา บรา-
เธอรส์ ใชส้ถานทีภ่ายในบรเิวณ
สวนสตัวน์ ้ามารนีปารค์ เน้ือที่
ประมาณ 25 ตารางเมตร  
จ าหน่ายไอศครมีทีผ่ลติขึน้เอง 
เพื่อใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีม่าเทีย่ว 
ทีซ่าฟารเีวลิด ์ 
บรษิทัฯ เป็นฝา่ยรบัผดิชอบ

เกี่ยวกบัสถานทีแ่ละแรงงาน สว่น 
บจ. คชา บราเธอรส์ รบัผดิชอบ
เกี่ยวกบัวตัถดุบิ และการผลติ   

บจ. ศูนยป์ลาสวยงาม 
บางกอกฟารม์  

- ซือ้สนิคา้ 4.20 -  

แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

โดยหลกัการแลว้ บรษิทัฯ จะไม่ท ารายการระหว่างกนักบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ/หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เวน้แต่   
จะเป็นการท ารายการเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยมรีาคาและเงื่อนไขทีไ่ม่แตกต่างกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ส าหรบัรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการของบรษิทัฯ จะด าเนินการดว้ยความสมเหตุ 
สมผล และมอีตัราตอบแทนทียุ่ตธิรรม พรอ้มทัง้ผ่านการอนุมตัติามขัน้ตอน และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างถูกต้อง และจะ
เปิดเผยชนิดและมลูค่าของรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ภายใต้กฎระเบยีบทีต่ลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และ/หรอืส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้ าหนดไว้ 
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ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ  

ขอ้มลูทางการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ในรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด 31 ธนัวาคม 

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ขอ้มลูงบการเงนิ    

 สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 3,366.68 3,527.30 3,407.19 

 หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 1,986.08 2,140.89 2,203.91 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ (ลา้นบาท) 1,380.60 1,386.41 1,203.28 

 รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 1,769.08 2,094.94 1,969.65 

 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,814.46 2,168.86 2,032.01 

 ก าไรขัน้ต้น (ลา้นบาท) 844.76 1,120.82 1,048.13 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ (ลา้นบาท) (24.38) 183.13 101.20 

อตัรำส่วนทำงกำรเงิน    

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธต่ิอรายไดร้วม  (รอ้ยละ) (1.4) 8.4 5.0 

 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้   (รอ้ยละ) (1.8) 14.1 8.8 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม  (รอ้ยละ) 4.4 5.3 3.0 

 ก าไร (ขาดทุน) สุทธต่ิอหุน้   (บาท) (0.12) 0.92 0.51 

 เงนิปนัผลต่อหุน้  (บาท) - - - 

 มูลค่าตามบญัชต่ีอหุน้  (บาท) 6.90 6.93 6.02 

 

ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 2557 ได้มมีติแต่งตัง้นายวชิยั รุจติานนท ์ผู้สอบบญัชี
ทะเบยีนเลขที ่4054 หรอื นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผู้สอบบญัชทีะเบยีนเลขที ่3500 หรอื นายเสถยีร วงศ์สนันท ์ผู้สอบ
บญัชทีะเบยีนเลขที ่3495 หรอื นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล ผู้สอบบญัชทีะเบยีนเลขที ่5946 แห่งบรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประจ าปี 2557 นายวชิยั รุจติานนท ์ผู้สอบบญัช ีได้ให้ความเหน็ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต ในการตรวจสอบบญัชปีระจ าปี 2557 ว่า “...ขา้พเจ้าเหน็ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการขา้งต้นน้ี แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงาน
รวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนั
เดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ” 

ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัฯ เพิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัฯ   
ทีแ่สดงไวใ้นเวป็ไซต์ http://www.set.or.th 

 

http://www.set.or.th/
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การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
ผลการด าเนินงาน 

 เศรษฐกจิไทยในปี 2557 ฟ้ืนตวัชา้และต ่ากว่าทีค่าดการณ์ไว ้โดยเตบิโตเพยีงประมาณรอ้ยละ 1.0 ซึง่ถอืว่าต ่ามาก 
ทัง้น้ีเน่ืองจากการส่งออกทีช่ะลอตวั และการท่องเทีย่วทีซ่บเซา จากปจัจยัลบทางการเมอืงภายในประเทศตัง้แต่ปลายปี 2556 
กระทัง่กลางปี 2557 ประกอบกบัไดเ้กดิวกิฤตเศรษฐกจิถดถอยในกลุ่มประเทศยุโรป จากการลดค่าเงนิยโูร และโดยเฉพาะ
การลดค่าเงนิรูเบลิของรสัเซยี มผีลใหจ้ านวนนักท่องเทีย่วกลุ่มดงักล่าวซึง่เป็นนักท่องเทีย่วหลกัของประเทศไทยลดลงอย่าง 
มนียัส าคญั จ านวนนักท่องเทีย่วต่างชาตเิดนิทางเขา้ประเทศไทยลดลงจากปี 2556 ประมาณรอ้ยละ 6.7 โดยมนีกัท่องเทีย่ว
เดนิทางเขา้ประเทศประมาณ 24.77 ลา้นคน สรา้งรายไดจ้ากการท่องเทีย่วประมาณ 1.14 ลา้นลา้นบาท ลดลงประมาณรอ้ยละ 
4.9 จากปี 2556 ทีม่รีายไดร้วมประมาณ 1.20 ลา้นลา้นบาท  

 ในปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานรวม 1,769.08 ล้านบาท และรายไดอ้ื่นรวม 29.64 
ลา้นบาท และมตี้นทุนและค่าใชจ้่ายรวมจ านวน 1,823.10 ลา้นบาท ท าใหม้ขีาดทุนส าหรบัปีรวม 24.38  ลา้นบาท เมื่อรวม
กบัก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น 18.47 ล้านบาทแล้ว ท าให้บริษทัฯ และบรษิทัย่อยมขีาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมส าหรบัปี 5.91 ล้านบาท  
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2556 ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรส าหรบัปี 183.13 ลา้นบาทแลว้ ในปี 2557 กลบัมผีลขาดทุน
ส าหรบัปี 24.38 ล้านบาท  ทัง้น้ี เน่ืองจากรายได้รวมลดลง 369.42 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง 
161.91 ลา้นบาทเป็นส าคญั รายไดท้ี่ลดลงเป็นผลมาจากจ านวนผูเ้ข้าชมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่ไดล้ดลงจากปี 2556 
ประมาณ 472,339 คน หรอืลดลงรอ้ยละ 20.3 อนัมผีลมาจากปจัจยัลบทางดา้นเศรษฐกจิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ     
ทีล่ว้นส่งผลกระทบต่อธุรกจิการท่องเทีย่วใหช้ะลอตวัลงดงัทีก่ล่าวขา้งต้น 

 อย่างไรกด็ ีฝา่ยจดัการเชื่อว่าเศรษฐกจิโดยทัว่ไปของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะของไทยจะฟ้ืนตวั และการเตรยีมตวั
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนในปลายปี 2558 จะท าให้มนีักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยมากขึน้ 
การท่องเทีย่วจะมคีวามเตบิโตเพิม่ขึน้ดว้ยปจัจยัเกือ้หนุนต่างๆ เช่น การทีภ่าครฐัพยายามจะแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ในปี 2557 
ใหล้ดลง และการท าการตลาดเชงิรุก เป็นต้น  ภายใตภ้าวะเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วทีช่ดัเจนดขีึน้ จะช่วยใหร้ายไดข้อง
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเพิม่ขึน้ และสามารถฟ้ืนกลบัมามกี าไรจากการด าเนินงานในปี 2558  

 

 ฐานะการเงิน 
 

ณ วนัสิน้ปี 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีนิทรพัยร์วม 3,366.68 ลา้นบาท มหีน้ีสนิรวมทัง้สิน้ 1,986.08 ลา้นบาท 
มสี่วนของผูถ้อืหุน้ 1,380.60 ลา้นบาท สนิทรพัยร์วมลดลงจากปี 2556 เป็นจ านวน 162.62 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 4.6  
เน่ืองจากการน าเงนิไปช าระคนืหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและดอกเบี้ยเป็นรายการส าคญั ส่งผลใหห้น้ีสนิ
รวมลดลงจาก 2,140.89 ลา้นบาท ณ วนัสิน้ปี 2556 เหลอื 1,986.08 ลา้นบาท ณ วนัสิน้ปี 2557 หรอืลดลง 154.81 ลา้นบาท  
ส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลง 5.81 ลา้นบาทจากการบนัทกึผลขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 2557 จ านวน 5.91 ลา้นบาท ทีเ่หลอื
อกีจ านวน 0.10 ลา้นบาทเป็นการเพิม่ขึน้ของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท     

ต่อรายงานทางการเงิน 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย ซึง่จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ.2543 โดยไดพ้จิารณา
เลอืกใชน้โยบายการบญัชทีีเ่หมาะสมและถือปฏบิตัอิยา่งสม ่าเสมอ และใชดุ้ลพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีสุ่ด
ในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่ผู้สอบบญัชไีด้สอบทาน 
และตรวจสอบงบการเงนิและแสดงความเหน็ในรายงานของผูส้อบบญัชอีย่างไม่มเีงื่อนไข 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ได้ดูแลระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ อย่างใกล้ชดิ เพื่อใหม้ีความ
ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ โดยไม่พบขอ้บกพร่องทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั  

ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
จ านวน 3 ท่าน เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวบนัทกึไวใ้น “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่แสดงไว ้
ในรายงานประจ าปีดว้ย  

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ สามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ไดว้่างบการเงนิของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน 
และกระแสเงนิสดถูกต้องในสาระส าคญัแลว้ 

 
 
 
 
   

 (ผนิ  คิว้คชา)  
 ประธานกรรมการบรหิาร  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน คอื นายเมธ ี 
ภมรานนท ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางประจวบ คลา้ยอุบล และนายสมศกัดิ ์มัน่แดง เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นอสิระ ตามขอบเขต 
และอ านาจหน้าทีท่ี่ไดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านกังาน กลต. และ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องคุณสมบตัแิละขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 โดยมหีน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การสอบทานใหก้ารรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถูกต้องและเพยีงพอ ใหบ้รษิทัฯ มี  
ระบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม ใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง พจิารณาคดัเลอืกและเสนอ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณารายการทีเ่กีย่วขอ้งกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์     
ใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามทีก่ฎหรอืระเบยีบก าหนดไว ้ 
 ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้กีารประชุมจ านวน 3 ครัง้ โดยเป็นการประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชจีาก
บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ในการสอบทานงบการเงนิงวดหกเดอืน สอบทานงบการเงนิงวดไตรมาสที ่3 และตรวจสอบ  
งบการเงนิประจ าปี โดยได้จดัท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแจง้ให้คณะกรรมการบรษิทัทราบอย่าง
ต่อเน่ือง สรุปสาระส าคญัได้ดงัน้ี: 

> สอบทานงบการเงนิงวดหกเดอืน งวดไตรมาสทีส่าม และตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2557 ทีไ่ดม้กีารปรบัปรุง
รายการบญัชทีีส่ าคญั เพื่อให้มัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี       
ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ร่วมกบัผูส้อบบญัชแีละผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัช ี  
ทีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอ มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถอืได ้ระบบการควบคุมภายในมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลเพยีงพอ โดยไม่พบจุดอ่อนหรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ  

> สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทัฯ มคีวามถูกต้อง 
เหมาะสม อยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว ้ 

> สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

> สอบทานการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นการท าธุรกรรมหรอื 
ซือ้ขายสนิคา้ทีม่เีงื่อนไขและราคาตามปกตขิองธุรกจิทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีโ่ปร่งใสและเพยีงพอ  

> พจิารณาเลอืกผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558 โดยไดพ้จิารณาคดัเลอืกนายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล 
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500 หรอื นายเสถยีร วงศ์สนันท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรอื
นางสาวกุลธดิา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบียนเลขที ่5946 หรอื นายยุทธพงษ์ เชื้อเมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่9445 แห่งบรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2558 โดยเหน็ควรก าหนด
ค่าตอบแทนใหเ้ป็นเงนิ 1,050,000 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2557 อกีจ านวน 20,000 บาท และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
เพื่อขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เพื่อพจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าสอบบญัชขีองผูส้อบบญัชต่ีอไป 

 
 
 

  (นายเมธ ี ภมรานนท)์    
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน)    
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ซาฟารเีวลิด์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และของเฉพาะบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ
การเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เฉพาะกจิการ 
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกจิการ และงบกระแส
เงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีี่ส าคญั
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 

ความรบัผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิที่ปราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชี 

ข้าพเจ้าเป็นผู้ร ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้ า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อ
ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

การตรวจสอบรวมถงึการใชว้ธิกีารตรวจ เพื่อใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีกีย่วกบัจ านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบที่เลอืกใช้ขึ้นอยู่กบัดุลยพนิิจของผู้สอบบญัช ีซึ่งรวมถึงการประเมนิความเสี่ยงจากการแสดง
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความ
เสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกต้องตามที่
ควรของกจิการ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็
ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความความเหมาะสมนโยบายการบญัชี
ทีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัท าขึ้นโดยผู้บรหิาร รวมถึงการประเมนิการน าเสนองบ
การเงนิโดยรวม 

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ 
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ความเหน็ 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งต้นน้ี แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ
ของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสด
เฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น  

โดยมไิดเ้ป็นการแสดงความเหน็อย่างมเีงื่อนไข ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4 บรษิทัฯ มรีายการ
บญัชทีีส่ าคญักบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั และมยีอดคงเหลอืกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั ดงักล่าวเป็นจ านวน
มาก รายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบการเงนิตามสญัญาและเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 
 
 
 

 
 
 

(นายวชิยั   รุจติานนท)์ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4054  
บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพนัธ ์2558 
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บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5        62,671,504.61        96,212,791.37         17,267,703.94        22,374,478.33
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ 4, 6      101,061,894.09      127,343,447.74         34,988,815.81      127,433,640.32
สนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 7        35,924,091.79        35,449,663.39         13,300,078.39        12,037,637.42
รวมสนิทรพัย์หมนุเวยีน      199,657,490.49      259,005,902.50         65,556,598.14      161,845,756.07

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธิ 2, 8                         -                         -      511,456,927.09      427,022,092.82
เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั 9         5,311,977.15         5,206,284.39         1,339,171.33         1,306,827.36

สตัวแ์ละตน้ไม ้- สุทธิ 10      558,599,902.34      501,163,486.58      537,216,129.93      478,504,455.75

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11, 14, 16, 17, 18    2,518,785,518.47    2,619,386,495.05    1,710,917,230.67    1,756,634,837.78

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสตัว ์- สุทธิ 12        26,574,671.00      104,490,425.00        21,065,596.00        98,981,350.00

สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 21        30,539,588.43        25,904,173.78        15,702,135.09        10,007,783.97
สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอื่น 13        27,211,764.70        12,146,145.92         7,003,156.27         6,038,442.63
รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน    3,167,023,422.09    3,268,297,010.72    2,804,700,346.38    2,778,495,790.31
รวมสินทรพัย์    3,366,680,912.58    3,527,302,913.22    2,870,256,944.52    2,940,341,546.38

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สินทรพัย์

สนิทรพัย์หมนุเวยีน

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวยีน

หน่วย : บาท

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 



 

48 

บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 14          67,468,590.55          64,119,696.86           19,977,885.75          16,351,160.56
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 4, 15        244,175,071.16        352,585,967.36           38,891,707.14        105,072,662.87
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4          18,900,000.00               90,000.00           18,000,000.00                          - 

16                          -          61,341,915.71                           -                          - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิส่วนทีถ่งึก าหนดช าระ

ภายในหนึ่งปี 17          66,496,975.67          63,880,851.42           53,249,144.37          41,672,789.64
เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 18        263,500,000.00        246,000,000.00         173,500,000.00        156,000,000.00
ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคลคา้งจ่าย          12,283,315.85           4,637,675.84                           -                          - 
รวมหนี้สนิหมนุเวยีน        672,823,953.23        792,656,107.19         303,618,737.26        319,096,613.07

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธ ิ 16                          -                          -                           -                          - 
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สุทธิ 17          40,113,705.64          70,024,178.71           34,386,832.05          51,049,473.88
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อยและดอกเบี้ยคา้งจ่าย 4                          -                          -         274,776,769.91        366,385,054.66
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 18      1,162,228,164.13      1,163,524,777.49         807,863,998.49        758,114,219.96
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19          82,888,314.02          93,164,266.60           51,077,655.00          42,671,479.55
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 21          28,028,841.61          21,525,667.41            4,507,991.60           3,640,022.76
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวยีน      1,313,259,025.40      1,348,238,890.21       1,172,613,247.05      1,221,860,250.81

รวมหนี้สนิ      1,986,082,978.63      2,140,894,997.40       1,476,231,984.31      1,540,956,863.88
ส่วนของผูถ้อืหุน้

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน 

หุน้สามญั 200 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท      1,000,000,000.00      1,000,000,000.00       1,000,000,000.00      1,000,000,000.00

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้

หุน้สามญั 200 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 5 บาท      1,000,000,000.00      1,000,000,000.00       1,000,000,000.00      1,000,000,000.00
ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 22          21,250,000.00          21,250,000.00           21,250,000.00          21,250,000.00
ยงัไมจ่ดัสรร        340,427,616.11        364,827,748.25         374,098,220.57        378,134,682.50
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้          18,458,150.35                          -           (1,323,260.36)                          - 
รวมส่วนของบรษิทัใหญ่      1,380,135,766.46      1,386,077,748.25       1,394,024,960.21      1,399,384,682.50
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ              462,167.49              330,167.57                           -                          - 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้      1,380,597,933.95      1,386,407,915.82       1,394,024,960.21      1,399,384,682.50

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น      3,366,680,912.58      3,527,302,913.22      2,870,256,944.52      2,940,341,546.38

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน

หน่วย : บาท

หน้ีสินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สนิหมนุเวยีน

หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็  
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
30

จ าหน่ายบตัรเขา้ชม       984,726,188.00    1,187,916,347.99      369,445,068.30      443,641,926.89
จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดืม่       408,366,258.13       441,536,326.70      148,416,666.55      196,736,205.00
รายไดค้า่บรกิารรถรบัส่ง       109,347,381.22       143,977,320.96        57,644,970.00        89,647,260.00
จ าหน่ายสนิคา้และของทีร่ะลกึ       139,042,038.39       166,944,210.14        41,068,140.56        52,712,724.30
กจิกรรมสวนสนุก        28,472,441.56        32,106,835.89         7,079,198.53         8,109,106.83
รายไดจ้ากการจ าหน่ายภาพถ่าย        63,851,519.37        75,080,916.33        14,795,000.60        18,607,878.94
รายไดค้า่สมาชกิ          3,158,271.02          2,992,775.68         3,158,271.02         2,992,775.68
รายไดจ้ากการจดังาน          9,987,336.45        23,036,400.79                        -                        - 
รายไดอ้ื่นจากการด าเนนิงาน        22,128,552.92        21,351,791.61        15,585,606.21        14,283,330.78
รวมรายได้    1,769,079,987.06    2,094,942,926.09      657,192,921.77      826,731,208.42

ตน้ทุนขายและบรกิารและคา่ใชจ่้ายเกีย่วกบัสตัว์และตน้ไม้ 27     (695,902,399.66)     (781,760,836.64)    (305,114,584.04)    (340,651,615.57)
ตน้ทุนจากการจดังาน        (2,120,437.92)        (6,954,093.78)                        -                        - 
ขาดทุนจากสตัว์ตาย      (28,584,440.23)        (4,551,401.00)      (28,584,440.23)        (4,551,401.00)
คา่เสือ่มราคา 10, 11     (197,707,765.02)     (180,137,651.79)    (113,189,070.79)    (102,169,948.62)
ก ำไรขัน้ต้น       844,764,944.23    1,121,538,942.88      210,304,826.71      379,358,243.23
หนี้สงสยัจะสญู 27      (25,137,255.70)        (2,470,560.00)      (21,001,367.00)                        - 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์ 11      (15,000,000.00)                        -                        -                        - 
กลบัรายการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 8                        -                        -        84,434,834.27        80,556,022.69
รายไดจ้ากการขายสตัว์เกดิใหม่ 10          4,015,000.00        37,222,994.16         4,015,000.00        37,222,994.16
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยแ์ละสตัว์          9,407,378.94        18,499,587.36         9,001,247.10        17,935,670.96
ดอกเบี้ยรบั            483,283.47            701,717.19            107,821.34             97,841.01

รายไดอ้ื่น 4        15,739,997.18        16,778,818.17        67,566,840.42        83,681,410.57
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรกิาร      (90,258,034.51)     (109,024,159.27)      (40,357,338.23)      (50,083,393.49)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 4, 27     (592,430,550.92)     (731,911,300.53)    (209,438,453.25)    (257,328,562.61)

ตน้ทุนทางการเงนิ     (159,065,457.05)     (146,193,612.63)    (113,165,440.48)    (108,334,374.70)
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นรายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้        (7,480,694.36)       205,142,427.33        (8,532,029.12)      183,105,851.82
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 21      (16,897,750.39)      (22,014,518.60)         4,495,567.19             (4,793.22)
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรบัปี      (24,378,444.75)       183,127,908.73        (4,036,461.93)      183,101,058.60

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น:

ก าไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 19        23,085,578.60                        -        (1,654,075.45)                        - 

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 21        (4,617,115.72)                        -            330,815.09                        - 

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื่น        18,468,462.88                        -        (1,323,260.36)                        - 
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี        (5,909,981.87)       183,127,908.73        (5,359,722.29)      183,101,058.60

การปนัส่วนก าไร(ขาดทุน):

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่      (24,400,132.14)       183,103,327.76        (4,036,461.93)      183,101,058.60
ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ              21,687.39              24,580.97                        -                        - 

     (24,378,444.75)       183,127,908.73        (4,036,461.93)      183,101,058.60

การแบ่งปนัก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม:

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่        (5,941,981.79)       183,103,327.76        (5,359,722.29)      183,101,058.60

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ              31,999.92              24,580.97                        -                        - 
       (5,909,981.87)       183,127,908.73        (5,359,722.29)      183,101,058.60

ก าไร(ขาดทุน)ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  (บาท) (0.12)                  0.92                   (0.02)               0.92                   

หุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้)          200,000,000          200,000,000         200,000,000         200,000,000 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

รำยได้

หน่วย : บาท

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ก าไรจากประมาณการ รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สยีที่
ทุนเรอืนหุน้ทีอ่อก จดัสรรเป็น ตามหลกัคณิตศาสตร์ ผูถ้อืหุน้ ไมม่อี านาจ รวมส่วน

หมายเหตุ และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ประกนัภยั - สุทธิ บรษิทัใหญ่ ควบคมุ ของผูถ้อืหุน้
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557    1,000,000,000.00          21,250,000.00    364,827,748.25                           -      1,386,077,748.25    330,167.57    1,386,407,915.82 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย                       -                           -                       -                             -                         -      100,000.00            100,000.00 
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี :

ก าไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี                       -                           -       (24,400,132.14)            18,458,150.35         (5,941,981.79)     31,999.92         (5,909,981.87)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557    1,000,000,000.00          21,250,000.00    340,427,616.11            18,458,150.35    1,380,135,766.46    462,167.49    1,380,597,933.95 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556    1,000,000,000.00          12,050,000.00    190,924,420.49                           -      1,202,974,420.49    305,586.60    1,203,280,007.09 
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี :

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี                       -                           -      183,103,327.76                           -         183,103,327.76     24,580.97       183,127,908.73 
ส ารองตามกฎหมาย 22                       -              9,200,000.00       (9,200,000.00)                           -                         -                 -                         -   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556    1,000,000,000.00          21,250,000.00    364,827,748.25                           -      1,386,077,748.25    330,167.57    1,386,407,915.82 

ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

องคป์ระกอบอื่นของ

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ขาดทุนจากประมาณการ
ทุนเรอืนหุน้ จดัสรรแลว้ ตามหลกัคณิตศาสตร์ รวมส่วน

หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมจ่ดัสรร ประกนัภยั - สุทธิ ของผูถ้อืหุน้
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557            1,000,000,000.00                21,250,000.00              378,134,682.50                               -              1,399,384,682.50 
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี :

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                             -                                            (4,036,461.93)                (1,323,260.36)                (5,359,722.29)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557            1,000,000,000.00                21,250,000.00              374,098,220.57                (1,323,260.36)            1,394,024,960.21 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2556            1,000,000,000.00                12,050,000.00              204,233,623.90                               -              1,216,283,623.90 
การเปลีย่นแปลงในส่วนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัปี :

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี -                             -                                          183,101,058.60                               -                183,101,058.60 
ส ารองตามกฎหมาย 22 -                             9,200,000.00                               (9,200,000.00)                               -   -                             

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556            1,000,000,000.00                21,250,000.00              378,134,682.50                               -              1,399,384,682.50 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไรสะสม

หน่วย : บาท

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 

2557 2556 2557 2556

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้          (7,480,694.36)      205,142,427.33          (8,532,029.12)     183,105,851.82 

รายการปรบัปรุงกระทบก าไรขาดทุน

เป็นเงนิสดรบัมาจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน :

      197,707,765.02      180,137,651.79        113,189,070.79     102,169,948.62 

         25,137,255.70          2,470,560.00          21,001,367.00                        - 

         (2,367,783.71)          (715,622.22)          (1,419,269.44)                        - 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สนิทรพัย์          15,000,000.00                        -                          -                        - 

                         -                        -        (84,434,834.27)      (80,556,022.69)

                         -          1,706,400.18                          -         1,706,400.18

         (9,407,378.94)      (17,562,713.97)          (9,001,247.10)      (17,935,670.96)

         28,584,440.23          4,551,401.00          28,584,440.23         4,551,401.00

         (3,750,000.00)        (5,277,777.40)          (3,750,000.00)        (5,277,777.40)

         12,809,626.02          9,662,531.28            6,752,100.00         3,744,662.40

       159,065,457.05       147,732,071.23         113,165,440.48      108,334,374.70

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน        415,298,687.01       527,846,929.22         175,555,038.57      299,843,167.67

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ าเนนิงาน - (เพิม่ขึน้) ลดลง

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธ ิ          30,573,791.23      (94,063,123.85)          99,049,079.81      (82,408,737.74)

สนิคา้คงเหลอื           1,893,355.31          (801,464.70)              156,828.47        (2,802,852.73)

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น        (15,065,618.78)            460,616.22            (964,713.64)            454,299.66

การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิด าเนนิงาน - เพิม่ขึน้ (ลดลง)

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น      (105,811,976.26)       105,269,474.02        (61,773,311.18)        19,275,792.21

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน        326,888,238.51       538,712,430.91         212,022,922.03      234,361,669.07

จ่ายภาษถีกูหกั ณ ทีจ่่าย        (12,367,438.01)                        -          (5,003,647.30)                        - 

จ่ายภาษเีงนิได้          (4,637,675.84)      (27,215,196.38)                          -        (1,706,400.18)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงาน        309,883,124.66       511,497,234.53         207,019,274.73      232,655,268.89

ก าไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวรและสตัว์

คา่เสือ่มราคา

หนี้สงสยัจะสญู

กลบัรายการผลขาดทุนจากมลูคา่สนิคา้ลดลง

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ตน้ทุนทางการเงนิ

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ขาดทุนจากสตัว์ตาย

เงนิสนบัสนุนการส่งเสรมิการขายรบัล่วงหน้ารบัรูเ้ป็นรายได้

กลบัรายการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย
ตดัจ าหน่ายภาษถีกูหกั ณ ทีจ่่าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด 
ส ำหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

 
 

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ

เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้            (105,692.76)          (117,756.83)              (32,343.97)           (34,637.01)

เงนิสดจ่ายซือ้สตัว์และตน้ไม้          (7,376,780.87)      (40,292,828.20)          (5,869,130.87)      (37,271,728.20)

เงนิสดจ่ายซือ้สนิทรพัยถ์าวร        (40,383,872.44)      (95,503,512.13)        (20,089,981.49)      (44,290,654.42)

จ่ายเงนิล่วงหน้าคา่ซือ้สนิทรพัยถ์าวรและสตัว์        (77,305,330.00)     (112,692,164.15)        (55,330,360.00)    (112,692,164.15)

รบัคนืเงนิล่วงหน้าคา่ซือ้สตัว์           2,660,004.62                        -            2,660,004.62                        - 

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวรและสตัว์          10,389,492.34        20,279,439.25            9,566,915.89        19,625,233.65

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน      (112,122,179.11)     (228,326,822.06)        (69,094,895.82)    (174,663,950.13)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

รบัช าระคา่หุน้              100,000.00                        -                          -                        - 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้           3,348,893.69            378,296.87            3,626,725.19         2,429,767.02

จ่ายดอกเบี้ย      (150,644,394.25)     (143,720,813.46)        (95,255,085.34)      (88,635,952.57)

รบัเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย                          -                        -          65,722,600.00      101,900,000.00

รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ        150,000,000.00                        -         150,000,000.00                        - 

รบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั          18,910,000.00                        -          18,000,000.00                        - 

ช าระคนืเงนิกูจ้ากบรษิทัย่อย                          -                        -       (170,000,000.00)        (1,500,000.00)

ช าระคนืหุน้กู้        (61,341,915.71)      (52,640,509.36)                          -                        - 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ      (133,796,613.36)     (131,217,814.53)        (82,750,221.47)      (84,562,086.08)

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั            (100,000.00)                        -                          -                        - 

ช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ        (57,778,202.68)      (55,607,104.00)        (32,375,171.68)      (27,679,647.00)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ      (231,302,232.31)     (382,807,944.48)       (143,031,153.30)      (98,047,918.63)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลง - สุทธิ        (33,541,286.76)      (99,637,532.01)          (5,106,774.39)      (40,056,599.87)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี          96,212,791.37       195,850,323.38          22,374,478.33        62,431,078.20

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี          62,671,504.61        96,212,791.37          17,267,703.94        22,374,478.33

ขอ้มลูงบกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการทีไ่มเ่ป็นตวัเงนิ

 สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ          21,390,000.14       120,648,190.00          21,390,000.14      107,480,540.00

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงนิน้ี 
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บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรบัปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดทะเบียนและจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที ่
21 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดักบักระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น
บรษิทั ซาฟารีเวลิด์ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2537 โดยมีส านักงานตัง้อยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนปญัญา
อนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิหลกัประเภทการท่องเทีย่วและสนัทนาการในรปูสวนสตัวเ์ปิด สวนน ้าและTheme Park 

ขอ้มลูบรษิทัย่อย: 

1. บรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)ได้จดทะเบียนและจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที่ 21 
มถุินายน 2539 และไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดักบักระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่1 กรกฎาคม 2547 โดยมสี านกังานตัง้อยู่ ณ เลขที่ 99 
หมู่ 3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จงัหวดัภูเก็ต 83150 บริษัทย่อยดงักล่าวด าเนินธุรกิจหลกัประเภทการ
ท่องเทีย่วและสนัทนาการในรปูการแสดงศลิปและวฒันธรรม 

2. บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดัไดจ้ดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที่ 4 
เมษายน 2554 โดยมสี านักงานตัง้อยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ต าบลหวัหว้า อ าเภอศรีมหาโพธิ ์จงัหวดั
ปราจนีบุร ี 25140 บรษิทัย่อยดงักล่าวด าเนินธุรกจิหลกัประเภทการท่องเที่ยวและขยายพนัธุ์สตัว์ปจัจุบนั 
บรษิทัย่อยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินกจิการ 

3. บรษิทั คารนิ์วลั เมจกิ จ ากดัไดจ้ดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 
2557 โดยมสี านกังานตัง้อยู่ ณ เลขที ่99 หมู่ที่ 3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จงัหวดัภูเกต็ 83150 บรษิทัย่อย
ดงักล่าวด าเนินธุรกจิสนัทนาการประเภท Theme Park ที่เน้นโชว์เรื่องการแสดงแสง ส ีของดวงไฟต่าง ๆ 
และขบวนโชว์คาร์นิวลัที่ตื่นตาตื่นใจหลากหลายรูปแบบ ปจัจุบันบรษิัทย่อยดงักล่าวยงัไม่ได้เริ่มด าเนิน
กจิการ 

2. เกณฑก์ำรน ำเสนองบกำรเงิน 

งบการเงนิน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชพีบญัชฯี (“สภาวชิาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงนิ ได้ท าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าลงวนัที่ 28 
กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ.2543 

งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบญัช ี

งบการเงนิของบรษิทัฯ ไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทยและมหีน่วยเงนิตราเป็นบาทซึง่การจดัท างบการเงนิดงักล่าวเป็นไปตาม
วตัถุประสงคข์องการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงนิที่ไม่คุ้นเคยกบัภาษาไทย
บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
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ในการจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูบ้รหิารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึง่มผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิที่เกี่ยวกบั สนิทรพัย์  หน้ีสนิ รายได ้
และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดตี และปจัจยัต่างๆที่ผู้บรหิารมคีวามเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ซึง่ไม่อาจอาศยัข้อมูลจากแหล่งอื่นและน าไปสู่การตดัสนิใจเกี่ยวกบั
การก าหนดจ านวนสินทรพัย์และหน้ีสนินัน้ ๆ ดงันัน้ผลที่เกดิขึ้นจรงิจากการตัง้ข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบญัชขีอง
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานที่ใช้ในการจดัท างบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรบัประมาณการ
ทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีก่ารประมาณการดงักล่าวได้รบัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนัน้ๆ และจะบนัทกึในงวดทีป่รบัและงวดในอนาคต หากการปรบัประมาณการกระทบทัง้งวดปจัจุบนัและอนาคต 

งบการเงนิรวมประกอบดว้ยงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทั”)  

รายละเอยีดของบรษิทัย่อย มดีงัต่อไปน้ี 

บรษิทัย่อย ลกัษณะธุรกจิ 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2556
บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัโดยตรง
บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ท่องเทีย่วและสนัทนาการ 99.95 99.95
บรษิทั ซาฟารไีวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั ท่องเทีย่วและขยายพนัธุ์สตัว์ 90.00 90.00

(9% ถอืโดยบรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน))
บรษิทัย่อยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)
บรษิทั คารน์วิลั เมจกิ จ ากดั ท่องเทีย่วและสนัทนาการ 90.00 -                    

สดัส่วนความเป็นเจา้ของ(รอ้ยละ)

รายการและยอดคงเหลอืทางบญัชรีะหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทีม่นียัส าคญัไดถู้กตดับญัชอีอกจากงบการเงนิรวมน้ีแลว้ 

บรษิทัย่อยเป็นกจิการทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุมของบรษิทัฯ การควบคุมเกดิขึ้นเมื่อบรษิทัฯ มอี านาจควบคุมทัง้ทางตรง
หรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของบริษัทนัน้ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จาก
กจิกรรมของบรษิทัย่อย  

งบการเงนิของบรษิทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงนิรวมนบัแต่วนัทีม่กีารควบคุมจนถงึวนัทีก่ารควบคุมสิน้สุดลง 

งบการเงนิของบรษิทัย่อยจดัท าขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชีทีส่ าคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯจดัท างบการเงนิเฉพาะกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยตามวธิรีาคาทุน  

มำตรฐำนกำรบญัชีใหม่ 

มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนัและทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคตมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ก. มาตรฐานการบญัชทีีเ่ริม่มผีลบงัคบัในปีบญัชปีจัจุบนั 

กรอบแนวคดิส าหรบัการรายงานทางการเงนิ (ปรบัปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัช ี

ฉบบัที ่1 (ปรบัปรุง 2555)  การน าเสนองบการเงนิ 

ฉบบัที ่7 (ปรบัปรุง 2555)  งบกระแสเงนิสด 

ฉบบัที ่12 (ปรบัปรุง 2555)  ภาษเีงนิได ้
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ฉบบัที ่17 (ปรบัปรุง 2555)  สญัญาเช่า 

ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2555)  รายได ้

ฉบบัที ่19 (ปรบัปรุง 2555)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัที ่21 (ปรบัปรุง 2555)  ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

ฉบบัที ่24 (ปรบัปรุง 2555)  การเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ฉบบัที ่28 (ปรบัปรุง 2555)  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 

ฉบบัที ่31 (ปรบัปรุง 2555)  ส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ 

ฉบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2555)  งบการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัที ่36 (ปรบัปรุง 2555)  การดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์

ฉบบัที ่38 (ปรบัปรุง 2555)  สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่2 (ปรบัปรุง 2555)  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ฉบบัที ่3 (ปรบัปรุง 2555)  การรวมธุรกจิ 

ฉบบัที ่5 (ปรบัปรุง 2555)  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนทีถ่อืไวเ้พื่อขายและการด าเนินงานทีย่กเลกิ 

ฉบบัที ่8 (ปรบัปรุง 2555)  ส่วนงานด าเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ี  

ฉบบัที ่15 สญัญาเช่าด าเนินงาน - สิง่จงูใจทีใ่หแ้ก่ผูเ้ช่า 

ฉบบัที ่27 การประเมนิเน้ือหาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรปูแบบกฎหมาย 

ฉบบัที ่29 การเปิดเผยขอ้มลูของขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัที ่32 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน –ต้นทุนเวบ็ไซต์ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่1 การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิทีเ่กดิขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะ และหนี้สนิทีม่ลีกัษณะคลา้ยคลงึกนั 

ฉบบัที ่4 การประเมนิว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

ฉบบัที ่5 สทิธใินส่วนไดเ้สยีจากกองทุนการรือ้ถอน การบูรณะและการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้ม 

ฉบบัที ่7 การปรบัปรุงยอ้นหลงัภายใต้มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่29 เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพ
เศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงนิเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัที ่10 งบการเงนิระหว่างกาลและการดอ้ยค่า 

ฉบบัที ่12 ขอ้ตกลงสมัปทานบรกิาร 

ฉบบัที ่13 โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 

ฉบบัที ่17 การจ่ายสนิทรพัยท์ีไ่ม่ใช่เงนิสดใหเ้จา้ของ 

ฉบบัที ่18 การโอนสนิทรพัยจ์ากลกูคา้ 
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แนวปฏบิตัทิางการบญัชสี าหรบัการบนัทกึบญัชหุีน้ปนัผล 

มาตรฐานการบญัชทีัง้หมดตามทีก่ล่าวข้างต้นได้รบัการปรบัปรุงและจดัให้มขีึ้นเพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกบัผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดงักล่าวไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิน้ี 

ข. มาตรฐานการบญัชทีี่จะมผีลบงัคบัในอนาคต 

สภาวชิาชพีบัญชไีด้ออกมาตรฐานการบัญชฉีบบัปรบัปรุงและฉบบัใหม่เป็นจ านวนมากซึ่งมผีลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบญัชดีงักล่าวได้รบัการปรบัปรุงหรอืจดัให้มขีึ้น
เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบญัชี
ในครัง้น้ีส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงถ้อยค าและค าศพัทก์ารตคีวามและการให้แนวปฏิบตัิทางการบญัชกีบัผู้ใช้มาตรฐาน
ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ เชื่อว่าจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิน้ีในปีที่น ามาตรฐานดงักล่าวมาถือ
ปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบญัชตีามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็นมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง
หลกัการส าคญั ซึง่ประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรบัปรงุ 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน 

มาตรฐานฉบบัปรบัปรุงน้ีก าหนดให้กจิการต้องรบัรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทนัทใีนก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบบัเดมิอนุญาตให้กจิการเลอืกรบัรู้รายการดงักล่าว
ทนัทใีนก าไรขาดทุน หรอืในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น หรอืทยอยรบัรูใ้นก าไรขาดทุนกไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบับปรบัปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯ และบรษิัทย่อย รบัรู้รายการก าไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทนัทใีนก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นอยู่แต่เดมิแลว้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม  

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัการจดัท างบการเงนิรวม โดยใช้แทนเน้ือหา
เกีย่วกบัการบญัชสี าหรบังบการเงนิรวมทีเ่ดมิก าหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 27 เรื่อง งบการเงนิรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปลี่ยนแปลงหลกัการเกี่ยวกบัการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอ านาจการควบคุม
หรอืไม่ กล่าวคอื ภายใต้มาตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถอืว่าตนควบคุมกจิการทีเ่ข้าไปลงทุนได้ หากตนมสีทิธไิด้รบัหรอืมี
ส่วนไดเ้สยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการสัง่การกจิกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
จ านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมสี ัดส่วนการถือหุ้นหรอืสทิธใินการออกเสยีงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหน่ึงก็
ตาม การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัน้ีส่งผลใหฝ้า่ยบรหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจอย่างมากในการทบทวนว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
มอี านาจควบคุมในกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนหรอืไม่และจะต้องน าบรษิทัใดในกลุ่มกจิการมาจดัท างบการเงนิรวมบ้าง 

ฝ่ายบรหิารของบริษทัฯ และบรษิัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 12 เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัส่วนได้เสียในกิจกำรอ่ืน  

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกบัส่วนได้เสยีของกจิการในบรษิทัย่อย  การร่วมการงาน 
บรษิทัร่วม รวมถงึกจิการทีม่โีครงสรา้งเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจงึไม่มผีลกระทบทางการเงนิต่องบการเงนิของบรษิทั
ฯ และบรษิทัย่อย 

 

 



 

58 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เรื่อง กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม 
กล่าวคอื หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์หรือหน้ีสนิใดตามข้อก าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น 
กจิการจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใช้วิธเีปลี่ยนทนัทเีป็นต้นไปในการรบัรู้
ผลกระทบจากการเริม่ใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมนิเบื้องต้น ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย เชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

3.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ได้แก่ เงนิสดในมอื เชค็ระหว่างทาง และเงนิฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงนิฝากประจ าทีม่วีนัครบก าหนดไม่เกนิ 3 เดอืน ยกเวน้เงนิฝากธนาคารทีต่ดิภาระค ้าประกนั  

3.2 ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอืน่ 

 ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น(รวมลูกหน้ีบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั)แสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 

 ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูประเมนิโดยการวเิคราะหป์ระวตักิารช าระหน้ี และการคาดการณ์ความสามารถเกีย่วกบัการ
ช าระหน้ีในอนาคตของลกูคา้  จ านวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญพจิารณาจากประวตัิการตดัจ าหน่ายหน้ีสูญและอายุ
หน้ีของลกูหน้ี  ลกูหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบว่าเป็นหน้ีสญู 

3.3 สนิคา้คงเหลอื 

 สนิคา้คงเหลอืซึง่โดยส่วนใหญ่คอืสนิค้าทีร่ะลกึแสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

 ต้นทุนของสนิคา้ค านวณโดยใชว้ธิเีขา้ก่อนออกก่อน ต้นทุนสนิคา้ประกอบดว้ยต้นทุนทีซ่ือ้ ต้นทุนในการดดัแปลง  
หรอืต้นทุนอื่นเพื่อใหส้นิคา้อยู่ในสภาพและสถานทีป่จัจุบนั 

 มลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นในการขาย 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตัง้ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลงส าหรบัสนิคา้ทีเ่สื่อมคุณภาพ เสยีหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 

3.4 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ บนัทกึโดยใชว้ธิรีาคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า  

3.5 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และสตัว์ 

 สนิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องกจิการ 

 ทีด่นิ แสดงดว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถ้าม)ี 

 อาคารและอุปกรณ์ และสตัว ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถ้าม)ี 

 สนิทรพัยท์ีเ่ช่า 

 สญัญาการเช่าซึ่งกลุ่มกจิการได้รบัส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัย์สนิที่เช่า
นัน้ๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ อุปกรณ์ทีไ่ดม้าโดยท าสญัญาเช่าทางการเงนิบนัทกึเป็นสนิทรพัย์
ดว้ยราคายุติธรรมหรอืมูลค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิต ่าสุดที่จะต้องช าระตามสญัญาเช่า แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กว่าหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม  ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิและส่วนทีจ่ะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพื่อใชก้ าหนดอตัราดอกเบี้ยจากยอดหน้ีสนิ  ค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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 รายจ่ายฝา่ยทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงั 

 รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสตัว์จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของ
สนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง  หากมคีวามเป็นไปไดท้ีค่่อนขา้งแน่นอนว่าจะก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพิม่เติมใน
อนาคตแก่บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเกนิกว่าทีไ่ดเ้คยประเมนิได้จากทรพัย์สนิที่เกี่ยวข้องนัน้  รายจ่ายที่เกดิขึ้นใน
ภายหลงัอื่นๆ จะบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้  

 ค่าเสื่อมราคา 

 ค่าเสื่อมราคาบนัทกึเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ค านวณโดยวธิเีส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของอาคาร อุปกรณ์และสตัว ์ ประมาณการอายุการใชง้านของสนิทรพัยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 จ านวนปี 

ส่วนปรบัปรุงทีด่นิ 5-20 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 5-30 
บ่อกกัและกรงสตัวเ์ลีย้ง 5-20 
เครื่องจกัร เครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์ 5-10 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน 5-10 
ยานพาหนะ 5-10 
อุปกรณ์สวนสนุก 5-10 
สตัวเ์ลีย้ง 5-20 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่คดิค่าเสื่อมราคาส าหรบัทีด่นิและสนิทรพัยท์ีม่อียู่ระหว่างการก่อสรา้งและต้นไม้ 

 วธิกีารคดิค่าเสื่อมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ และมูลค่าคงเหลอื ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น
รอบปีบญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม  

3.6 การดอ้ยค่า 

 ยอดสินทรพัย์ตามบญัชขีองบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยได้รบัการทบทวน ณ ทุกวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิว่า       
มขีอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรอืไม่ ในกรณีทีม่ขีอ้บ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูค่าสนิทรพัยท์ีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

 ผลขาดทุนจากการด้อยค่ารบัรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรพัย์ที่
ก่อใหเ้กดิเงนิสดสงูกว่ามลูค่าทีจ่ะไดร้บัคนื ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 การค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

 มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึราคาขายสุทธขิองสนิทรพัย ์หรอืมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์
แลว้แต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์ ประมาณการกระแสเงนิสดที่จะได้รบัใน
อนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปจัจุบนัโดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านวนภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะท้อนมูลค่าที่อาจประเมนิได้
ในตลาดปจัจุบนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย ์ส าหรบัสนิทรพัยท์ีไ่ม่ก่อให้เกดิกระแสเงนิสด
รบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่น จะพจิารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบัคนืรวมกบัหน่วยสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกดิเงนิสดที่
สนิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

 การกลบัรายการดอ้ยค่า 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการด้อยค่า หากมกีารเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ใน
การค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพยีงเพื่อใหม้ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกนิกว่ามูลค่าตามบญัชี
ภายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบนัทกึผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน 
รายการกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะบนัทกึเป็นรายไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
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3.7 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอืน่ 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น (รวมยอดคงเหลอืกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั) แสดงในราคาทุน 

3.8 ประมาณการหนี้สนิ 

 การประมาณการหนี้สนิจะรบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิกต่็อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระหน้ีสนิเกดิขึ้นจาก
ขอ้พพิาททางกฎหมายหรอืภาระผกูพนัซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า
ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระหน้ีสนิดงักล่าว โดยจ านวนภาระหน้ีสนิดงักล่าวสามารถ
ประมาณจ านวนเงนิไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื ถ้าผลกระทบดงักล่าวมนียัส าคญั 

3.9 การรบัรูร้ายได ้

 รายไดท้ีร่บัรูไ้ม่รวมภาษมีลูค่าเพิม่หรอืภาษขีายอื่น ๆ และแสดงสุทธจิากส่วนลดการคา้ 

 รายไดจ้ากการขายบตัร อาหารและเครื่องดื่ม และสนิคา้ทีร่ะลกึรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ เมื่อได้โอนความ
เสีย่งและผลตอบแทนทีเ่ป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสนิคา้ทีม่นียัส าคญัไปให้กบัผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รบัรู้
รายได้ถ้ามคีวามไม่แน่นอนที่มนีัยส าคญัในการได้รบัประโยชน์จากรายการบัญชีนัน้ หรอืไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละต้นทุนทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ หรอืมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรบัคนืสนิค้า  
หรอืฝา่ยบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ทีข่ายไปแลว้นัน้ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.10  การรบัรูค่้าใชจ้่าย 
 สญัญาเช่าด าเนินการ 

 รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินการบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญัญาเช่า  
ประโยชน์ทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่าจะรบัรูใ้นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทัง้สิ้นตามสญัญา ค่า
เช่าทีอ่าจเกดิขึน้จะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในรอบบญัชทีีม่รีายการดงักล่าว 

 รายจ่ายสญัญาเช่าการเงนิ 

 จ านวนเงนิทีช่ าระจะถูกแบ่งระหว่างส่วนทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและส่วนทีจ่ะไปหกัจากหน้ีสนิตามสญัญาเช่า
การเงนิ  ค่าใชจ่้ายทางการเงนิจะถูกปนัจากค่างวดตลอดระยะของสญัญาเพื่อหาอตัราดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ 

 รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอื่น 

 ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดยีวกนับนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในงวดที่ค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกดิขึ้น  
ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วธิีอัตรา
ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ 

 ดอกเบี้ยรบับนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ตามเกณฑค์งคา้ง   

3.11  เงนิตราต่างประเทศ 

 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีเ่กดิรายการ 

 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิ แปลงค่าเป็นเงนิ
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้ ก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงค่าจะบนัทกึในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีไ่ม่เป็นตวัเงนิซึง่เกดิจากรายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศและบนัทกึตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดมิ แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่เกดิรายการ สนิทรพัย์และหน้ีสนิที่ไม่เป็นตวัเงนิ  
ซึง่เกดิจากรายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ซึ่งแสดงในมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลีย่น ณ วนัทีม่กีารพจิารณามลูค่ายุตธิรรม 
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3.12  บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการที่มอี านาจในการควบคุมบุคคลหรอืกจิการอื่นหรอืมี
อิทธพิลเหนือบุคคลหรอืกจิการอื่นอย่างเป็นสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงนิและการด าเนินงานรวมถึง
กจิการทีม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูบ้รหิารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดยีวกนั  

3.13  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรูเ้งนิเดอืน ค่าจา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงคา้ง 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว ้

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่บรษิทัก าหนดเพิม่เติม
บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคตที่
พนกังานจะไดร้บัจากการท างานให้กบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตลอดระยะเวลาท างานถึงปีที่เกษียณอายุงานใน
อนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่าวได้ถูกคดิลดเป็นมูลค่าปจัจุบนั อตัราคดิลดใช้
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอ้างองิเริม่ต้น การประมาณการภาระผกูพนัดงักล่าวค านวณตาม
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชว้ธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 

 เมื่อขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัมกีารเปลีย่นแปลง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
รบัรู้ผลก าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยที่เกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุนทัง้
จ านวน 

3.14  ภาษเีงนิได ้

 ภาษเีงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษเีงนิไดป้จัจุบนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 ภาษเีงนิไดป้จัจุบนั 

 กลุ่มบรษิทับนัทกึภาษเีงนิไดป้จัจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรฐัโดยค านวณ
จากก าไรทางภาษตีามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายภาษอีากร 

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 กลุ่มบรษิัทบนัทกึภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของสนิทรพัย์และ
หน้ีสนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหน้ีสนิที่เกี่ยวข้องนัน้ โดยใช้อตัราภาษีที่มี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษัทรบัรู้หน้ีสนิภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่คราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รบัรู้
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษ ีรวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงัไม่ได้
ใช้ในจ านวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใ ช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษแีละผลขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

 กลุ่มบรษิทัจะทบทวนมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะ
ท าการปรบัลดมูลค่าตามบัญชดีงักล่าว หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบรษิัทจะไม่มีก าไรทางภาษี
เพยีงพอต่อการน าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบันทึกภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกบั
รายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้ 

3.15  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ 

 ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น ค านวณโดยการหารก าไร(ขาดทุน)สุทธสิ าหรบัปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัด้วยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัระหว่างปี 
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4. รำยกำรบญัชีกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

สนิทรพัย์และหน้ีสนิ รายได้และต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงของบรษิัทฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นกบับริษทัย่อยและ
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั กจิการเหล่าน้ีเกีย่วขอ้งกนัโดยการมบีรษิทัฯเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่และ/หรอืมกีรรมการร่วมกนั รวมถึง
การมรีายการกบับุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนักบักรรมการบรษิทัฯ 

รายละเอยีดความสมัพนัธท์ีบ่รษิทัฯ มกีบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่มกีารควบคุม หรอืเป็นกจิการที่บรษิทัฯ ควบคุม หรอื
เป็นกจิการทีม่รีายการบญัชกีบักลุ่มบรษิทั มดีงัน้ี 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์
 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทัย่อย 
บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 
ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 99.95 และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั ถอืหุน้โดยบรษิทัรอ้ยละ 90 และมกีรรมการร่วมกนั 
บรษิทั คารนิ์วลั เมจกิ จ ากดั 
 

ถือหุ้นโดยบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน)    
รอ้ยละ 90 และมกีรรมการร่วมกนั 

บริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั 
บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั 

 
มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บรษิทั คชาบราเธอรส์ จ ากดั 
บรษิทั ศนูยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั 

มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บรษิทั เบริด์เซอคสั จ ากดั มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
บรษิทั ฟนัเทเซยี จ ากดั มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
  

รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงัน้ี 

นโยบายการ

ก าหนดราคา 2557 2556

รายการกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั

ค่าเช่าทีด่นิ ราคาทีต่กลงรว่มกนั 3,000,000.00       3,000,000.00       

บรษิทั ศนูย์ปลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั

ซื้อสนิคา้ ราคาทีต่กลงรว่มกนั 4,200,000.00       -                    

บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั

ส่วนแบ่งรายได้ 75% จากรายได้ 10,161,205.53     12,309,274.56     

ซื้อสนิคา้ ราคาทีต่กลงรว่มกนั 3,464,725.83       2,522,801.82       

รายการกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร - ในส่วนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารส าคญั

- ผลประโยชน์ระยะสัน้(*) 109,572,502.00 197,354,831.00    

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม
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นโยบายการ

ก าหนดราคา 2557 2556

รายการกบับรษิทัย่อย

บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)

รายไดอ้ื่น - รายไดค้่าบรหิารจดัการแสดง ราคาทีต่กลงรว่มกนั 60,000,000.00    72,000,000.00    

รายไดค้่าเช่าสตัว์ ราคาทีต่กลงรว่มกนั 760,000.00        -                   

รายไดอ้ื่น ราคาทุน 820,673.46        786,768.46        

ดอกเบีย้จ่าย อตัราดอกเบีย้ 8.25% ต่อปี 20,951,406.53    21,450,090.40

บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั

ดอกเบีย้จ่าย อตัราดอกเบีย้ 1% ต่อปี 82,643.81          93,356.14          

รายการกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั

ค่าเช่าทีด่นิ ราคาทีต่กลงรว่มกนั 3,000,000.00      3,000,000.00      

บรษิทั ศนูย์ปลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั

ซื้อสนิคา้ ราคาทีต่กลงรว่มกนั 4,200,000.00      -                   

บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั

ส่วนแบ่งรายได้ 75% จากรายได้ 10,161,205.53    12,309,274.56    

ซื้อสนิคา้ ราคาทีต่กลงรว่มกนั 3,464,725.83      2,522,801.82      

รายการกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร - ในส่วนทีจ่่ายใหผู้บ้รหิารส าคญั

- ผลประโยชน์ระยะสัน้(*) 34,908,777.00    68,155,763.00    

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท

(*) บรษิัทฯ และบรษิทัย่อยมีค่าใช้จ่ายส าหรบัเงนิเดอืน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ าเหน็จ เงนิโบนัส และเงนิรางวลัของ
ผูบ้รหิารระดบัสงูบางท่าน 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2558 เหน็ชอบให้งดจ่ายเงนิโบนัสและเงนิ
รางวลัผูบ้รหิารส าหรบัปี 2557 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่28 มกราคม 2558 ไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิรางวลัส าหรบั
ปี 2557 เป็นจ านวนเงนิรวม 18.3 ล้านบาท ให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูงบางท่านของบริษทัย่อย และเห็นชอบให้งด
จ่ายเงนิโบนสัผูบ้รหิารส าหรบัปี 2557 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2557 ได้อนุมตัิโบนัสส าหรบัปี 2556 เป็น
จ านวนเงนิ 17.0 ลา้นบาท และเงนิรางวลัส าหรบัปี 2556 เป็นจ านวนเงนิ 18.4 ล้านบาท ให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูงบาง
ท่านของบรษิทัฯ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 1/2557 เมื่อวนัที่ 27 มกราคม 2557 ได้อนุมตัิโบนัสส าหรบัปี 2556 
เป็นจ านวนเงนิ 52.5 ลา้นบาท และเงนิรางวลัส าหรบัปี 2556 เป็นจ านวนเงนิ 18.6 ล้านบาท ให้แก่ผู้บรหิารระดบัสูง
บางท่านของบรษิทัย่อย 
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ยอดคงเหลอืทีม่สีาระส าคญัระหว่างบรษิทัฯ กบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึ่งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงัน้ี 

ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื

ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31
ธนัวาคม 2556 เพิม่ขึน้ (ลดลง) ธนัวาคม 2557

งบกำรเงินรวม

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น

 - เงนิล่วงหน้าแก่กรรมการ พนกังานและบุคคลที่

เกีย่วขอ้งกนั (ไมม่ดีอกเบีย้)  10,451,220.83 52,122,324.11    (58,343,142.23)         4,230,402.71

 - บรษิทั ศนูย์ปลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั  280,367.00 463,238.33 (698,653.43)           44,951.90

 - บรษิทั ฟนัเทเซยี จ ากดั                     -    1,742,175.00 (1,061,175.00)         681,000.00

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น

 - บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั  1,000,000.00  2,250,000.00                     -         3,250,000.00

 - บรษิทั ศนูย์ปลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั  128,880.00 5,604,360.00 (5,513,860.00)         219,380.00

 - บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั       1,694,990.98 13,178,568.90 (13,735,669.42)       1,137,890.46

เงนิรางวลัและค่าตอบแทนผูบ้รหิารคา้งจ่าย    106,472,500.00     18,320,000.00 (58,072,500.00)     66,720,000.00

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั           90,000.00 18,910,000.00 (100,000.00)     18,900,000.00

ระหว่างปี

หน่วย : บาท
รายการเคลือ่นไหว
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ยอดคงเหลอื ยอดคงเหลอื

ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31
ธนัวาคม 2556 เพิม่ขึน้ (ลดลง) ธนัวาคม 2557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น

- บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)  73,819,933.42 66,276,446.43 (139,613,338.96)  483,040.89

- บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั                     -   13,729.65 (13,729.65)                     -   

- บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั  73,738.54 686,391.46 (760,130.00)                     -   

 - บรษิทั ศนูย์ปลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั  280,367.00 463,238.33 (698,653.43)           44,951.90

 - บรษิทั ฟนัเทเซยี จ ากดั                     -   1,061,175.00 (1,061,175.00)                     -   

เงนิทดรองจ่าย และเงนิจ่ายล่วงหน้าแก่กรรมการ

พนกังานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  1,183,511.53 15,190,982.01 (15,196,159.54)       1,178,334.00

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น

 - บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั  1,000,000.00  2,250,000.00                      -         3,250,000.00

- บรษิทั ศนูย์ปลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั  128,880.00 5,604,360.00 (5,513,860.00)         219,380.00

- บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั       1,694,990.98 13,178,568.90 (13,735,669.42)       1,137,890.46

เงนิรางวลัและค่าตอบแทนผูบ้รหิารคา้งจ่าย     35,372,500.00                     -   (35,372,500.00)                     -   

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั                     -   18,000,000.00 -                        18,000,000.00

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อยและดอกเบีย้คา้งจ่าย
เงนิกูย้มืระยะยาว

บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)    321,400,000.00 64,322,600.00    (169,500,000.00)    216,222,600.00
บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั       8,000,000.00       1,400,000.00         (500,000.00)       8,900,000.00
รวม

   329,400,000.00     65,722,600.00    (170,000,000.00)    225,122,600.00

ดอกเบีย้คา้งจ่าย
บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)     36,946,876.59 20,951,406.53          (8,364,935.09)     49,533,348.03
บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั           38,178.07 82,643.81                               -           120,821.88
รวม     36,985,054.66     21,034,050.34       (8,364,935.09)     49,654,169.91

รวมเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย

และดอกเบีย้คา้งจ่าย    366,385,054.66     86,756,650.34    (178,364,935.09)    274,776,769.91

ระหว่างปี

หน่วย : บาท
รายการเคลือ่นไหว
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5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

2557 2556 2557 2556

เงนิสดในมอื 15,057,794.67  27,191,866.38   9,327,940.13    16,044,783.91   
เงนิฝากธนาคาร     -  กระแสรายวนั 3,653,794.96    6,220,629.41    780,066.75      1,952,686.40    

-  ออมทรพัย์ 43,959,914.98  62,800,295.58   7,159,697.06    4,377,008.02    
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 62,671,504.61  96,212,791.37   17,267,703.94  22,374,478.33   

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

6. ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน-สทุธิ 
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

2557 2556 2557 2556
ลกูหนี้การคา้

ลกูหนี้การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 44,951.90           354,105.54         44,951.90         354,105.54         

ลกูหนี้การคา้บรษิทัอื่น 82,346,483.09     81,445,757.28     22,416,238.92    26,673,364.16     

รวมลกูหนี้การคา้ 82,391,434.99     81,799,862.82     22,461,190.82    27,027,469.70     
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู

ยกมา (6,539,067.87)      (4,058,507.87)      (2,662,548.00)    (2,662,548.00)      
เพิม่ขึน้ (4,135,888.70)      (2,480,560.00)      -                  -                    
ลดลง 1,600,608.00       -                    1,600,608.00     -                    
คงเหลอืยกไป (9,074,348.57)      (6,539,067.87)      (1,061,940.00)    (2,662,548.00)      

ลกูหนี้การคา้ - สุทธิ 73,317,086.42     75,260,794.95     21,399,250.82    24,364,921.70     
ลกูหนี้อื่น:-

เงนิทดรองจ่าย และเงนิจ่ายล่วงหน้าแก่กรรมการ

พนกังานและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง 4,230,402.71       10,451,220.83     1,178,334.00     1,183,511.53       
เงนิทดรองจ่ายเพือ่โครงการในประเทศจนี (*) -                    24,265,000.00     -                  -                    
ลกูหนี้อื่น - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 681,000.00         -                    -                  -                    
รายไดค้า้งรบั - บรษิทัย่อย -                    -                    483,040.89        73,819,933.42     
รายไดค้า้งรบั 1,000,000.00       23,650,000.00     1,000,000.00     23,650,000.00     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 12,633,433.66     12,171,083.90     4,898,721.16     3,671,909.13       
อื่นๆ 9,199,971.30       5,810,348.06       6,029,468.94     743,364.54         

รวมลกูหนี้อื่น 27,744,807.67     76,347,652.79     13,589,564.99    103,068,718.62    
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -                    (24,265,000.00)    -                  -                    
รวมลกูหนี้อื่น - สุทธิ 27,744,807.67     52,082,652.79     13,589,564.99    103,068,718.62    

รวมลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธิ 101,061,894.09   127,343,447.74   34,988,815.81    127,433,640.32    

งบการเงนิรวม

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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(*) บรษิทัย่อยไดจ้่ายเงนิทดรองใหแ้ก่บรษิทัอื่นแห่งหน่ึงจ านวน 24.3 ลา้นบาท เพื่อเป็นค่าออกแบบเบื้องต้นโครงการ
ในอนาคตในประเทศจนีซึ่งผ่านการอนุมตัิโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยได้ตัง้ค่าเผื่อผล
เสยีหายจากเงนิทดรองเพื่อโครงการในประเทศจนีทัง้จ านวนแล้ว และในเดอืนธนัวาคม 2557 ฝ่ายบรหิารของบรษิทั
ย่อยไดอ้นุมตัติดัจ าหน่ายรายการเงนิทดรองออกจากบญัชแีลว้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มยีอดลกูหน้ีการคา้คงเหลอื โดยแยกตามอายุทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 

2557 2556 2557 2556
ลกูหนี้การคา้ - บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 44,951.90         354,105.54       44,951.90                354,105.54
ลกูหนี้การคา้ - อื่นๆ

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 63,984,653.52   72,055,889.85   21,025,917.92   24,017,392.50   
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 2,792,489.70    6,660,490.00    283,496.00       1,166,015.00    
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 13,555,800.00   802,490.00       220,700.00       545,440.00       
มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป 2,013,539.87    1,926,887.43    886,125.00       944,516.66       

รวมลกูหนี้การคา้ 82,391,434.99   81,799,862.82   22,461,190.82   27,027,469.70   

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 

7. สินค้ำคงเหลือ-สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

2557 2556 2557 2556
อาหารและเครือ่งดื่ม 7,466,429.81    6,957,531.99     1,957,596.63    1,898,751.85    
สนิคา้ทีร่ะลกึ 35,535,214.11   37,757,687.27    11,884,021.74   11,822,431.04   
พสัดุอะไหล่ - ทัว่ไป 3,342,654.15    4,042,022.06     82,411.77        68,861.46        
เบด็เตลด็ 6,835,016.74    6,315,428.80     2,661,672.13    2,952,486.39    
รวม 53,179,314.81   55,072,670.12    16,585,702.27   16,742,530.74   
หกั  ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง

คงเหลอืยกมา (19,623,006.73)  (20,338,628.95)   (4,704,893.32)   (4,704,893.32)   
ลดลง 2,367,783.71    715,622.22        1,419,269.44    -                 
คงเหลอืยกไป (17,255,223.02)  (19,623,006.73)   (3,285,623.88)   (4,704,893.32)   

รวมสนิคา้คงเหลอื - สุทธิ 35,924,091.79   35,449,663.39    13,300,078.39   12,037,637.42   

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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8. เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สทุธิ 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่แสดงรวมอยู่ในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะ สดัส่วนเงนิลงทุน ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31
 ชือ่บรษิทั ความสมัพนัธ์ (รอ้ยละ) ทุนจดทะเบยีน ธนัวาคม 2557 ธนัวาคม 2556

1. บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั ถอืหุน้และมี
กรรมการร่วมกนั 90 40 10 9,000,000.00          9,000,000.00          

2. บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้และมี
กรรมการร่วมกนั 99.95 190 190 1,899,500,000.00     1,899,500,000.00     

รวม 1,908,500,000.00     1,908,500,000.00     

หกั    ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย

คงเหลอืยกมา (1,481,477,907.18)    (1,562,033,929.87)    

ลดลง 84,434,834.27         80,556,022.69         

คงเหลอืยกไป (1,397,043,072.91)    (1,481,477,907.18)    

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธิ 511,456,927.09       427,022,092.82       

วธิรีาคาทุน

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : ลา้นบาท

ทุนทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้

 

 
 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 11/2553 เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2553 ได้อนุมตัิให้บรษิทัฯจดัตัง้
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงชื่อบริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากดัโดยได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากัดกับ
กระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่4 เมษายน 2554 มทีุนจดทะเบยีน 40 ลา้นบาทประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 4 ล้าน
หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท และเรยีกช าระค่าหุน้สามญั 25% ในอตัราหุน้ละ 2.5 บาท โดยบรษิทัฯถอืหุน้จ านวน 3.6 
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวนเงนิ 36.0 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน และ     ที่
ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 13/2553 เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2553 ได้อนุมตัิให้บรษิทัย่อยเข้าถือ
หุน้ในบรษิทัย่อยดงักล่าวจ านวน 0.36 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นจ านวนเงนิ 3.6 ลา้นบาท คดิเป็นร้อยละ 
9 ของทุนจดทะเบยีน ซึง่บรษิทัย่อยดงักล่าวจดัตัง้ขึ้นเพื่อด าเนินธุรกจิเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและขยายพนัธุ์สตัว ์
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดช้ าระค่าหุน้สามญัใหแ้ก่บรษิทัย่อยที่จดัตัง้ขึ้นแล้ว ปจัจุบนับรษิทัย่อยดงักล่าวยงัไม่ได้
ด าเนินกจิการ 

2. ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2547 ได้มมีติ
เป็นเอกฉันท์อนุมตัิให้ลดทุนที่ช าระแล้วของบรษิทัย่อยจากจ านวน 1,900 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั
จ านวน 190 ล้านหุ้น เหลอืเป็นทุนช าระแล้ว 190 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวน 190 ล้านหุ้น โดย
การลดมูลค่าหุ ้นจากมูลค่าที่ตราไว้เดมิหุ ้นละ 10 บาท เหลอืมูลค่าหุ ้นละ 1 บาท โดยให้น าทุนช าระแล้วที่
ลดลงไปชดเชยผลขาดทุนสะสม บรษิทัย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนการลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
เมื่อวนัที่ 11 ตุลาคม 2547 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยในงบการเงนิเฉพาะกจิการถูกกลบัรายการท า
ใหเ้งนิลงทุนในบรษิทัย่อยมมีลูค่าเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

9. เงินฝำกท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิฝากธนาคารประเภทประจ า 12 เดอืนกบั
ธนาคารพาณิชย์เป็นจ านวนเงนิ 5.3 ล้านบาท และ 5.2 ล้านบาท ตามล าดบั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น าเงนิฝาก
ประจ าดงักล่าวไปค ้าประกนัหนังสอืค ้าประกนัที่ออกโดยธนาคาร 
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10. สตัวแ์ละต้นไม้ - สทุธิ 

 สตัวแ์ละต้นไม ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

สตัว์ ตน้ไม้ รวม สตัว์ ตน้ไม้ รวม

ราคาทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 538,638,971.45      117,603,691.71      656,242,663.16      499,237,274.45      116,955,579.71      616,192,854.16      

ซื้อเพิม่ระหว่างปี 115,360,915.25      -                      115,360,915.25      113,853,265.25      -                      113,853,265.25      

ตดัจ าหน่ายระหว่างปี (42,990,408.45)       -                      (42,990,408.45)       (42,606,200.10)       -                      (42,606,200.10)       

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 611,009,478.25      117,603,691.71      728,613,169.96      570,484,339.60      116,955,579.71      687,439,919.31      

ค่าเสือ่มราคาสะสม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 155,079,176.58      -                      155,079,176.58      137,688,398.41      -                      137,688,398.41      

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี 28,636,482.71        -                      28,636,482.71        26,051,626.99        -                      26,051,626.99        

ค่าเสือ่มราคาส่วนทีต่ดัจ าหน่ายระหว่างปี (13,702,391.67)       -                      (13,702,391.67)       (13,516,236.02)       -                      (13,516,236.02)       

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 170,013,267.62      -                      170,013,267.62      150,223,789.38      -                      150,223,789.38      

มลูค่าสุทธติามบญัชี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 383,559,794.87      117,603,691.71      501,163,486.58      361,548,876.04      116,955,579.71      478,504,455.75      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 440,996,210.63      117,603,691.71      558,599,902.34      420,260,550.22      116,955,579.71      537,216,129.93      

ค่าเสือ่มราคาทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
ปี 2556 22,733,663.10        19,592,394.88        

ปี 2557 28,636,482.71        26,051,626.99        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

 
กลุ่มบรษิทัมไิดบ้นัทกึสตัวเ์กดิใหม่เป็นสนิทรพัย์ในบญัช ีเน่ืองจากกลุ่มบรษิทัมไิด้ท าธุรกจิในเชงิค้าสตัว์ หากแต่ได้จดัท าทะเบียนควบคุมสตัว์เกดิใหม่ เมื่อมกีารขายสตัว์เกดิใหม่จะ
บนัทกึบญัช ีซึง่แสดงอยู่ในรายการ “รายไดจ้ากการจ าหน่ายสตัวเ์กดิใหม่” 
ต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการเลีย้งสตัวเ์กดิใหม่บนัทกึอยู่ในรายการ “ต้นทุนขายและบรกิารและค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสตัวแ์ละต้นไม้” เมื่อเกดิรายการ 
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11. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

ราคาทุน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 1,478,117,436.41    285,232,212.21   2,576,104,709.59    181,348,949.52   1,237,959,153.32    240,632,447.12   629,975,310.54   24,406,311.55     81,195,046.37     6,734,971,576.63    
ซื้อเพิม่/โอนเขา้ระหว่างปี -                      3,186,705.53       15,150,568.54        3,708,626.43       5,567,364.09          8,458,241.08       20,257,354.21     31,275.70           49,794,103.82     106,154,239.40      
จ าหน่าย/โอนออกระหว่างปี -                      -                   -                      -                   (3,234,420.63)         (7,401,414.09)      (21,827,282.17)    -                   (22,004,200.50)    (54,467,317.39)       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 1,478,117,436.41    288,418,917.74   2,591,255,278.13    185,057,575.95   1,240,292,096.78    241,689,274.11   628,405,382.58   24,437,587.25     108,984,949.69   6,786,658,498.64    

ค่าเสือ่มราคาสะสม
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 -                      142,415,044.70   1,979,556,253.98    158,160,815.26   1,192,965,575.16    199,598,048.69   400,537,829.98   23,995,467.18     -                   4,097,229,034.95    
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี -                      7,157,190.23       80,731,227.33        7,027,960.68       13,146,989.06        13,657,313.01     47,102,324.89     248,277.11         -                   169,071,282.31      
ค่าเสือ่มราคาตดัจ าหน่ายส าหรบัปี -                      -                   -                      -                   (3,132,154.75)         (6,852,377.07)      (21,798,851.90)    -                   -                   (31,783,383.72)       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 -                      149,572,234.93   2,060,287,481.31    165,188,775.94   1,202,980,409.47    206,402,984.63   425,841,302.97   24,243,744.29     -                   4,234,516,933.54    

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัยถ์าวร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 -                      -                   12,961,451.63        -                   -                      -                   -                   -                   5,394,595.00       18,356,046.63        
เพิม่ขึน้ระหว่างปี -                      -                   -                      -                   -                      -                   -                   -                   15,000,000.00     15,000,000.00        
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 -                      -                   12,961,451.63        -                   -                      -                   -                   -                   20,394,595.00     33,356,046.63        

มคูค่าสุทธติามบญัชี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 1,478,117,436.41    142,817,167.51   583,587,003.98      23,188,134.26     44,993,578.16        41,034,398.43     229,437,480.56   410,844.37         75,800,451.37     2,619,386,495.05    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 1,478,117,436.41    138,846,682.81   518,006,345.19      19,868,800.01     37,311,687.31        35,286,289.48     202,564,079.61   193,842.96         88,590,354.69     2,518,785,518.47    

 อุปกรณ์สวนสนุก ยานพาหนะ

งบการเงนิรวม
หน่วย : บาท

 ทีด่นิ
 ส่วนปรบัปรุงและ

พฒันาทีด่นิ

 อาคาร สิง่ปลกูสรา้ง
และส่วนปรบัปรุง

อาคาร
 เครือ่งจกัร เครือ่งใช้

 และอุปกรณ์
 เครือ่งตกแต่ง และ
เครือ่งใชส้ านกังาน

 บ่อกกัและกรง
เลีย้งสตัว์  รวม

 โครงการระหว่าง
ก่อสรา้งและอื่นๆ
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ราคาทุน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 1,231,458,502.96    237,733,265.07   1,206,224,775.22    181,348,949.52   224,070,137.28   54,757,325.72     410,352,164.16   24,406,311.55     11,854,077.37     3,582,205,508.85    
ซื้อเพิม่/โอนเขา้ระหว่างปี -                      3,186,705.53       13,472,630.90        3,708,626.43       4,936,518.03       1,858,881.08       20,150,854.21     31,275.70           14,844,285.33     62,189,777.21        
จ าหน่าย/โอนออกระหว่างปี -                      -                   -                      -                   (3,079,172.88)      (530,339.81)        (17,174,300.00)    -                   (20,326,262.86)    (41,110,075.55)       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 1,231,458,502.96    240,919,970.60   1,219,697,406.12    185,057,575.95   225,927,482.43   56,085,866.99     413,328,718.37   24,437,587.25     6,372,099.84       3,603,285,210.51    

ค่าเสือ่มราคาสะสม
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 -                      107,351,184.40   996,296,882.63      158,160,815.26   194,926,730.53   50,236,235.99     281,641,903.45   23,995,467.18     -                   1,812,609,219.44    
ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี -                      4,782,242.74       41,067,311.43        7,027,960.68       8,597,465.03       1,460,182.61       23,954,004.20     248,277.11         -                   87,137,443.80        
ค่าเสือ่มราคาตดัจ าหน่ายส าหรบัปี -                      -                   -                      -                   (3,020,091.39)      (174,158.91)        (17,145,884.73)    -                   -                   (20,340,135.03)       
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 -                      112,133,427.14   1,037,364,194.06    165,188,775.94   200,504,104.17   51,522,259.69     288,450,022.92   24,243,744.29     -                   1,879,406,528.21    

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสนิทรพัยถ์าวร
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 -                      -                   12,961,451.63        -                   -                   -                   -                   -                   -                   12,961,451.63        
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 -                      -                   12,961,451.63        -                   -                   -                   -                   -                   -                   12,961,451.63        

มคูค่าสุทธติามบญัชี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 1,231,458,502.96    130,382,080.67   196,966,440.96      23,188,134.26     29,143,406.75     4,521,089.73       128,710,260.71   410,844.37         11,854,077.37     1,756,634,837.78    
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 1,231,458,502.96    128,786,543.46   169,371,760.43      19,868,800.01     25,423,378.26     4,563,607.30       124,878,695.45   193,842.96         6,372,099.84       1,710,917,230.67    

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

 ทีด่นิ
 ส่วนปรบัปรุงและ

พฒันาทีด่นิ

 อาคาร สิง่ปลกูสรา้ง
และส่วนปรบัปรุง

อาคาร

 เครือ่งจกัร 
เครือ่งใช ้และ
อุปกรณ์

 เครือ่งตกแต่ง และ
เครือ่งใชส้ านกังาน

 บ่อกกัและกรง
เลีย้งสตัว์  รวม

 โครงการระหว่าง
ก่อสรา้งและอื่นๆ อุปกรณ์สวนสนุก ยานพาหนะ
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ค่าเสื่อมราคาส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็มดีงัน้ี:- 

2557 2556 2557 2556
169,071,282.31     157,403,988.69     87,137,443.80      82,577,553.74      

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งทัง้หมดทีม่อียู่ในปจัจุบนัและที่จะมขีึ้นในอนาคต ซึ่งมมีูลค่า
สุทธติามบญัช ีณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงนิรวมมจี านวนเงนิรวมประมาณ 2,134.0 ล้านบาท 
และ 2,203.5 ล้านบาท ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการมีจ านวนเงนิรวมประมาณ 1,529.2 ล้านบาท และ 
1,558.4 ลา้นบาท ตามล าดบัเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อที่ได้รบัจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 
14, 16, 18) 

มลูค่าต้นทุนของสนิทรพัยถ์าวรทีย่งัใชง้านบางรายการ ซึง่ตดัค่าเสื่อมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยยงั
สามารถใชป้ระโยชน์ในสนิทรพัยเ์หล่านัน้ได ้ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงนิรวมมจี านวนเงนิรวม
ประมาณ 2,623.2 ล้านบาท และ 2,462.2 ล้านบาท ตามล าดบั และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ านวนเงนิรวม
ประมาณ 1,191.5 ลา้นบาท และ 1,058.9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ยานพาหนะตามสญัญาเช่าการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวม
มมีลูค่าสุทธติามบญัชเีท่ากบั 133.3 ล้านบาท และ 153.7 ล้านบาท ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการมมีูลค่า
สุทธติามบญัชเีท่ากบั 101.1 ลา้นบาท และ 102.3 ลา้นบาท ตามล าดบั 

12. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสตัว ์– สทุธิ 

เงนิล่วงหน้าค่าซือ้สตัว ์ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

2557 2556 2557 2556
เงนิล่วงหน้าค่าซื้อสตัว ์ 49,176,646.00   104,490,425.00    43,667,571.00   98,981,350.00   
หกั  ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู

คงเหลอืยกมา -                  -                    -                  -                  
เพิม่ขึน้ (22,601,975.00)  -                    (22,601,975.00)  -                  
คงเหลอืยกไป (22,601,975.00)  -                    (22,601,975.00)  -                  

เงนิล่วงหน้าค่าซื้อสตัว ์- สุทธิ 26,574,671.00   104,490,425.00    21,065,596.00   98,981,350.00   

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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13. สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

2557 2556 2557 2556
เงนิมดัจ าซื้อทรพัยส์นิ 15,000,000.00   -                     -                     -                     
เงนิประกนั 12,211,764.70   12,146,145.92   7,003,156.27     6,038,442.63     
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 27,211,764.70   12,146,145.92   7,003,156.27     6,038,442.63     

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 

14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

งบการเงนิ

ประเภท งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ 2557 2556 2557 2556

เงนิเบกิเกนิบญัชี 50 20 47,468,590.55  44,119,696.86  19,977,885.75  16,351,160.56  

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 20 - 20,000,000.00  20,000,000.00  -                 -                 

รวมเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 67,468,590.55  64,119,696.86  19,977,885.75  16,351,160.56  

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาทวงเงนิสนิเชื่อ (ลา้นบาท)

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจดจ านองทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสร้างทัง้หมดที่มอียู่ในปจัจุบนัและที่จะมขีึ้นในอนาคตของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อยเพื่อเป็นหลกัประกนัในการกูย้มืดงักล่าว 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคารพาณิชย์ในอัตราร้อยละ 
MLR+1% 
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15. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:- 

2557 2556 2557 2556
เจา้หนี้การคา้
เจา้หนี้การคา้ - ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,607,270.46      3,866,401.23      4,607,270.46    3,866,401.23      
เจา้หนี้การคา้ - กจิการอื่น 82,314,277.26     70,039,604.80     21,377,087.23   28,602,716.95     

รวมเจา้หนี้การคา้ 86,921,547.72     73,906,006.03     25,984,357.69   32,469,118.18     
เจา้หนี้อื่น:-
เงนิรางวลัและค่าตอบแทนผูบ้รหิารคา้งจ่าย 66,720,000.00     106,472,500.00   -                  35,372,500.00     
ค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์เกีย่วกบัพนกังานคา้งจ่าย 14,881,502.00     55,868,686.11     3,853,607.00    21,361,132.00     
เจา้หนี้กรมสรรพากร 9,828,760.98      10,760,892.90     2,546,773.48    8,391,628.35      
รายไดจ้ากการขายรบัล่วงหน้า 38,840,824.93     60,958,240.62     400,537.50       181,703.99         
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,773,468.96     24,617,561.78     3,979,573.94    4,581,092.77      
ประมาณการหนี้สนิจากคดคีวามฟ้องรอ้ง -                   4,800,000.00      -                  -                   
ดอกเบีย้เงนิกูย้มืระยะยาวคา้งจ่าย 288,627.80         961,418.72         187,911.04       845,555.59         
อื่นๆ 11,920,338.77     14,240,661.20     1,938,946.49    1,869,931.99      

รวมเจา้หนี้อื่น 157,253,523.44   278,679,961.33   12,907,349.45   72,603,544.69     
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 244,175,071.16   352,585,967.36   38,891,707.14   105,072,662.87   

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

16. หุ้นกู้ระยะยำว – สทุธิ 

หุน้กูร้ะยะยาว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

2557 2556
หุน้กูร้ะยะยาว -                       61,341,915.71        
หกั หุน้กูร้ะยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี -                       (61,341,915.71)       
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิ -                       -                       

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

 
เมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2549 และวนัที ่11 กนัยายน 2549 บรษิทัย่อยไดอ้อกหุน้กูค้ร ัง้ที่ 1 และครัง้ที่ 2 ตามล าดบั ครัง้ละ 
75,000 หน่วย รวมทัง้สิ้น 150,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท เป็นจ านวนเงิน 150 ล้านบาท ภายใต้โครงการพฒันา
และฟ้ืนฟูกจิการที่ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพบิตัิสนึามิ ให้แก่กองทุนเปิดเพื่อพฒันาและฟ้ืนฟูกจิการที่ได้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพบิตัสินึาม ิบรหิารจดัการโดย บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน เอ็มเอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ซึ่ง
มอีัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อปี (ไม่ทบต้น) ช าระปีละครัง้ ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2554 และเดือน
กนัยายน 2554 

ในระหว่างปี 2554 บรษิัทย่อยได้ผดินัดช าระหุ้นกู้ และถูกธนาคารแห่งหน่ึงในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องให้ช าระหุ้นกู้
จ านวนเงนิ 150 ลา้นบาท พรอ้มดอกเบี้ยค้างจ่าย เมื่อวนัที่ 2 มนีาคม 2555 บรษิทัย่อยและธนาคารดงักล่าวได้ตกลง
ท าสญัญาประนีประนอมยอมความ และให้บรษิัทย่อยช าระดอกเบี้ยและดอกเบี้ยผดินัดช าระที่คงค้างบางส่วน โดย
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บรษิทัย่อยจะมรีายไดอ้ื่นจากดอกเบี้ยทีธ่นาคารลดหน้ีใหจ้ านวน 7.13 ลา้นบาท ทัง้น้ีใหบ้รษิทัย่อยผ่อนช าระเงนิต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเดอืนละไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท เริม่ตัง้แต่วนัที่ 9 เมษายน 2555 และให้ช าระเสรจ็สิ้นภายในวนัที่ 9 ธนัวาคม 
2556 โดยมเีงื่อนไขหากมกีารเพิม่ทุน บรษิทัย่อยต้องน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเพิม่ทุนมาช าระหน้ีดงักล่าว เป็นจ านวนเงนิไม่
น้อยกว่า 75 ลา้นบาท ในเดอืนธนัวาคม 2556 บรษิทัย่อยไม่สามารถช าระคนืเงนิต้นทัง้หมดและดอกเบี้ยได้ตามก าหนด
ครัง้เดยีวจ านวนเงนิ 60.98 ล้านบาท บรษิทัย่อยจงึขอผ่อนช าระเงนิต้นพร้อมดอกเบี้ยเดอืนละไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท 
และในเดอืนสงิหาคม 2557 บรษิทัย่อยไดช้ าระหน้ีคนืครบถ้วนและไถ่ถอนหลกัประกนัหุน้กูข้องบรษิทัย่อยแลว้ 

หุ้นกู้ดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิง่ปลูกสร้างบางส่วนของบรษิัทย่อย ซึ่งจ านองไว้กบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึงไปจ านองเป็นล าดบัสองไวก้บัธนาคารพาณิชย์ในประเทศอีกแห่งหน่ึงในฐานะผู้ถือหน่วยหุ้นกู้แทน โดย
มบีรษิทัฯและกรรมการของบรษิทัย่อยบางท่านเป็นผูค้ ้าประกนัร่วม 

17. หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน– สทุธิ 

หน้ีสนิตามสญัญาเช่าการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

2557 2556 2557 2556
ไมเ่กนิ 1 ปี
     จ านวนเงนิข ัน้ต ่าทีจ่ะตอ้งจ่าย 76,871,015.79    74,841,891.00    62,588,282.04   49,438,860.00  
     ตน้ทุนทางการเงนิ (10,374,040.12)   (10,961,039.58)   (9,339,137.67)   (7,766,070.36)   
มลูค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่าย 66,496,975.67    63,880,851.42    53,249,144.37   41,672,789.64  
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี
     จ านวนเงนิข ัน้ต ่าทีจ่ะตอ้งจ่าย 43,387,094.94    76,412,692.75    37,291,320.94   56,034,185.00  
     ตน้ทุนทางการเงนิ (3,273,389.30)    (6,388,514.04)    (2,904,488.89)   (4,984,711.12)   
มลูค่าปจัจุบนัของจ านวนเงนิข ัน้ต ่าทีต่อ้งจ่าย 40,113,705.64    70,024,178.71    34,386,832.05   51,049,473.88  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีญัญาเช่าการเงนิกบับรษิทัในประเทศหลายแห่งเพื่อ
เช่าซื้อรถจ านวน 76 สญัญา และ 73 สญัญา ตามล าดบัโดยมจี านวนเงินการผ่อนช าระ 12 งวด ถึง 60 งวด งวดละ
เท่าๆ กนัทุกเดอืนจนถึงปี 2560 คดิอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิร้อยละ 4.38 ถึง 12.83 ต่อปี กรรมสทิธิใ์นทรพัย์สนิที่ซื้อ
ภายใต้สญัญาเช่าการเงนิน้ีจะโอนเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ต่อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ช าระ
เงนิงวดสุดทา้ยแลว้ 

18. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน – สทุธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ประกอบดว้ย:- 

2557 2556 2557 2556

เงนิกูย้มืระยะยาว 1,425,728,164.13   1,409,524,777.49   981,363,998.49    914,114,219.96    

หกั ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (263,500,000.00)     (246,000,000.00)    (173,500,000.00)   (156,000,000.00)   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธิ 1,162,228,164.13   1,163,524,777.49   807,863,998.49    758,114,219.96    

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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18.1 เมื่อวนัที่ 17 มถิุนายน 2557 บรษิทัฯ ได้ท าสญัญา และได้รบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิใน
ประเทศแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงนิ 150 ล้านบาท ซึ่งมรีายละเอียดและเงื่อนไขการช าระหนี้โดยสงัเขป
ดงัต่อไปน้ี 

เงือ่นไขการช าระ อตัราดอกเบีย้
เงนิตน้และดอกเบีย้ต่อเดอืน (บาท) (รอ้ยละต่อปี)

 มถุินายน 2557 -  พฤษภาคม 2558 ช าระเฉพาะดอกเบีย้ MLR+1.0

 มถุินายน 2558 - พฤษภาคม 2565 2,500,000 MLR+1.0

ระยะเวลา

 
บรษิทัฯ ได้จดจ านองที่ดนิของบรษิทัที่เกี่ยวข้องกนัแห่งหน่ึง และจ าน าบตัรเงนิฝากของบรษิทัฯ เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการกู้ยมืดงักล่าว และค ้าประกันโดยบรษิทัย่อยและบรษิทัที่เกี่ยวข้องกนัดงักล่าว 

 

18.2 เมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2553 บรษิทัฯ ไดท้ าสญัญา และไดร้บัเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งหน่ีงเป็นจ านวนเงนิ 1,050 ล้านบาท ซึ่งมรีายละเอียดและเงื่อนไขการช าระหน้ีโดยสงัเขปดงัต่อไปน้ี  

เงือ่นไขการช าระ อตัราดอกเบีย้
เงนิตน้และดอกเบีย้ต่อเดอืน (บาท) (รอ้ยละต่อปี)

 กรกฎาคม 2553 -  ธนัวาคม 2553 ช าระเฉพาะดอกเบีย้ MLR+0.5

 มกราคม 2554 - ธนัวาคม 2554 8,000,000 MLR+0.5

 มกราคม 2555 - ธนัวาคม 2555 10,000,000 MLR+0.5

 มกราคม 2556 - ธนัวาคม 2558 13,000,000 MLR+0.5

 มกราคม 2559 - ธนัวาคม 2563 14,000,000 MLR+0.5

ระยะเวลา

 
บรษิทัฯ ได้จดจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างทัง้หมดที่มอียู่ในปจัจุบนัและที่จะมขีึ้นในอนาคตของบรษิทัฯ
เพื่อเป็นหลกัประกนัในการกู้ยมืดงักล่าว และค ้าประกนัโดยบรษิทัย่อย และกรรมการท่านหน่ึงของบรษิทัฯ  
 
เมื่อวนัที่ 25 มกราคม 2555 บริษัทฯได้ท าบันทกึข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช าระหน้ีใหม่กบัธนาคาร
พาณิชยด์งักล่าวดงัน้ี 

เงือ่นไขการช าระ อตัราดอกเบีย้
เงนิตน้และดอกเบีย้ต่อเดอืน (บาท) (รอ้ยละต่อปี)

 กุมภาพนัธ์ 2555 - เมษายน 2555 ช าระเฉพาะดอกเบีย้ MLR+0.5
 พฤษภาคม 2555 - ธนัวาคม 2555 13,500,000 MLR+0.5
 มกราคม 2556 - เมษายน 2556 16,500,000 MLR+0.5
 พฤษภาคม 2556 - ธนัวาคม 2558 13,000,000 MLR+0.5
 มกราคม 2559 - ธนัวาคม 2563 14,000,000 MLR+0.5

ระยะเวลา

 
ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ในสญัญานอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งต้นน้ียงัคงเดมิ 
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18.3 เมื่อวนัที ่ 28 มถุินายน 2553 บรษิทัย่อยไดท้ าสญัญา และไดร้บัเงนิกูย้มืระยะยาวกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ
แห่งเดยีวกบัขอ้ 18.2 เป็นจ านวนเงนิ 600 ลา้นบาท ซึง่มรีายละเอยีดและเงื่อนไขการช าระหน้ีโดยสงัเขป
ดงัต่อไปน้ี 

เงือ่นไขการช าระ อตัราดอกเบี้ย

เงนิตน้และดอกเบี้ยต่อเดอืน (บาท) (รอ้ยละต่อปี)

กรกฎาคม 2553 -  ธนัวาคม 2553 ช าระเฉพาะดอกเบี้ย MLR+0.5
มกราคม 2554 - ธนัวาคม 2554 5,000,000 MLR+0.5
มกราคม 2555 - ธนัวาคม 2563 7,500,000 MLR+0.5

ระยะเวลา

 
บรษิทัย่อยได้จดจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างทัง้หมดที่มอียู่ในปจัจุบนัและที่จะมขีึ้นในอนาคตของบรษิทั
ย่อยเพื่อเป็นหลกัประกนัการกู้ยมืดงักล่าว และค ้าประกนัโดยบรษิทัฯ และกรรมการท่านหน่ึงของบรษิทัฯ 

ภายใต้เงื่อนไขของสญัญาเงนิกู ้ยมืดงักล่าว บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัที่จะต้องปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขบางประการ เช่น การไม่ก่อภาระผูกพนัในสนิทรพัย์ และการไม่จ่ายเงนิปนัผล เป็นต้น เว้นแต่จะ
ได้รบัความยนิยอมจากเจ้าหน้ี 

19. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปจัจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบ
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงัน้ี:- 

2557 2556 2557 2556
มลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัที ่1 มกราคม 93,164,266.60    83,501,735.32   42,671,479.55   38,926,817.15   
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ :
ตน้ทุนบรกิาร 10,212,514.02    6,845,175.66     5,107,680.00     2,364,556.80     
ตน้ทุนดอกเบีย้ 2,597,112.00      2,817,355.62     1,644,420.00     1,380,105.60     
(ก าไร)ขาดทุนจากประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั(*) (23,085,578.60)   -                     1,654,075.45     -                  

มลูค่าปจัจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 82,888,314.02    93,164,266.60   51,077,655.00   42,671,479.55   

งบการเงนิรวม
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

หน่วย : บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

* ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัในปี 2557 

กลุ่มบรษิทัก าหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ตามการจ่ายเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่บรษิทั
ก าหนดเพิม่เติม ซึ่งให้สทิธแิก่พนักงานที่เกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาที่ก าหนด และรางวลัที่ให้แก่
พนักงานตามอายุการท างานที่บรษิทัก าหนด 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ส าคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 
(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) มดีงัน้ี:- 
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2557 2556 2557 2556
อตัราคดิลด  อตัราผลตอบแทนถวั

เฉลีย่ของพนัธบตัร
รฐับาล ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2557

 อตัราผลตอบแทนถวั
เฉลีย่ของพนัธบตัร
รฐับาล ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2555

 อตัราผลตอบแทนถวั
เฉลีย่ของพนัธบตัร
รฐับาล ณ วนัที ่30 
มถุินายน 2557

 อตัราผลตอบแทนถวั
เฉลีย่ของพนัธบตัร
รฐับาล ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2555

อตัรามรณะ
 ประมาณการจาก
ตารางมรณะไทย
ประจ าปี 2551

 ประมาณการจาก
ตารางมรณะไทย
ประจ าปี 2551

 ประมาณการจาก
ตารางมรณะไทย
ประจ าปี 2551

 ประมาณการจาก
ตารางมรณะไทย
ประจ าปี 2551

เงนิเดอืนในอนาคตทีเ่พิม่ขึน้ 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั 

ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มค่ีาใชจ้่ายตามลกัษณะทีส่ าคญัดงัน้ี:- 

2557 2556 2557 2556
การเปลีย่นแปลงในสนิคา้คงเหลอื(เพิม่ขึน้)ลดลง 1,713,575.34      (1,517,086.92)     (120,435.48)       (2,802,852.73)     
วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 44,316,390.31    57,486,090.64    2,253,998.26      2,804,372.19      
ตน้ทุนการแสดง 136,426,404.52   205,440,386.29   43,357,422.89    42,983,854.32    
ตน้ทุนขายอาหารและเครือ่งดื่ม 212,196,937.74   265,818,112.72   58,707,695.20    78,473,572.63    
ตน้ทุนขายสนิคา้และของทีร่ะลกึ 77,287,007.57    90,364,231.11    13,599,767.15    20,067,838.55    
ตน้ทุนขายรถรบัส่งและอื่นๆ 116,106,136.33   135,999,806.06   41,048,164.38    54,151,406.96    
ตน้ทุนจากการจดังาน 2,120,437.92      6,954,093.78      -                   -                   
ขาดทุนจากสตัวต์าย 28,584,440.23    4,551,401.00      28,584,440.23    4,551,401.00      
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย์ 15,000,000.00    -                   -                   -                   
ค่าเสือ่มราคา 197,707,765.02   180,137,651.00   113,189,070.79   102,169,948.62   
หนี้สงสยัจะสญู 25,137,255.70    2,470,560.00      21,001,367.00    -                   
ค่าใชจ่้ายและผลประโยชน์ของพนกังาน 520,743,564.89   514,024,189.11   210,351,814.09   197,857,302.34   
ค่านายหน้าและค่าใชจ่้ายส่งเสรมิการขาย 90,258,034.51    109,024,159.27   40,357,338.23    50,083,393.49    
ค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภค 76,540,190.32    79,272,729.34    32,063,573.22    33,028,213.93    
ค่าซ่อมแซมบ ารงุรกัษา 22,078,467.25    26,615,071.68    13,108,453.95    18,059,697.42    
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (ดหูมายเหตุ 4) 109,572,502.00   197,354,831.00   34,908,777.00    68,155,763.00    
ตน้ทุนทางการเงนิ 159,065,457.05   146,193,612.63   113,165,440.48   108,334,374.70   

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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21. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปีมดีงัน้ี 

หน่วย : บาท

ณ วนัที ่1 ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัที ่31

มกราคม 2557 (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ธนัวาคม 2557 มกราคม 2557 (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ธนัวาคม 2557
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 1,307,813.57       5,124,147.46     -                  6,431,961.03       532,509.60        4,296,969.72    -                 4,829,479.32      
ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 3,924,602.34       (473,556.74)      -                  3,451,045.60       940,978.66        (283,853.89)     -                 657,124.77        
ค่าเผื่อดอ้ยค่าของทรพัย์สนิ 1,078,919.00       3,000,000.00     -                  4,078,919.00       -                   -                 -                 -                   
ประมาณการหนี้สนิคดคีวามฟ้องรอ้ง 959,985.75         (959,985.75)      -                  -                    -                   -                 -                 -                   
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 18,632,853.12     2,561,925.40     (4,617,115.72)    16,577,662.80     8,534,295.71      1,350,420.20    330,815.09      10,215,531.00    
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 25,904,173.78     9,252,530.37     (4,617,115.72)    30,539,588.43     10,007,783.97    5,363,536.03    330,815.09      15,702,135.09    

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

ค่าเสือ่มราคา (21,525,667.41)    (6,503,174.20)    -                  (28,028,841.61)    (3,640,022.76)     (867,968.84)     -                 (4,507,991.60)     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (21,525,667.41)    (6,503,174.20)    -                  (28,028,841.61)    (3,640,022.76)     (867,968.84)     -                 (4,507,991.60)     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย : บาท

ณ วนัที ่1 ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัที ่31

มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ธนัวาคม 2556 มกราคม 2556 (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ธนัวาคม 2556
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู 908,397.89        399,415.68      -                1,307,813.57      629,205.92     (96,696.32)      -                532,509.60       
ค่าเผื่อมลูค่าสนิคา้ลดลง 4,067,726.79      (143,124.45)     -                3,924,602.34      940,978.66     -                -                940,978.66       
ค่าเผื่อดอ้ยค่าของทรพัย์สนิ 1,078,919.00      -                 -                1,078,919.00      -                -                -                -                  
ประมาณการหนี้สนิคดคีวามฟ้องรอ้ง 959,985.75        -                 -                959,985.75        -                -                -                -                  
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 16,700,347.06    1,932,506.06    -                18,632,853.12    7,785,363.43   748,932.28     -                8,534,295.71     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 23,715,376.49    2,188,797.29    -                25,904,173.78    9,355,548.01   652,235.96     -                10,007,783.97   

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

ค่าเสือ่มราคา (14,793,750.06)   (6,731,917.35)   -                (21,525,667.41)   (2,982,993.58)  (657,029.18)    -                (3,640,022.76)    
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี (14,793,750.06)   (6,731,917.35)   -                (21,525,667.41)   (2,982,993.58)  (657,029.18)    -                (3,640,022.76)    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

บรษิทัฯ มผีลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงัไม่ได้ใช้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจ านวนเงนิ 348.1 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบรหิารเหน็ว่ามคีวามไม่แน่นอนจากการจะใช้ประโยชน์ทางภาษีจงึ
ไม่ไดบ้นัทกึภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
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ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มดีงัน้ี 

2557 2556 2557 2556

ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
ส าหรบัปีปจัจุบนั (19,647,106.56)    (17,471,398.54)    -               -               

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 9,252,530.37       2,188,797.29       5,363,536.03  652,235.96    

หนีส้นิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (6,503,174.20)      (6,731,917.35)      (867,968.84)   (657,029.18)   

รวม 2,749,356.17       (4,543,120.06)      4,495,567.19  (4,793.22)       

รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ (16,897,750.39)    (22,014,518.60)    4,495,567.19  (4,793.22)       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ  

อตัราภาษี อตัราภาษี
(รอ้ยละ) หน่วย : บาท (รอ้ยละ) หน่วย : บาท

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (7,480,694.36)      205,142,427.33   
จ านวนภาษตีามอตัราภาษเีงนิได้ 20% 1,496,138.87       20% (41,028,485.47)   
การใชข้าดทุนทางภาษซีึง่ยงัไมร่บัรู้ -                    30,800,154.46    
ขาดทุนทางภาษสี าหรบัปีทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (11,487,725.95)     -                   

รายจ่ายทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ -                    751,282.06        
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (6,906,163.31)      (12,537,469.65)   
ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (225.9%)   (16,897,750.39)     10.7% (22,014,518.60)   

2557 2556
งบการเงนิรวม

 
 

อตัราภาษี อตัราภาษี
(รอ้ยละ) หน่วย : บาท (รอ้ยละ) หน่วย : บาท

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได้ (8,532,029.12)      183,105,851.82       
จ านวนภาษตีามอตัราภาษเีงนิได้ 20% 1,706,405.82       20% (36,621,170.36)        
รายไดท้ีไ่มต่อ้งเสยีภาษี 16,886,966.85      16,111,204.54         
การใชข้าดทุนทางภาษซีึง่ยงัไมร่บัรู้ -                    30,800,154.46         
ขาดทุนทางภาษสี าหรบัปีทีไ่มไ่ดบ้นัทกึเป็น
สนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (11,487,725.95)     -                       

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (2,610,079.54)      (10,294,981.86)        
รายได(้ค่าใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 52.7% 4,495,567.19       0.0% (4,793.22)               

2557 2556
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 



 

82 

อตัรำภำษีเงินได้ 
พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รษัฎากร ฉบบัที่ 530 พ.ศ. 2554 
ลงวนัที ่14 ธนัวาคม 2554 ใหป้รบัลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลจากอตัรารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธ ิเป็นอตัราร้อยละ 
20 ของก าไรสุทธสิ าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2557 แต่ไม่เกนิ 31 ธนัวาคม 2557 
และพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรษัฎากร ฉบบัที่ 577 พ.ศ. 
2557 ลงวนัที ่10 พฤศจกิายน 2557 ใหค้งการจดัเกบ็ภาษเีงนิได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธสิ าหรบั
รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกนิ 31 ธนัวาคม 2558 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ส ารองตามกฎหมายตัง้ขึน้ตามบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั(พ.ศ.2535) ซึ่งก าหนดให้จดัสรร
ก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารองน้ีจะ
น าไปจ่ายปนัผลไม่ได ้

23. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึน้ 

22.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มหีน้ีสนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ในภายหน้าจากการใหธ้นาคาร
พาณิชยอ์อกหนงัสอืค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าเป็นจ านวนเงนิ 4.8 ลา้นบาท 

22.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัจากการท าสญัญาเช่าที่ดนิกบับรษิทัที่เกี่ยวข้องกนัแห่งหน่ึง 
จ านวน 2 ฉบบั เพื่อใชเ้ลีย้งสตัวเ์กดิของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

จ านวน (ปี) คา่เชา่รายปี (บาท)

กนัยายน 2557 -กนัยายน 2560 3 2,000,000         

ตุลาคม 2555 - ตุลาคม 2558 3 1,000,000         

ระยะเวลา

 
22.3 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัย่อย มภีาระผกูพนัจากการท าสญัญาเช่าที่ดนิและอาคารบ้านพกัพนกังานกบั

บรษิทัแห่งหน่ึง เป็นระยะเวลา 6 เดอืน สญัญาสิน้สุดวนัที ่31 พฤษภาคม 2558 โดยมภีาระผกูพนัทีต่้องจ่าย
ตามสญัญาคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิรวม 1.25 ลา้นบาท 

22.4 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัจากการท าสญัญาเช่าที่ดนิตดิตัง้ป้ายโฆษณากบับุคคลอื่น 
เป็นระยะเวลา 5 ปี สญัญาสิน้สุดวนัที ่9 พฤษภาคม 2560 โดยมภีาระผกูพนัทีต่้องจ่ายตามสญัญาคงเหลอืเป็น
จ านวนเงนิรวม 0.7 ลา้นบาท  

22.5 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝา่ยทุนสญัญาจา้งเหมา ออกแบบและ
บรหิารงานก่อสรา้งบ้านพกัพนกังาน โดยมภีาระผกูพนัทีต่้องจ่ายตามสญัญาคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิรวม 
218.32 ลา้นบาท 

22.6 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัย่อยมวีงเงนิสนิเชื่อเพื่อก่อสรา้งทรพัยส์นิกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่ง
หน่ึง จ านวนเงนิ 650 ลา้นบาท ทัง้น้ีบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัตามเงื่อนไขของสญัญา 
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24. เครื่องมือทำงกำรเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายทีจ่ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไร   
หรอืเพื่อการคา้ 

23.1 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อเกดิจากการทีคู่่สญัญาไม่สามารถหรอืไม่ประสงคจ์ะปฏบิตัติามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

23.2 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเกดิจากปญัหาในการจดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนใหเ้พยีงพอและทนัเวลาต่อภาระผกูพนั
ตามทีร่ะบุไวใ้นเครื่องมอืทางการเงนิ ปจัจุบนับรษิทัฯและบรษิทัย่อยอาจมคีวามเสี่ยงอยู่บ้างในเรื่องการจดัหา
เงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใหเ้พยีงพอต่อภาระผกูพนั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาวะของการท่องเทีย่ว 

23.3 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด าเนินธุรกจิในประเทศ ผูบ้รหิารเชื่อว่าความเสีย่งดงักล่าวไม่เป็นสาระส าคญั 

23.4 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ย 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยอยู่บ้าง เน่ืองจากมเีงนิฝาก และหนี้สนิทีม่อีตัราดอกเบี้ย
ทัง้อตัราคงทีแ่ละตามอตัราตลาด 

23.5 มลูค่ายุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงนิ 

มลูค่ายุตธิรรม คอืจ านวนเงนิทีใ่ชแ้ลกเปลีย่นสนิทรพัยห์รอืช าระหน้ีสนิระหว่างบุคคลที่มีความรอบรู้และเต็มใจ
ทีจ่ะแลกเปลีย่นโดยมกีารต่อรองทีเ่ป็นอสิระและไม่มสี่วนเกีย่วขอ้งกนั บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใชว้ธิกีารและข้อ
สมมตฐิานในการประมาณมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิดงัน้ี 

- เงนิฝากธนาคาร ลกูหน้ีการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ 

มูลค่าตามบัญชีของสินทรพัย์และหน้ีสนิทางการเงินเหล่าน้ีมีมูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจาก
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

- เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

มูลค่าตามบัญชมีมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากสนิทรพัย์ทางการเงนิน้ีมอีัตราดอกเบี้ยในอตัรา
ตลาด 

- เงนิกูย้มืระยะยาว 

มูลค่าตามบัญชีมมีูลค่าใกล้เคียงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากหน้ีสินทางการเงินน้ีมีอตัราดอกเบี้ยตามอัตรา
ตลาด 

25. กำรเข้ำข่ำยถกูเพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 2550 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เข้าข่ายถูกเพกิ
ถอนเน่ืองจากงบการเงนิของบรษิทัฯแสดงส่วนของเจา้ของมค่ีาต ่ากว่าศูนย์ โดยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯได้ถูกห้ามการ
ซื้อขายตัง้แต่วนัที่ 17 พฤษภาคม 2550 จนกว่าบรษิทัฯจะสามารถด าเนินการให้เหตุแห่งการเพกิถอนหมดไป โดย
บรษิทัฯต้องมสี่วนของเจา้ของมากกว่าศนูย ์มกี าไรจากการด าเนินงานในธุรกจิหลกั 3 ไตรมาสติดต่อกนัหรอื 1 ปีก่อน
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ยื่นค าขอ ปรบัโครงสร้างหน้ีได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหน้ีทัง้หมดและแสดงได้ว่ามีฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานมัน่คงตามสภาพธุรกจิ 
เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2551 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์การด ารงสถานะเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีน และการเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนโดยสรุปไดด้งัน้ี 

  -    ส่วนของเจา้ของมากกว่า 300 ลา้นบาท 
-    มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานตามปกติที่เกดิจากธุรกจิหลกั ซึ่งจะด าเนินการต่อไปอย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

ภายใต้การจัดการของผู้บริหารชุดเดียวกันมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นค าขอ โดยตลาด
หลกัทรพัยจ์ะพจิารณาจากงบการเงนิประจ าปีหรอืงบการเงนิ 4 ไตรมาส ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัช ี
ซึง่ก าหนดใหบ้รษิทัต้องมกี าไรสุทธไิม่น้อยกว่า 30 ลา้นบาท และมกี าไรสุทธใินงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ กรณีจะ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-    ปรบัโครงสรา้งหน้ีไดม้ากกว่ารอ้ยละ 75 ของมลูหน้ีทัง้หมด โดยไม่ผดินดัช าระหน้ี และแผนปรบัโครงสร้างหน้ี
ค านึงถงึผูถ้อืหุน้รายย่อยดว้ย 

-    มฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานที่มัน่คงตามสภาพธุรกจิอย่างต่อเน่ือง โดยพจิารณากระแสเงนิสดจาก
การด าเนินงานประกอบดว้ย 

-    มคุีณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑด์ ารงสถานะก่อนพน้เหตุเพกิถอน ยกเวน้เรื่องการกระจายหุน้รายย่อย ให้
ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินการกบับรษิทัทีม่กีารกระจายการถอืหุน้รายย่อยไม่ครบถ้วน 

-    ส าหรบับรษิทัทีฟ้ื่นฟูกจิการตามกฎหมายว่าดว้ยลม้ละลายบรษิทัต้องออกจากการฟ้ืนฟูกจิการผ่านศาลก่อน 
เมื่อวนัที่ 4 มถุินายน 2552 ตลาดหลกัทรพัย์ได้ถอนชื่อหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ออกจากกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์
และยา้ยไปยงักลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนที่แก้ไขการด าเนินงานไม่ได้ตามก าหนด (Non-Performing Group; NPG) จนกว่า
บรษิทัฯจะสามารถแกไ้ขใหพ้น้เหตุเพกิถอนตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

ปจัจุบนั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย(ตลาดหลกัทรพัย์ฯ) ได้ก าหนดให้บรษิทัฯ แก้ไขให้พ้นเหตุอาจถูกเพกิถอน 
ภายในวนัที่ 31 มนีาคม 2558 โดยบรษิทัฯ จะต้องมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หากครบ
ก าหนดระยะเวลาแล้ว ยงัไม่สามารถมผีลประกอบการก าไรได้ตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว บรษิทัฯ สามารถขอให้ตลาด
หลกัทรพัย์ฯ พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้อีกระยะหน่ึง ซึ่งอาจจะเป็นหน่ึงหรือสองไตรมาสขึ้นอยู่กบัการ
พจิารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และหากครบก าหนดการขยายระยะเวลาในครัง้สุดทา้ยแลว้ ยงัไม่สามารถท าก าไรสุทธิ
ไดถ้งึ 30 ลา้นบาท ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาจจะพจิารณายา้ยหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ไปซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอ็ม
เอไอ (MAI) 

 

26. กำรบริหำรจดักำรส่วนทุน 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัมนีโยบายการบรหิารจดัการส่วนทุนซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อด ารงฐานเงนิทุนใหแ้ขง็แกร่ง โดยการ
วางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากน้ี กลุ่มบรษิทัยงัค านึงถงึการมฐีานะการเงนิทีด่ ีโดยพจิารณาลงทุนในโครงการที่มอีตัราผลตอบแทนอยู่
ในเกณฑด์ ีรกัษาระดบัเงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่หมาะสม รวมทัง้สรา้งความแขง็แกร่ง ความมัน่คงของการด ารงเงนิสด และ
มโีครงสรา้งเงนิทุนทีเ่หมาะสม ทัง้น้ี เพื่อด ารงไวซ้ึง่ความสามารถในการด าเนินธุรกจิอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และรกัษา
ความเชื่อมัน่ต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ 

27. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

บรษิทัฯไดจ้ดัประเภทรายการใหม่บางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็และงบกระแสเงนิสด ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2556 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงนิปีปจัจุบนั ดงัน้ี 
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ก่อนจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็

ตน้ทุนขายและบรกิารและค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัสตัวแ์ละตน้ไม้ (782,476,458.86)  715,622.22         (781,760,836.64)   

กลบัรายการผลขาดทุนจากสนิคา้ลา้สมยั 715,622.22         (715,622.22)        -                     
หนี้สงสยัจะสญู -                    (2,470,560.00)      (2,470,560.00)       
ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (734,381,860.53)  2,470,560.00       (731,911,300.53)   

งบกระแสเงินสด

(กลบัรายการ)หนี้สงสยัจะสญู (2,480,560.00)      4,951,120.00       2,470,560.00        
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น (89,112,003.85)    (4,951,120.00)      (94,063,123.85)     

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

 

28. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2558 เมื่อวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2558 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบียน
บรษิทัจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 133,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 5 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราหุน้สามญัเดมิ 1.5 หุน้ต่อหุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ 

29. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

กรรมการผูม้อี านาจของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัใิหอ้อกงบการเงนิน้ี เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2558 

30. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประกอบธุรกจิดา้นท่องเทีย่วและสนัทนาการ โดยส่วนงานด าเนินงานส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2557 และ 2556 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมดีงัน้ี:- 
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จ ำหน่ำย รำยได้ จ  ำหน่ำย
จ ำหน่ำย อำหำรและ คำ่บริกำร สินคำ้และ กิจกรรม รำยได้
บตัรเขำ้ชม เคร่ืองด่ืม รถรับส่ง ของท่ีระลึก สวนสนุก จ ำหน่ำยภำพถ่ำย รำยไดค้ำ่สมำชิก จำกกำรจดังำน รวม

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 984,726,188.00  408,366,258.13  109,347,381.22  139,042,038.39  28,472,441.56    63,851,519.37    3,158,271.02      9,987,336.45      1,746,951,434.14       

ก ำไรขั้นตน้ก่อนหกัขำดทุนจำกกำรขำย,ตดัจ ำหน่ำย
สินทรัพยถ์ำวรและสตัวแ์ละคำ่เส่ือมรำคำ 734,756,269.98  177,985,319.46  38,686,179.84    58,421,058.53    18,382,188.74    17,790,873.77    2,618,458.42      7,866,898.53      1,056,507,247.27       

รำยไดอ่ื้นจำกกำรด ำเนินงำน - สุทธิ 14,549,902.21            
ขำดทุนจำกสตัวต์ำย (28,584,440.23)           
คำ่เส่ือมรำคำ (197,707,765.02)         
ก ำไรขั้นตน้ 844,764,944.23          
หน้ีสงสยัจะสูญ (25,137,255.70)           
ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่สินทรัพย์ (15,000,000.00)           
รำยไดจ้ำกกำรขำยสตัวเ์กิดใหม่ 4,015,000.00              
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยแ์ละสตัว์ 9,407,378.94              
ดอกเบ้ียรับ 483,283.47                 
รำยไดอ่ื้น 15,739,997.18            
คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร (90,258,034.51)           
คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (592,430,550.92)         
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (159,065,457.05)         
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (16,897,750.39)           
ก ำไรจำกประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - สุทธิจำกภำษีเงินได้ 18,468,462.88            
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (5,909,981.87)             

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,518,785,518.47       

สินทรัพยร์วม 3,366,680,912.58       

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557
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จ ำหน่ำย
จ ำหน่ำย รำยได้ สินคำ้และ

จ ำหน่ำย อำหำรและ คำ่บริกำร ของท่ี กิจกรรม
บตัรเขำ้ชม เคร่ืองด่ืม รถรับส่ง ระลึก สวนสนุก จ ำหน่ำยภำพถ่ำย

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,187,916,347.99     441,536,326.70     143,977,320.96     166,944,210.14     32,106,835.89     75,080,916.33       2,992,775.68    23,036,400.79    2,073,591,134.48       

ก ำไรขั้นตน้ก่อนหกัขำดทุนจำกกำรขำย,ตดัจ ำหน่ำย
สินทรัพยถ์ำวรและสตัวแ์ละคำ่เส่ือมรำคำ 940,497,845.57        154,653,768.41     62,404,946.81       72,145,718.25       21,659,446.48     22,052,386.82       2,355,344.88    16,082,307.01    1,291,851,764.23       

รำยไดอ่ื้นจำกกำรด ำเนินงำน - สุทธิ 14,376,231.44            
ขำดทุนจำกสตัวต์ำย (4,551,401.00)             
คำ่เส่ือมรำคำ (180,137,651.79)         
ก ำไรขั้นตน้ 1,121,538,942.88       
หน้ีสงสยัจะสูญ (2,470,560.00)             
รำยไดจ้ำกกำรขำยสตัวเ์กิดใหม่ 37,222,994.16            
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยแ์ละสตัว์ 18,499,587.36            
ดอกเบ้ียรับ 701,717.19                 
รำยไดอ่ื้น 16,778,818.17            
คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร (109,024,159.27)         
คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (731,911,300.53)         
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (146,193,612.63)         
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (22,014,518.60)           
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 183,127,908.73          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,619,386,495.05       

สินทรัพยร์วม 3,527,302,913.22       

รำยไดค้ำ่สมำชิก รวม

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556

รำยไดจ้ำกกำร

จดังำน
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จ ำหน่ำย รำยได้ จ  ำหน่ำย

จ ำหน่ำย อำหำรและ คำ่บริกำร สินคำ้และ กิจกรรม

บตัรเขำ้ชม เคร่ืองด่ืม รถรับส่ง ของท่ีระลึก สวนสนุก จ ำหน่ำยภำพถ่ำย

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 369,445,068.30     148,416,666.55     57,644,970.00       41,068,140.56       7,079,198.53         14,795,000.60       3,158,271.02         641,607,315.56         

ก ำไรขั้นตน้ก่อนหกัขำดทุนจำกกำรขำย,ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพยถ์ำวรและสตัวแ์ละคำ่เส่ือมรำคำ 212,544,131.91     71,524,970.42       12,020,042.40       23,185,886.85       1,784,266.68         13,960,732.20       2,618,458.42         337,638,488.88         

รำยไดอ่ื้นจำกกำรด ำเนินงำน - สุทธิ 14,439,848.85           

ขำดทุนจำกสตัวต์ำย (28,584,440.23)          

คำ่เส่ือมรำคำ (113,189,070.79)        

ก ำไรขั้นตน้ 210,304,826.71         

หน้ีสงสยัจะสูญ (21,001,367.00)          

กลบัรำยกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุนในบริษทัย่อย 84,434,834.27           

รำยไดจ้ำกกำรขำยสตัวเ์กิดใหม่ 4,015,000.00             

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยแ์ละสตัว์ 9,001,247.10             

ดอกเบ้ียรับ 107,821.34                

รำยไดอ่ื้น 67,566,840.42           

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร (40,357,338.23)          

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (209,438,453.25)        

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (113,165,440.48)        

รำยไดภ้ำษีเงินได้ 4,495,567.19             

ขำดทุนจำกประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - สุทธิจำกภำษีเงินได้ (1,323,260.36)            

ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี (5,359,722.29)            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,710,917,230.67      

สินทรัพยร์วม 2,870,256,944.52      

รวม

หน่วย : บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557

รำยไดค้ำ่สมำชิก
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จ ำหน่ำย

จ ำหน่ำย รำยได้ สินคำ้และ

จ ำหน่ำย อำหำรและ คำ่บริกำร ของท่ี กิจกรรม

บตัรเขำ้ชม เคร่ืองด่ืม รถรับส่ง ระลึก สวนสนุก จ ำหน่ำยภำพถ่ำย

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 443,641,926.89     196,736,205.00     89,647,260.00       52,712,724.30       8,109,106.83         18,607,878.94       2,992,775.68         812,447,877.64        

ก ำไรขั้นตน้ก่อนหกัขำดทุนจำกกำรขำย,ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพยถ์ำวรและสตัวแ์ละคำ่เส่ือมรำคำ 292,679,956.44     97,198,186.80       32,887,942.26       27,168,962.75       3,033,531.37         17,242,878.17       2,355,344.88         472,566,802.67        

รำยไดอ่ื้นจำกกำรด ำเนินงำน - สุทธิ 13,512,790.18          

ขำดทุนจำกสตัวต์ำย (4,551,401.00)          

คำ่เส่ือมรำคำ (102,169,948.62)      

ก ำไรขั้นตน้ 379,358,243.23        

กลบัรำยกำรดอ้ยคำ่เงินลงทุนในบริษทัย่อย 80,556,022.69          

รำยไดจ้ำกกำรขำยสตัวเ์กิดใหม่ 37,222,994.16          

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยแ์ละสตัว์ 17,935,670.96          

ดอกเบ้ียรับ 97,841.01                 

รำยไดอ่ื้น 83,681,410.57          

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร (50,083,393.49)        

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (257,328,562.61)      

ตน้ทุนทำงกำรเงิน (108,334,374.70)      

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (4,793.22)                 

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 183,101,058.60        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,756,634,837.78     

สินทรัพยร์วม 2,940,341,546.38     

รำยไดค้ำ่สมำชิก รวม

หน่วย : บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2556
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