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วิสยั ทัศน์ (Vision):
“ผูน้ ำอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ ยวมำตรฐำนสำกล”
ซาฟารีเวิลด์ มีเป้าหมายทีจ่ ะเป็นผูน้ าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มรี ะดับ
มาตรฐานสากล เสริมสร้าง แต่งเติมผลิตภัณฑ์และกิจกรรมใหม่ๆ ที่มคี ุณภาพสูง
เพื่อสร้างความคุม้ ค่า มีประโยชน์ต่อสังคมโลกในด้านการท่องเทีย่ ว

พันธกิจ (Mission):
“สร้ำงควำมสุขแด่คนทุกวัย”
ซาฟารีเวิลด์ เป็นธีมปาร์คทีใ่ ห้ความสุข สนุก มีสาระ ด้วยความบันเทิงที่
ยิง่ ใหญ่ สุดประทับใจ และมีบริการทีเ่ ต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิม้ ไมตรีจติ ซื่อสัตย์
พร้อมผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุ ณค่าสูง ให้แก่นัก ท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย จากทัวทุ
่ ก
มุมโลกทีม่ าเยือน
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ข้อมูลบริษัทฯ
ชื่อบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์:
ชื่อย่อหลักทรัพย์:
เลขทะเบียนบริษทั :
การประกอบธุรกิจ:
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว:
สถานทีต่ งั ้ :

บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)
SAFARI
0107537000351
การท่องเทีย่ วและนันทนาการ ประเภทสวนสัตว์เปิดและการแสดง
1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ 200 ล้านหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5.00 บาท
99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ (02) 518-1000-19, (02) 914-4100-19
โทรสาร (02) 518-1022, (02) 914-2959 เว็ปไซต์ www.safariworld.com
E-mail address: info@safariworld.com

ข้อมูลบริษัทย่อย
บริ ษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน):
ประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วและนันทนาการ ประเภทวัฒนธรรมธีมปาร์ค มีทต่ี งั ้ สานักงานใหญ่อยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 3
ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทรศัพท์ (076) 385000-19 โทรสาร (076) 385333-4
เว็ปไซต์ www.phuket-fantasea.com
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 190 ล้านบาท
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจานวน 190 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท

บริ ษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด:
จะประกอบธุรกิจการท่องเทีย่ ว เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ประชุม สัมมนา ค่ายพักแรม และเป็นศูนย์พฒ
ั นาการขยายพันธุ์
สัตว์เพื่อนาออกจาหน่าย มีทต่ี งั ้ สานักงานใหญ่อยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 9 ตาบลหัวหว้า อาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญ
จานวน 4 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท และเรียกชาระแล้วร้อยละ 25 เป็นเงิน 10 ล้านบาท

บริ ษทั คาร์นิวัล เมจิ ก จากัด
จะดาเนินธุรกิจท่องเทีย่ วและนันทนาการประเภทธีมปาร์ค ทีเ่ น้นโชว์เรื่องการแสดงแสงสีของดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ
ทีน่ าสมัย ตื่นตาตื่นใจ มีทต่ี งั ้ สานักงานใหญ่อยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 3 ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 1 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญจานวน 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10.00 บาท โดยบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ได้ถอื หุน้
ในบริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน และจะเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือหุน้ จากร้อยละ 90 เป็น
ร้อยละ 99 ในอนาคต
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บุคคลอ้างอิงอืน่
นายทะเบียนหลักทรัพย์:
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ทีต่ งั ้ สานักงานอยู่ ณ เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2359-1200-01

ผูส้ อบบัญชี:
นายวิชยั รุจติ านนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 4054
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3500
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 3495
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที ่ 5946
แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
สานักงานตัง้ อยู่ท่ี ห้องชุด 100/72 ชัน้ 22 อาคารว่องวานิช B เลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310 โทรศัพท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
ในปี 2557 เศรษฐกิจไทยเกือบจะหยุดชะงัก โดยมีอตั ราการเติบโตไม่ถงึ ร้อยละ 1.0 เนื่องมาจากการส่งออก
ทีล่ ดลง การท่องเทีย่ วทีย่ งั ไม่ฟ้ืนตัว การลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีช่ ะงักงัน และสินค้าเกษตรทีม่ รี าคาตกต่า อีกทัง้
ปญั หาทางการเมืองทีต่ ่อเนื่องมาตัง้ แต่ปลายปี 2556 ปจั จัยเหล่านี้ยงั ความไม่ม ั ่นใจแก่ผลู้ งทุนและผูบ้ ริโภค
สาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะมีแนวโน้มการขยายตัวประมาณร้อยละ 3.8 จากการใช้จ่ายภาครัฐ
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เศรษฐกิจของประเทศและของต่างประเทศดีขน้ึ อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ นปจั จัยหลักในการขยายตัว
ของเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีขน้ึ ตามไปด้วย เพราะนอกจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจดังได้กล่าวแล้ว สถานการณ์
ทางการเมืองภายในประเทศก็ได้คลี่คลายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปจั จัยเสีย่ งทีต่ ้องติดตามอย่างใกล้ชดิ เช่น
การฟื้ นตัวของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะเศรษฐกิจยุโรปที่ยงั ไม่แจ่มใสนัก แนวโน้ม ราคาสินค้าเกษตรทีย่ งั คงตกต่า และ
หนี้สนิ ทางภาคครัวเรือนซึง่ มีจานวนมากยังเป็นปญั หาทีเ่ ปราะบาง และอาจมีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศได้
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทยในปี 2557 ได้ชะลอตัวลงจากปจั จัยลบทางการเมืองภายในประเทศตัง้ แต่ปลายปี 2556
กระทังกลางปี
่
2557 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมันของนั
่
กท่องเทีย่ วต่างชาติทจ่ี ะเดินทางมาท่องเทีย่ วในประเทศไทย
ประกอบกับได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศยุโรป และการลดค่าของเงินรูเบิลของรัสเซียมีผลทาให้จานวน
นักท่องเทีย่ วกลุ่มดังกล่าวซึง่ เป็นนักท่องเทีย่ วหลักของประเทศลดลงอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตามเป็นทีห่ วังว่าเศรษฐกิจ
โดยทัวไปของประเทศต่
่
างๆ โดยเฉพาะของไทยจะฟื้นตัว และการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี
2558 จะทาให้มนี ักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยมากขึน้ อีกทัง้ การทาการตลาดเชิงรุกของหน่วยงาน
ภาครัฐ จะช่วยให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติเติบโตเป็นบวกได้อย่างมากในปี 2558
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2557 ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รบั ผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ดงั กล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายได้จากการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยลดลงจากปี 2556 รวมแล้ว
ประมาณ 369.42 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 24.38 ล้านบาท หากแต่บริษทั ฯ ยังคงมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนากิจกรรม
ปรับปรุงสถานที่ และการให้บริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของบริษทั ฯ ให้สงู ยิง่ ขึน้ อีก เพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วทีจ่ ะต้องขยายตัวต่อไป
ในนามของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผูม้ อี ุปการคุณและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกท่าน ตลอดจนผูบ้ ริหาร
และพนักงาน ทีไ่ ด้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
ท่านทัง้ หลายจะให้ความสนับสนุนแก่เราเช่นนี้อกี ต่อไป

(ณรงค์ จุลชาต)
ประธานกรรมการ
26 มีนาคม 2558
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็นมา
บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ ประเภทสวนสัตว์เปิ ดและ
การแสดงทีม่ มี าตรฐานสากล ทีใ่ ห้ทงั ้ ความสุข ความสนุกสนาน ความบันเทิง และความรูแ้ ก่ผเู้ ข้าชม ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ
ทุกภาษา และสามารถเทีย่ วชมได้ตลอดทุกฤดูกาล บนเนื้อทีป่ ระมาณ 475 ไร่ ย่านรามอินทรา มีนบุร ี กรุงเทพมหานคร
โดยจัดให้มกี ารแสดงของสัตว์ เช่น โชว์โลมา โชว์สงิ โตทะเล โชว์อุรงั อุตงั โชว์ชา้ ง โชว์นก และการแสดงของนักแสดงรวม
7 โชว์ยงิ่ ใหญ่ ไว้เป็นผลิตภัณฑ์หลัก และมีสวนสัตว์เปิด สวนสัตว์น้า และสวนนก ทีร่ วบรวมสัตว์นานาชนิด หลากหลาย
สายพันธุจ์ ากทัวทุ
่ กมุมโลกมาจัดแสดงไว้ท่ามกลางธรรมชาติทเ่ี หมือนป่าใหญ่ในกรุง นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
และส่งเสริมการอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ เพื่อการศึกษาและเผยแพร่วชิ าการเกีย่ วกับสัตว์แก่นกั เรียนและประชาชนทัวไป
่
บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด ได้จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2528 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด ใช้ช่อื ว่า บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด
(มหาชน) และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รบั หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนลงจาก 4,000 ล้านบาท และลดทุนทีเ่ รียก
ชาระแล้วจาก 2,000 ล้านบาท เหลือทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 5 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั ฯ ตามมติทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2548 เมื่อวันที่
28 เมษายน 2548
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2539 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้เห็นว่า จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มศี กั ยภาพสูงในการ
ดึงดูดนักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางไปท่องเทีย่ ว เพราะภูเก็ตเป็นจังหวัดทีม่ ชี ายหาดสวย เกาะแก่ง
มาก และแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติทง่ี ดงาม จึงได้จดั ตัง้ บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด ณ บริเวณหาดกมลา อาเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต เพื่อดาเนินธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวบันเทิงทางวัฒนธรรมยามราตรี โดยจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยที่มมี าแต่โบราณ ผสานสุดยอดเทคโนโลยีแสง สี เสียง และเทคนิคการแสดงพิเศษอัน
ทันสมัย เน้นความสนุกสนานผสานวัฒนธรรมทีง่ ดงามของประเทศในรูปแบบเอกลักษณะเฉพาะ เปิ ดให้บริการอย่างเป็ น
ทางการเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2542 ซึง่ นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเทีย่ วตามธรรมชาติของจังหวัดแล้ว ภูเก็ตแฟนตาซียงั
เป็นแหล่งท่องเทีย่ วเพือ่ ความบันเทิงทีส่ ามารถรองรับนักท่องเทีย่ วของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดีดว้ ย
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัด
โดยใช้ช่อื ว่า บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
ได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจาก 1,900 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 190 ล้านหุน้ มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เหลือทุนจดทะเบียน 190 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 190 ล้านหุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด ขึน้
เพื่อจะดาเนินธุรกิจการท่องเทีย่ ว เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ประชุม สัมมนา ค่ายพักแรม และเป็ นศูนย์พฒ
ั นาการ
ขยายพันธุส์ ตั ว์เพื่อนาออกจาหน่ าย ตัง้ อยู่ในอาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุร ี ในระยะแรกจะก่อสร้างเป็ นสถานที่
ขยายพันธุส์ ตั ว์ส่วนเกินของซาฟารีเวิลด์และบริษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด
เพื่อจะดาเนินธุรกิจท่องเทีย่ วและนันทนาการประเภทธีมปาร์ค ทีเ่ น้นโชว์เรื่องการแสดงแสงสีของดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ
ทีน่ าสมัย ตื่นตาตื่นใจ ปจั จุบนั บริษทั ดังกล่าวอยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การประกอบธุรกิจในปี 2557
การประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ในปี 2557 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ เนื่องจากได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตทัง้
ภายในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ปญั หาความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศตัง้ แต่ปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึง
กลางปี 2557 และปญั หาเศรษฐกิจทัง้ ในและต่างประเทศทีถ่ ดถอยลง เป็นต้น ทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติทเ่ี ดินทาง
มาท่องเทีย่ วประเทศไทยในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 6.7 รายได้จากการท่องเทีย่ วลดลงประมาณร้อยละ
4.9 โดยลดลงจาก 1.20 ล้านล้านบาทในปี 2556 เหลือประมาณ 1.14 ล้านล้านบาทในปี 2557 รายได้ของบริษทั ฯ ในปี 2557
ก็ลดลงด้วย ถึงร้อยละ 163.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 และมีผลขาดทุน 4.04 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้พยายามอย่างเต็มทีท่ ่จี ะเร่งสร้างรายได้ เพื่อสร้างผลกาไรให้ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ตี ลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด เพื่อยื่นคาขอให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ กลับเข้าซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในกาหนดวันที่ 31
มีนาคม 2558 โดยบริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาการให้บริการ ปรับปรุงสถานที่ เพิม่ เติมกิจกรรมแปลกใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
เพิม่ สวนคิวบานฟลามิงโก เพื่อให้เป็นสถานที่จดั แสดงนกฟลามิงโกสีแดงสดฝูงใหญ่ท่สี ุดในโลกกว่า 100 ตัว สร้างศาลา
มินิเวิลด์ เพื่อจัดแสดงนกซันคอร์นวั ร์ทน่ี กั ท่องเทีย่ วสามารถให้อาหารได้อย่างใกล้ชดิ สร้างศาลาทีพ่ กั รถบริเวณลานจอดรถ
1 เพื่อให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วและพนักงานขับรถทัวร์ต่างๆ ซ่อมแซมรางระบายน้าปลายลานจอดรถ 2 เพือ่ แก้ปญั หาน้า
ท่วมขัง พัฒนาการแสดงในแต่ละโชว์ให้มคี วามหลากหลายแปลกใหม่ รวมทัง้ เดินสายโรดโชว์ทงั ้ ในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อกระตุ้นและเชิญชวนให้นกั ท่องเทีย่ วทังชาวไทยและต่
้
างชาติเดินทางมาท่องเทีย่ วซาฟารีเวิลด์มากขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นการ
เตรียมพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ นในปลายปี 2558 และรองรับกรุ๊ปทัวร์และการจัดอีเวนต์ระดับ
โลกอีกด้วย ทัง้ นี้ เพื่อให้นกั ท่องเทีย่ วทีม่ าเยือนได้รบั ความสุข ความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย
ทีไ่ ด้สอดแทรกความรู้ สิง่ แปลกใหม่ พร้อมให้บริการแก่นกั ท่องเทีย่ วด้วยมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยงั เป็นการเพิม่
ศักยภาพด้านการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดการท่องเทีย่ วอีกโสดหนึ่งด้วย
บริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึง่ เป็นหัวใจสาคัญทีจ่ ะทาให้ธุรกิจ
เติบโตต่อไปได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น โดยการส่งเสริมให้มกี ารพัฒนามาตรฐานการทางานด้านต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
โดยเฉพาะด้านการให้บริการซึง่ เป็ นเป้าหมายหลักของบริษทั ฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกินกว่าทีล่ ูกค้า
คาดหวัง ในปี 2557 บริษทั ฯ ได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมแห่งใหม่ข้นึ อย่างเป็ นทางการ เพือ่ รองรับการพัฒนางานด้าน
การฝึ กอบรมอย่างเต็มรูปแบบ ทัง้ นี้ เพื่อจัดฝึ กอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงาน ทัง้ ในเรื่องการให้บริการ และการพัฒนาความรู้
ด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ และภาษาเวียดนาม เป็นต้น ให้แก่พนักงาน
ผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการ และพัฒนาทักษะทางด้านการแสดงให้แก่นักแสดงของบริษทั ฯ โดยได้เชิญวิทยากรจาก
สถาบันสอนการแสดงภายในประเทศมาอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการแสดงทุกคน รวมทัง้ จัดให้มกี าร
ศึกษาดูงานการแสดงภายนอกเพื่อเสริมทักษะด้านการแสดงให้มคี วามเป็นมืออาชีพยิง่ ขึน้

การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญในปี ทีผ่ ่านมา
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แจ้งให้บริษทั ฯ ซึง่ อยู่ในกลุ่ม NPG ระยะที่ 3 เร่งแก้ไขเหตุแห่งการ
เพิกถอน โดยต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดาเนินงานให้พน้ เหตุแห่งการเพิกถอนภายใน 3 ปี ซึง่ จะครบกาหนดในวันที่
31 มีนาคม 2557 ทัง้ นี้ หากบริษทั ฯ มีความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนแต่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว หากมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การขอขยายระยะเวลาฟื้ นฟูกจิ การ บริษทั ฯ อาจขอขยาย
เวลาได้ 1 ครัง้ เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี บริษทั ฯ จึงได้ย่นื ขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้แก่บริษทั ฯ ออกไป
อีก 1 ปี โดยให้บริษทั ฯ เร่งดาเนินการให้มคี ุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด และยื่นคาขอพ้นเหตุแห่งการเพิกถอน พร้อม
นาส่งงบการเงินประจาปี 2557 ทีผ่ ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รวมทัง้ คาชี้แจงหรือเอกสารข้อมูลประกอบการพิจารณา
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คาขอดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยบริษทั ฯ ได้นาส่งรายงานความคืบหน้า
การดาเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอน พร้อมกับนาส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกไตรมาส ตัง้ แต่ไตรมาส
ทีส่ ามของปี 2557 เป็นต้นมา
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 12/2557 ได้มมี ติให้เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจานวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000
บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 133,333,333 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 5.00 บาท เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 1.50 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 5.00 บาท เพือ่ นาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนไปลงทุนเพิม่ ในบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
(บริษทั ย่อย) 516 ล้านบาท และชาระหนี้คนื สถาบันการเงิน 150 ล้านบาท ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ

รางวัลแห่งความสาเร็จ
ปี 2557:

บริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกจาก Business Initiative Directions (B.I.D.) ให้ได้รบั รางวัล International Star
for Quality Award in the Platinum ในฐานะทีบ่ ริษทั ฯ มีการดาเนินงานทีม่ ุ่งมันพั
่ ฒนาคุณภาพสู่ความ
เป็นผูน้ าตลอดเวลา รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลในระดับนานาชาติอกี รางวัลหนึ่งทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั ซึง่ เป็น
ความภาคภูมใิ จของบริษทั ฯ และยังเป็นเครื่องหมายรับประกันให้ลูกค้าของบริษทั ฯ มันใจในการให้
่
บริการ
ทีม่ มี าตรฐานเป็นทีย่ อมรับในระดับสากลด้วย

ปี 2556:

ได้รบั การจัดอันดับจากเว็บไซต์ Trip Advisor ซึง่ เป็นเว็บไซต์เกีย่ วกับการท่องเทีย่ วชื่อดังของโลก ให้เป็น
สถานทีท่ น่ี ่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเทีย่ ว (Travelers’ Choice Attractions) โดยซาฟารีเวิลด์ ติดอันดับที่ 17
ประเภทสุดยอดสวนสนุกของเอเชีย จากการให้คะแนนของนักเดินทางที่แสดง ความคิดเห็นต่อสถานที่
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงต่างๆ ทัวโลก
่

ปี 2555:

ได้รบั การจัดอันดับจากเว็ปไซต์ Trip Advisor ให้เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีน่ ่าสนใจในกรุงเทพฯ จากการ
ลงคะแนนเสียงของนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่

ปี 2554:

ได้รบั รางวัล The International Quality Summit Award ประเภท Gold Category จาก Business Initiative
Directions (B.I.D.) ทีน่ ครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากบริษทั ฯ มีการดาเนินงานทีม่ ผี ลิตภัณฑ์
ทางการท่องเทีย่ วและการบริการทีม่ กี ารปรับปรุงและพัฒนาให้กา้ วหน้าอยู่ตลอดเวลา มีคุณภาพ มีสงิ่ แวดล้อมสวยงาม และการบริหารทีม่ มี าตรฐาน ได้รบั คาชื่นชมจากนักท่องเทีย่ วทัวโลก
่
เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
แห่งแรกในเอเชียแปซิฟิกทีไ่ ด้รบั รางวัลนี้
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)

90%

99.95%
9%

บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)

90%

บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด

บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด

บมจ. ซำฟำรีเวิ ลด์

ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2528 เพื่อดาเนินธุรกิจการท่องเทีย่ วและนันทนาการ (สวนสัตว์
และการแสดง) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้
สามัญ 200 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท

บมจ. ภูเก็ตแฟนตำซี ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2539 เพื่อดาเนินธุรกิจการท่องเทีย่ วและนันทนาการ (การ
แสดงในโรงละคร)
(บริษทั ย่อย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 190 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญ 190 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
ร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียน
บจ. ซำฟำรี
ไวลด์ไลฟ์ ปำร์ค
(บริษทั ย่อย)

บจ. คำร์นิวัล เมจิ ก
(บริษทั ย่อยทางอ้อม)

ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 เพื่อจะประกอบธุรกิจการท่องเทีย่ ว เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจ ประชุม สัมมนา ค่ายพักแรม และเป็นศูนย์พฒ
ั นาการขยายพันธุส์ ตั ว์เพื่อนา
ออกจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 4 ล้านหุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เรียกชาระแล้วร้อยละ 25 เป็นเงิน 10 ล้านบาท บริษทั ฯ และ
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี ถือหุน้ ใน บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค ร้อยละ 90 และร้อยละ 9
ตามลาดับ
ก่อตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เพื่อจะประกอบธุรกิจท่องเทีย่ วและสันทนาการประเภท
Theme Park ทีเ่ น้นโชว์เรื่องการแสดงแสงสีของดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ ทีน่ าสมัย ตื่นตาตื่นใจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว 1 ล้านบาท ประกอบด้วย
หุน้ สามัญ 100,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี ถือหุน้ ใน
บจ.คาร์นิวลั เมจิก ร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถอื หุ้นใหญ่
การดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ มิได้มคี วามเกีย่ วพันหรือเกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ชื่อบริษทั
(สถานะ)
บมจ.ซำฟำรีเวิ ลด์

บมจ.ภูเก็ตแฟนตำซี
(บริษทั ย่อย)
บจ.ซำฟำรี
ไวลด์ ไลฟ์ ปำร์ค
(บริษทั ย่อย)
บจ.คำร์นิวัล เมจิ ก
(บริษทั ย่อย)

ผลิตภัณฑ์/กลุม่ ธุรกิจ
การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ
(สวนสัตว์และการแสดง)
การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ
(การแสดงในโรงละคร)
การท่องเที่ยวและ
ขยายพันธุส์ ตั ว์

ร้อยละของ
การถือหุน้
-

ปี 2557
ล้านบาท ร้อยละ
657.19
37.2

ปี 2556
ล้านบาท ร้อยละ
826.73 39.5

99.95

1,111.90

62.8

1,268.37

60.5

1,243.43

63.1

90.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,769.09

100.0

2,095.10

100.0

1,969.65

100.0

การท่องเที่ยวและ
ทางอ้อมผ่าน
นันทนาการ
บมจ.ภูเก็ต
(การแสดงแสงสีของไฟ) แฟนตาซี
90.00
รวม

ปี 2555
ล้านบาท ร้อยละ
726.22 36.9

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษทั ฯ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของรายได้ ดังนี้:

1. สวนสัตว์และการแสดง
สวนสัตว์และการแสดงประเภทต่างๆ เป็ นส่วนสาคัญในการสร้างรายได้ให้แก่บริษทั ฯ แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น 2 ส่วน คือ
สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค และสวนสัตว์น้ามารีนปาร์ค ดังนี้:
1.1) สวนสัตว์เปิ ดซำฟำรีปำร์ค (Safari Park)
ซาฟารีปาร์ค เป็นสวนสัตว์เปิด จาลองบรรยากาศจากป่าซาฟารีอฟั ริกา เป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่านานาชนิด
ได้แก่ ยีราฟ ม้าลาย แรดขาว กวาง แอนทีโลป เสือโคร่ง สิงโต หมี ควายป่า รวมถึงสัตว์ป่าคุม้ ครองและสัตว์อนุ รกั ษ์
และสัตว์ทห่ี าชมได้ยากจากทัวทุ
่ กมุมโลก สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นส่วนๆ ตามประเภท
และการอยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิด นักท่องเทีย่ วสามารถขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าชม หรือใช้บริการรถโคชซาฟารีเวิลด์
เพื่อสัมผัสอย่างใกล้ชดิ กับสัตว์ป่าและบรรยากาศป่าซาฟารีอฟั ริกา ตลอดระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ
40 นาที และในโซนนี้ยงั มีอุทยานนกน้ า ซึง่ มีนกจานวนมากบินอยู่บนท้องฟ้า เป็นภาพทีห่ าดูได้ยาก มีแห่งเดียวใน
ใจกลางกรุงเทพฯ
1.2) สวนสัตว์น้ำมำรีนปำร์ค (Marine Park)
มารีนปาร์ค เป็ นสถานทีอ่ ยู่อาศัยของสัตว์น้าทะเล และสัตว์น้าจืดทีส่ าคัญหลายชนิด เช่น โลมา วาฬ แมวน้า
สิงโตทะเล วอลรัส และปลาน้าจืดทีแ่ ยกและบ้างก็จดั แสดงไว้ในอะควาเรีย่ มด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นทีร่ วมของสัตว์บก
หายาก เช่น สิงโตขาว เสือขาว เสือพูม่า เสือไซบีเรีย เสือดาว งูหลามทอง ลิงลีเมอร์ หนูยกั ษ์ และฮิปโปแคระ เป็นต้น
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ในมารีนปาร์คยังมีนกนานาชนิดจากแหล่งกาเนิดหลายประเทศในโลก อาทิ นกมาคอว์ นกเงือก นกพิราบหงอน
นกคาสโซวารี นกคิวบานฟลามิงโก และสกาเล็ตไอบีส ซึง่ จัดแสดงไว้เป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทาให้ผู้เข้าชมเกิดความ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ความน่ารักของสัตว์น้า และนกต่างๆ ในบรรยากาศรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น เย็นสบาย
ตลอดทัง้ วัน
สาหรับการแสดงประเภทต่างๆ ได้จดั อยู่ในส่วนของมารีนปาร์คนี้ดว้ ย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแสดง
ความสามารถของสัตว์ และการแสดงโดยใช้คนเป็นนักแสดง ปจั จุบนั ซาฟารีเวิลด์มกี ารแสดงทีม่ มี าตรฐานระดับโลก
จานวน 8 โชว์ คือ
(1) การแสดงโลมาและวาฬขาว
(2) การแสดงนก
(3) การแสดงสิงโตทะเล
(4) การแสดงช้าง
(5) การแสดงลิงอุรงั อุตงั
(6) การแสดงสงครามจารกรรม
(7) การแสดงคาวบอยสตันท์
๊
(8) การแสดงการให้อาหารสัตว์ในซาฟารีปาร์ค
นอกจากการแสดงทัง้ 8 โชว์ดงั กล่าวแล้ว ยังมีกจิ กรรมทีส่ ร้างเพิม่ ขึน้ เพื่อให้ผเู้ ข้าชมได้รบั ความสนุกสนาน ตื่นเต้น
และเพลิดเพลินระหว่างใช้เวลาเดินพักผ่อนในมารีนปาร์คนี้อกี ด้วย เช่น การล่องเรือริเวอร์ซาฟารี การชมสัตว์หาดูได้ยาก ศูนย์
นิทรรศการเพาะพันธุไ์ ข่ Eggs World การเลีย้ งอาหารนก การให้อาหารยีราฟ การชมฝูงนกคิวบานฟลามิงโก้สแี ดงจากประเทศ
คิวบา และสกาเล็ตไอบิสจากอเมริกาใต้ ซึง่ เป็นนกทีม่ รี าคาสูงและหาดูได้ยากในสวนสัตว์ประเทศไทย
การเข้าชมสวนสัตว์ การแสดง และกิจกรรมบางรายการดังกล่าวข้างต้น นักท่องเทีย่ วสามารถเลือกซือ้ บัตรเข้าชม
ในแต่ละส่วน หรือจะซือ้ บัตรรวมเพื่อเข้าชมการแสดงและกิจกรรมทุกชนิดก็ได้ บริษทั ฯ มีรายได้จากการจาหน่ายบัตร
ดังกล่าวเป็นรายได้หลัก

2. จาหน่ ายอาหารและเครือ่ งดืม่
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มบี ริการจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่มทีส่ ะอาดถูกหลักอนามัย เพื่อให้บริการและอานวยความสะดวก
สบายให้แก่ผเู้ ข้าชม โดยจัดให้มภี ตั ตาคาร 5 แห่ง และร้านอาหารหลายแห่งตัง้ อยู่ทวไปตามจุ
ั่
ดสาคัญต่างๆ สามารถรองรับ
นักท่องเทีย่ วได้พร้อมกันครัง้ ละประมาณ 6,000 ทีน่ งั ่ นอกจากนัน้ แล้ว ยังมีซมุ้ ขายขนมขบเคีย้ วและเครื่องดื่มอีกประมาณ
20 แห่ง ตลอดจนได้จดั เจ้าหน้าทีข่ ายเครื่องดื่มและอาหารว่างตามเวทีการแสดงต่างๆ อีกด้วย

3. จาหน่ ายสิ นค้าทีร่ ะลึก
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี า้ นขายสินค้าทีร่ ะลึกไว้ให้บริการแก่ผเู้ ข้าชมทีต่ ้องการซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึก ซึ่งนอกจากร้านขาย
สินค้าทีร่ ะลึกขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กแล้ว ยังมีซมุ้ ขายสินค้าทีร่ ะลึกประมาณ 5 ซุม้ และได้จดั พนักงานขายตาม
เวทีการแสดงต่างๆ อีกด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมสามารถเลือกซือ้ สินค้าได้สะดวกยิง่ ขึน้

4. สวนสนุกและเกมส์
บริษทั ฯ ได้จดั หาเกมส์มากมายหลายชนิด เพื่อเพิม่ ความเพลิดเพลินแก่ลกู ค้ากลุ่มเด็กๆ ตัง้ อยู่ในสวนสัตว์น้า
มารีนปาร์ค ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องทีเ่ น้นเชาว์และการออกกาลังกายเป็นหลัก

5. รถโคชปรับอากาศ
บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ถโคชปรับอากาศขนาดต่างๆ รวม 71 คัน ไว้ให้บริการแก่ลูกค้าทีเ่ ข้าชมเป็นหมู่คณะ เช่น นักเรียน
นักศึกษา บริษทั และนักท่องเทีย่ ว นอกจากนี้ยงั ให้เช่าแก่บุคคลทัวไปด้
่ วย
การดาเนินกิจการสวนสัตว์ของบริษทั ฯ ปฏิบตั ภิ ายใต้พระราชบัญญัตสิ งวนและคุม้ ครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึง่ บริษทั ฯ
ได้รบั ใบอนุญาตให้จดั ตัง้ และดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ชื และกรมประมง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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การประกอบธุรกิจของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเทีย่ วเช่นเดียวกับของบริษทั ฯ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของบริษทั ย่อยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะรายได้ ดังนี้ :

1. การแสดงในโรงละคร
เป็นการจัดการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ผสมผสานเทคโนโลยี 9 มโนทัศน์ อาทิ ศิลปวัฒนธรรมไทย
การแสดงอิลลูชนส์
ั ่ มิตมิ ายากลลวงตา ระบบ 4 มิตพิ ศิ วง ระเบิดเพลิง แสงสี สเปเชีย่ ลเอฟเฟคส์ การแสดงสตัน้ ท์ การแสดง
บันจีบ้ ลั เล่ต์กลางเวหา และการแสดงคาราวานช้าง เป็ นต้น ทาการแสดงบนเวทีการแสดงที่มขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย
ตัง้ อยูภ่ ายในโรงละคร “วังไอยรา” ตกแต่งในรูปแบบปราสาทหินโบราณ มีลวดลายช้างเป็นองค์ประกอบหลัก จุผเู้ ข้าชมได้
มากกว่า 3,000 ที่นงั ่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็ นไทย ทีเ่ ต็มไปด้วยความรักในอิสระเสรี ความ
สนุ กสนาน ความกล้าหาญ และความเมตตากรุณา ผ่านการแสดงในแต่ละฉาก ใช้ช่อื ชุดการแสดงว่า “มหัศจรรย์กมลา”
ใช้เวลาในการแสดงแต่ละรอบประมาณ 75 นาที

2. จาหน่ ายอาหารและเครือ่ งดืม่
ภูเก็ตแฟนตาซีได้สร้างภัตตาคาร “มโนราห์ทอง” เป็นอาคารทรงไทยขนาดใหญ่ จุผใู้ ช้บริการได้ประมาณ 4,000 ทีน่ งั ่
ตกแต่งด้วยสถาปตั ยกรรมทีว่ จิ ติ รงดงามสีทองอร่ามทัง้ หลัง โดดเด่นด้วยเหล่ากินรีทองทีย่ นื เรียงรายอยู่โดยรอบภัตตาคาร
ให้บริการอาหารบุฟเฟต์ อาหารไทย อาหารจีน อาหารฝรังเศส
่ อาหารอินเดีย และยังมีบริการอาหารมังสวิรตั ิ และอาหาร
ฮาลาลอีกด้วย
ภายในภัตตาคารมโนราห์ทองยังมีห้อง VIP “สุรยิ มาศ” สุดหรูระดับ 5 ดาว ประดับตกแต่งลวดลายไทยประยุกต์
สีทองเหลืองอร่ามในรูปแบบพระราชวัง ให้บริการอาหารทะเลสไตล์ไทยและนานาชาติ และยังมีหอ้ ง “จันทรมาศ” ตกแต่ง
ลวดลายไทยประยุกต์สเี งินทัง้ ห้อง สวยหรู แปลกตา สาหรับรับรองการจัดงานอีเว้นท์และการให้บริการเป็นหมู่คณะย่อยๆ

3. จาหน่ ายสิ นค้าทีร่ ะลึก และกิ จกรรมต่างๆ
ภูเก็ตแฟนตาซีมรี า้ นขายสินค้าทีร่ ะลึกและลานสวนสนุก ณ “หมู่บ้านหรรษา” ประกอบด้วย ร้านขายสินค้าทีร่ ะลึก
ซึง่ จัดหาสินค้าทีม่ คี ุณภาพนานาชนิดมาจาหน่าย แต่ละร้านตกแต่งด้วยสถาปตั ยกรรมไทยประยุกต์ และได้จดั ให้มกี าร
สาธิตหัตถกรรมไทย การละเล่นพืน้ เมือง และการแสดงพิเศษเสริมบรรยากาศทีล่ านเวที Viva Bangkok
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องเล่นเกมส์แบบต่างๆ มากกว่า 20 เกมส์ ในถ้าใต้ทะเล “สิมลิ นั เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เซ็นเตอร์”
จาลองบรรยากาศประหนึ่งเสมือนอยู่ใต้ทอ้ งทะเลอันดามัน ผูเ้ ข้าชมและเด็กๆ ได้ประลองฝีมอื ทดสอบ และท้าทาย
ความสามารถ เป็นทีช่ ่นื ชอบของนักท่องเทีย่ วทุกเพศทุกวัยเป็นอย่างมาก

การประกอบธุรกิจของ บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค (บริษัทย่อย)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด ยังมิได้เปิดดาเนินธุรกิจ แต่ได้เริม่ ใช้เป็นสถานที่
เลีย้ งสัตว์ส่วนเกินและเป็นทีเ่ พาะพันธุส์ ตั ว์ของซาฟารีเวิลด์

การประกอบธุรกิจของ บจ. คาร์นวิ ลั เมจิก (บริษัทย่อยทางอ้อม ผ่านบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี)
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด อยู่ระหว่างเตรียมดาเนินการ
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ปัจจัยความเสี่ยง
ธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเทีย่ วทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดาเนินอยู่ เป็นธุรกิจทีข่ น้ึ ต่อภาวะเศรษฐกิจของโลก
และการท่องเทีย่ วเป็นสาคัญ ซึง่ มีความเสีย่ งในด้านต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้แก่ ความเสีย่ งจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ความเสี่ยงจากการเกิดวิกฤตการณ์ท่มี ผี ลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว ความเสี่ยงทางด้า นการเงิน และ
ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการนาเข้าสัตว์จากต่างประเทศ ซึง่ ความเสีย่ งดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อจานวนนักท่องเทีย่ ว และ
รายได้ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตามบริษทั ทัง้ สองมีแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสีย่ งแต่ละประเภท
ดังนี้ :

1. ความเสีย่ งจากภาวะเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
ธุรกิจการท่องเทีย่ วเป็นธุรกิจทีข่ น้ึ อยู่กบั ภาวะเศรษฐกิจทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ หากเศรษฐกิจมีการ
เติบโตและขยายตัวเพิม่ ขึน้ ก็จะทาให้ประชาชนทัวไปมี
่ รายได้ในการใช้จ่ายมากขึน้ แต่หากเศรษฐกิจถดถอย ประชาชน
ก็จะใช้จ่ายเพื่อพักผ่อนหย่อนใจน้อยลง ส่วนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศนัน้ หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้น
ก็อาจส่งผลต่อจานวนนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทย นักท่องเทีย่ วต่างชาตินบั เป็นกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายสาคัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
อย่างไรก็ตาม ทัง้ สองบริษทั มีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงในด้านนี้ โดยการกระจายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายไปยังกลุ่ม
ประเทศต่างๆ โดยการพยายามหาตลาดใหม่ทุกปี เพื่อไม่ต้องพึง่ รายได้จากลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ

2. ความเสีย่ งจากการเกิ ดวิ กฤตการณ์ ทีม่ ีผลกระทบต่อการท่องเทีย่ ว
วิกฤตการณ์อ่นื ทีม่ ผี ลกระทบต่อการท่องเทีย่ วของประเทศ ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย
ความไม่สงบในประเทศ หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ทัง้ ทีเ่ กิดกับคนและสัตว์ ซึง่ ปจั จัยเหล่านี้ลว้ นส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจท่องเทีย่ วให้ชะลอตัวลงได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิกฤตการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง ความเชื่อมันของนั
่
กท่องเทีย่ วก็จะกลับ
คืนมา
ทุกครัง้ ทีเ่ กิดวิกฤตการณ์ บริษทั ฯ จะมีแผนการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักท่องเทีย่ วให้กลับคืนสู่
ภาวะปกติโดยเร็ว เช่น การสร้างกิจกรรมใหม่เพิม่ ขึน้ การจัดรายการส่งเสริมการขาย การจาหน่ายบัต รราคาพิเศษในระยะ
สัน้ หรือเชิญคณะการแสดงจากต่างประเทศเข้ามาทาการแสดง เป็นต้น จึงทาให้บริษทั ฯ สามารถก้าวข้ามวิกฤตการณ์มาได้
ครัง้ แล้วครัง้ เล่า จนถึงปจั จุบนั ยาวนานกว่า 25 ปี

3. ความเสีย่ งทางด้านการเงิ น
การดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดนิ สิง่ ปลูกสร้าง การสร้างสรรค์
การแสดง และการซือ้ สัตว์หลายชนิดเพื่อใช้ในการแสดง ซึง่ หากธุรกิจหยุดชะงักหรือมีจานวนนักท่องเทีย่ วไม่มากพอ ก็จะ
เกิดความเสีย่ งทางด้านรายได้ลดน้อยลงไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอาจมีความเสี่ยงด้านการเงินในเรื่องอื่นด้วย เช่น ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
และความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย เป็ นต้น ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้รายงานไว้ในการตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2557 ของบริษทั ฯ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24.2 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง ว่าความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเกิดจากปญั หาในการ
จัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน ปจั จุบนั บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยอาจมีความเสีย่ งอยู่บ้างในเรื่องการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน ทัง้ นี้ ขึน้ อยู่กบั สภาวะ
ของการท่องเทีย่ ว และข้อ 24.4 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
อยู่บ้าง เนื่องจากมีเงินฝาก และหนี้สนิ ทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยทัง้ อัตราคงทีแ่ ละตามอัตราตลาด
ฝา่ ยจัดการจึงจาเป็นต้องวางแผนและติดตามการลงทุนและการใช้จ่ายอย่างใกล้ชดิ อยู่ตลอดเวลา
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4. ความเสีย่ งจากการนาเข้าสัตว์จากต่างประเทศ
ธุรกิจของบริษทั ฯ มีลกั ษณะเป็นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ โดยมีสวนสัตว์เปิดและการแสดงของสัตว์หลายชนิด
ดังนัน้ หากเกิดมีปญั หาเกีย่ วกับสัตว์ เช่น โรคระบาดสัตว์ หรือกรณีการจัดหาสัตว์จากต่างประเทศทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ าม
อนุ สญ
ั ญาว่าด้วยการค้าพืชป่าและสัตว์ระหว่างประเทศ หรืออนุ สญ
ั ญา CITES ก็อาจมีปญั หาในเรื่องการจัดหาสัตว์
มาทาการแสดงได้ เช่น โลมา วาฬ และสิงโตทะเล เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงปญั หาดังกล่าว จึงได้จดั ให้มสี ตั วแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับสัตว์ชนิด
ต่างๆ เพื่อเลีย้ ง ดูแล ป้องกันและรักษาอย่างใกล้ชดิ ประกอบกับบริษทั ฯ ได้มปี ระสบการณ์ในธุรกิจนี้มาเป็ นเวลานานกว่า
25 ปี จากสถิตทิ ผ่ี ่านมา ปรากฏว่าความเสีย่ งในเรื่องนี้มอี ยู่น้อยมาก เพราะสัตวแพทย์และผูเ้ ชีย่ วชาญได้มกี ารป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคทีเ่ กีย่ วกับสัตว์อยู่ตลอดเวลา

5. ความเสีย่ งต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ ในเรือ่ งการจ่ายเงิ นปันผล

บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลของแต่ละปี นับตัง้ แต่ปี 2541 เป็นต้นมา บริษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมจากการดาเนินงาน จึงไม่มกี ารจ่ายเงินปนั ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ต่อมาในปี 2553 - 2555 บริษทั ฯ เริม่ มีกาไรสาหรับปี และมีกาไรสะสม แต่ ดว้ ยกาไรดังกล่าวมิได้เกิดจาก
การดาเนินงานตามปกติ แต่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ในปี 2553 และการกลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ในปี 2554 และ 2555 บริษทั ฯ จึงมิได้จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จนถึงปจั จุบนั
อย่างไรก็ดี หากไม่มเี หตุการณ์ใดมากระทบเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วดังเช่นทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ คาดว่าจะสามารถ
ทากาไร และจะสามารถจ่ายเงินปนั ผลได้จากผลประกอบการของปี 2559 เป็นต้นไป

ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษทั ฯ มีคดีความฟ้องร้องบริษทั ผูร้ บั จัดหาสัตว์ ซึง่ บริษทั ฯ ได้จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์ไปประมาณ 21 ล้านบาท
แต่ไม่สามารถนาส่งสัตว์ให้แก่บริษทั ฯ ได้ เนื่องจากกรรมการคนสาคัญในการจัดหาสัตว์ของบริษทั ดังกล่าวได้ป ระสบ
อุบตั เิ หตุเสียชีวติ และไม่สามารถติดตามหาผูร้ บั ผิดชอบอื่นได้ บริษทั ฯ ได้บนั ทึกเงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์ดงั กล่าวเป็นหนี้
สงสัยจะสูญไว้ทงั ้ จานวนแล้ว
บริษทั ย่อยไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีสาระและนัยสาคัญ

โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเรียกชาระแล้ว 1,000 ล้านบาท
แบ่งเป็นหุน้ สามัญจานวน 200 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้อนุมตั ิให้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนอีก
จานวน 666,666,665 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,666,666,665 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 133,333,333 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท เสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 1.50 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ราคาเสนอขายหุน้ ละ 5 บาท
บริษทั ฯ ได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 18
มีนาคม 2558 โดยมีทุนจดทะเบียน 1,666,666,665 บาท เรียกชาระแล้ว 1,665,831,450 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจานวน
333,166,290 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท
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รายชื่อผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้นครัง้ หลังสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558
โดยการนับรวมหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง มีดงั นี้:
รำยชื่อ

จำนวนหุ้น

1. กลุ่มคิ้ วคชำ
นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
75,452,977
นายเดช คิว้ คชา
29,849,358
นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
15,455,299
นายอานาจ คิว้ คชา
15,124,474
บริษทั ซิลเวอร์เฮ้าส์ จากัด*
14,235,778
นายกิตติกร คิว้ คชา
5,534,275
นายผิน คิว้ คชา
50,500
นางสาวชนิศา คิว้ ไพศาล
23,872
นางสาวเอ็นดู คิว้ ไพศาล
5,000
2. กลุ่มจุฬำงกูร
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
33,000,000
นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร
5,700,000
นายณัฐพล จุฬางกูร
4,000,000
3. กลุ่มเลำหะพลวัฒนำ
นายสุวทิ ย์ เลาหะพลวัฒนา
22,050,000
นางอุทยั วรรณ เลาหะพลวัฒนา
85,600
นายธนโชติ เลาหะพลวัฒนา
700
4. กลุ่มคล่องประกิ จ
นายวินัย คล่องประกิจ
12,556,600
นางสาวริศรา คล่องประกิจ
6,689,500
5. KGI ASIA LIMITED
6. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
7. MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
8. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE
9. นำยเสนี ย์ รำมศิ ริ
10. บริ ษทั บริ หำรสิ นทรัพย์สุขมุ วิ ท จำกัด
รวม

รวมจำนวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วน %

155,731,533

46.72

42,700,000

12.81

22,136,300

6.64

19,246,100

5.77

8,395,681
6,987,145
4,993,200
4,302,300
3,586,900
2,595,700
270,674,859

2.52
2.10
1.50
1.29
1.08
0.78
81.20

ที่ มำ : บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
หมำยเหตุ : * บริษทั ซิลเวอร์เฮ้าส์ จากัด เป็นนิตบิ ุคคลทีน่ ายผิน คิว้ คชา ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้

นิตบิ ุคคลของแต่ละปี ส่วนของบริษทั ย่อย ยังมิได้กาหนดนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีแ่ น่นอน ขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ
แผนการลงทุนในอนาคตของบริษทั ย่อย และมติทป่ี ระชุมสามัญในแต่ ละปี
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการของบริษัทฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทัง้ หมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ :
รายชื่อ

คณะกรรมการบริษทั
(ตาแหน่ง)

คณะกรรมการบริหาร
(ตาแหน่ง)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ตาแหน่ง)

1. นายณรงค์ จุลชาต

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ

2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย

รองประธานกรรมการ

3. ดร. ผิน คิว้ คชา

กรรมการ

4. นายเมธี ภมรานนท์

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

5. นางประจวบ คล้ายอุบล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

6. นายสมศักดิ ์ มันแดง
่

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

7. นายอานาจ คิว้ คชา

กรรมการ

8. นายธนะ คิว้ คชา

กรรมการ

9. นางสุเนตร คิว้ คชา

กรรมการ

10. นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา

กรรมการ

11. นายฤทธิ ์ คิว้ คชา

กรรมการ

12. นางอาภา คิว้ คชา

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชือ่ แทนบริ ษทั ฯ
กรรมการผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษทั ฯ คือ นายไพศาล เตชะรัตนไชย นางสุ เนตร คิว้ คชา นางสาวอัมพรศรี
คิว้ คชา ดร. ผิน คิว้ คชา และนางอาภา คิว้ คชา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของบริษทั ฯ
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แผนภูมอิ งค์กร
บริ ษทั ซำฟำรีเวิ ลด์ จำกัด (มหำชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้ถอื หุ้น
คณะกรรมการบริษทั
เลขานุการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่

สานักตรวจสอบภายใน

สานักงบประมาณ
และวางแผน

ผู้เชีย่ วชาญและทีป่ รึกษา
สานักเลขานุการ

รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(บริหาร)
รองผู้จดั การใหญ่
(บริหาร)

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
(บริหาร)

รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส
(วิชาการ)
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่
(การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)

รองผู้จดั การใหญ่
(บัญชีและการเงิน)

รองผู้จดั การใหญ่
(ทั ่วไป)

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
(ทัว่ ไป)

กรรมการผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
(จัดซื้อ)

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
(การแสดง)

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
(สวนสัตว์)

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่
(บัญชีและการเงิน)

ผู้จดั การทั ่วไป
สายบัญชี
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รองผู้จดั การใหญ่
(วิชาการ)

ข้อมูลของคณะกรรมการบริษัท
นำยณรงค์ จุลชำต

นำยไพศำล เตชะรัตนไชย

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
อายุ: 76 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 Master of Public Administration, Syracuse University, U.S.A.
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร
- Chairman 2000 ปี 2543
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547
- Director Certification Program (DCP) ปี 2549
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 35,000 หุน้ (0.02%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2556 - ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซัสโก้
ปี 2556 - ปจั จุบนั
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย
ปี 2555 – ปจั จุบนั กรรมการ บจ. ซัสโก้ ดีลเลอร์ส
ปี 2554 - ปจั จุบนั
กรรมการ บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค
ั
ปี 2554 - ปจจุบนั
กรรมการ บจ. สิรเิ จริญวัฒนา
ปี 2550 - ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ
ั
ปี 2551 - ปจจุบนั
กรรมการ บจ. ซัสโก้ รีเทล
ปี 2548 - ปจั จุบนั
ประธานกรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2536 - 2556
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซัสโก้

รองประธานกรรมการ
อายุ: 90 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 มัธยมศึกษาจากประเทศจีน
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2548 - ปจั จุบนั
รองประธานกรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์

นำยเมธี ภมรำนนท์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 87 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 ธรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร
- Chairman 2000 ปี 2545
- Director Certification Program (DCP) ปี 2547
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 160,000 หุน้ (0.08%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2552-2556) :
ปี 2548 - ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. ซาฟารีเวิลด์

นำงประจวบ คล้ำยอุบล

ดร. ผิ น คิ้ วคชำ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 85 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 เตรียมอุดมศึกษา
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2548
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 462,800 หุน้ (0.23%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2548 - ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

ประธานกรรมการบริหาร
อายุ: 74 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาศิลปะ
การจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ประกาศนียบัตรสาขาการบัญชีและกฎหมาย กรุงเทพการบัญชี
วิทยาลัย
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร
- Director Certification Program (DCP) ปี 2548
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2548
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 30,300 หุน้ (0.02%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2547 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. คาร์นิวลั เมจิก
ปี 2554 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. จังเกิลเวิลด์
ปี 2551 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2547 - ปจั จุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
ปี 2529 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. เบิร์ดเซอคัส
ปี 2528 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. ซิลเวอร์เฮ้าส์
ปี 2528 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. ยีส่ บิ แปด

นำยสมศักดิ์ มันแดง
่
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ: 67 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร
- Director Certification Program (DCP) ปี 2547
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2548
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 180,000 หุน้ (0.09%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557):
ปี 2548 - ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซาฟารีเวิลด์
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นำงสุเนตร คิ้ วคชำ

นำยอำนำจ คิ้ วคชำ

กรรมการ
อายุ: 64 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2548
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2548-ปจั จุบนั กรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2551-ปจั จุบนั กรรมการ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

กรรมการ
อายุ: 34 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 ปริญญาโท Management(IMEX)Program, Finance Major,
The London School of Economics and Political Science,
London, UK.
 ปริญญาโท International Management Exchange Program
(IMEX), Finance Major, Leonard N. Stern School of
Business, New York University, U.S.A
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 7,748,275 หุน้ (3.87%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2556-ปจั จุบนั Manager, Fund Management Division,
Thanachart Fund Management Co., Ltd.
ั
ปี 2551-ปจจุบนั กรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2549-ปจั จุบนั กรรมการ บจ. คชา บราเธอร์ส
ปี 2548-ปจั จุบนั กรรมการ
บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม
ปี 2551-2556 Senior Vice President Head of Overseas
Investment, Capital Nomura Securities PCL.

นำงสำวอัมพรศรี คิ้ วคชำ
กรรมการ
อายุ: 43 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 Mini MBA. จากมหาวิทยาลัยรังสิต
 Postgraduate Diploma in Marketing, University of Sheffield (UK.)
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) ปี 2548
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 32,985,500 หุน้ (16.49%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2548-ปจั จุบนั กรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2548-ปจั จุบนั ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซื้อ) บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2548-ปจั จุบนั กรรมการ บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม

นำยธนะ คิ้ วคชำ
กรรมการ
อายุ: 42 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, Daito Bunka
University, Japan.
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2552 - ปจั จุบนั กรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2548 - ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม
บางกอกฟาร์ม
ปี 2543 - ปจั จุบนั ผูจ้ ดั การฝ่ายส่งเสริมการขาย บมจ. ซาฟารีเวิลด์

นำยฤทธิ์ คิ้ วคชำ
กรรมการ
อายุ: 32 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชีและการเงิน จาก The London School
of Economics and Political Science, London, U.K.
 ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จาก Imperial College
of Science, Technology and Medicine, London, U.K.
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร
- 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.
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 7,438,634 (3.72%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2552-2556) :
ปี 2556 - ปจั จุบนั กรรมการ รองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ) บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2554 - ปจั จุบนั กรรมการ บจ. จังเกิลเวิลด์
ปี 2551 - ปจั จุบนั กรรมการ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
ปี 2549 - ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. คชาบราเธอร์ส
ปี 2550 - ก.พ.2558 กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์คนั ทรี่ กรุ๊ป
ปี 2552 - 2556 รองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

นำงอำภำ คิ้ วคชำ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกรรมการผูม้ อี านาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
อายุ: 62 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษาและการฝึ กอบรมบทบาทหน้าที่ของกรรมการ:
 ศิลปศาสตร์บณ
ั ฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 Diploma in Foreign Trade from London School of Foreign
Trade U.K.
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร
- 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
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557) :
ปี 2551 - ปจั จุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. ซาฟารีเวิลด์
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ข้อมูลของผู้บริหารของบริษัทฯ
ดร.ผิ น คิ้ วคชำ
ประธานกรรมการบริหาร

นำงอำภำ คิ้ วคชำ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

( โปรดดูขอ้ มูลตามทีป่ รากฎในข้อมูลของคณะกรรมการบริษทั )

นำยฤทธิ์ คิ้ วคชำ
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)

นำงสำวอัมพรศรี คิ้ วคชำ
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซื้อ)

นำงสำววรันธร ดิ ลกมธุรส

น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริ ญวนิ ชย์

รองผูจ้ ดั การใหญ่ (บริหาร)
อายุ: 61 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี)
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557):
ปี 2550-ปจั จุบนั รองผูจ้ ดั การใหญ่ (บริหาร) บมจ. ซาฟารีเวิลด์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
อายุ: 45 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา: สัตวแพทยศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัย
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 1,000 หุน้ (0.00 %)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557):
ปี 2550-ปจั จุบนั
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

นำยประทีป ภู่ทองสุข
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่
อายุ: 49 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา: ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ บณ
ั ทิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557):
ปี 2554-ปจั จุบนั รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่ บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2548-2554 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สถานที่และซ่อมบารุงทัวไป)
่
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

Mr. CHUA CHANG SOON
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)
อายุ: 63 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา: Pre-University Monfort Secondary
Pre-University
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: 14,700 หุน้ (0.01%)
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557):
ปี 2548-ปจั จุบนั ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

นำงสำวนฤมล ศุขวิ นทุ
เลขานุ การบริษทั
อายุ: 32 ปี
คุณวุฒทิ างการศึกษา: ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (บริหารธุรกิจ)
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ: ไม่ม ี
ประวัตกิ ารทางานในระยะ 5 ปี ยอ้ นหลัง (พ.ศ. 2553-2557):
ปี 2556-ปจั จุบนั
เลขานุ การบริษทั บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ั
ปี 2554-ปจจุบนั
เลขานุ การคณะกรรมการ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
ปี 2554-2555
ผูช้ ่วยเลขานุ การคณะกรรมการ
บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2549-2553
เลขานุ การรองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส (บริหาร)
บมจ. ซาฟารีเวิลด์
ปี 2549-2553
เลขานุ การรองผูจ้ ดั การใหญ่ (การเงิน)
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
.
.
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ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมจานวน 12 ครัง้ มีวาระการดารงตาแหน่งและจานวนครัง้
ของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน มีดงั นี้:

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

รายชื่อ

วาระการดารงตาแหน่ง

นายณรงค์ จุลชาต
นายไพศาล เตชะรัตนไชย
ดร. ผิน คิว้ คชา
นายเมธี ภมรานนท์
นางประจวบ คล้ายอุบล
นายสมศักดิ ์ มันแดง
่
นายอานาจ คิว้ คชา
นายธนะ คิว้ คชา
นางสุเนตร คิว้ คชา
นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
นางอาภา คิว้ คชา

เมษายน 2557 – เมษายน 2560
เมษายน 2556 – เมษายน 2559
เมษายน 2557 – เมษายน 2560
เมษายน 2556 – เมษายน 2559
เมษายน 2555 – เมษายน 2558
เมษายน 2556 – เมษายน 2559
เมษายน 2555 – เมษายน 2558
เมษายน 2557 – เมษายน 2560
เมษายน 2555 – เมษายน 2558
เมษายน 2556 – เมษายน 2559
พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2558
เมษายน 2557 – เมษายน 2560

การเข้าร่วมประชุม/
การประชุมทัง้ หมด (ครัง้ )
12/12
10/12
12/12
12/12
11/12
12/12
11/12
11/12
11/12
10/12
8/12
10/12

คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯ ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ :
1. ดร. ผิน คิว้ คชา
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอาภา คิว้ คชา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)
4. นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
กรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (จัดซือ้ )
5. นางสาววรันธร ดิลกมธุรส
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (บริหาร)
6. นายประทีป ภู่ทองสุข
รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่
7. MR. VINCENT CHUA CHANG SOON
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)
8. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)
9. นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์
ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายบัญชี

เลขำนุกำรบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ นางสาวนฤมล ศุขวินทุ เป็นเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มีนาคม 2556 เพือ่
ทาหน้าทีเ่ ลขานุ การบริษทั ตามมาตรา 89/15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551 โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังนี้:
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้:
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษทั ฯ
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
3. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้
5. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง
6. ปฏิบตั หิ น้าทีข่ า้ งต้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมท้ังต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิ น
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำร
ค่าตอบแทนกรรมการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
และเงินรางวัลประจาปีซง่ึ เป็นค่าตอบแทนพิเศษทีจ่ ะจ่ายให้กบั กรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปี
รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2557 มีดงั นี้:
(หน่ วย: บาท/ปี)

ชื่อ – นามสกุล
1. นายณรงค์ จุลชาต
2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย
3. ดร. ผิน คิว้ คชา
4. นายเมธี ภมรานนท์
5. นางประจวบ คล้ายอุบล
6. นายสมศักดิ ์ มันแดง
่
7. นายอานาจ คิว้ คชา
8. นายธนะ คิว้ คชา
9. นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
10. นางสุเนตร คิว้ ชา
11. นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
12. นางอาภา คิว้ คชา
หมายเหตุ:

(1)

กรรมการบริษทั
ค่าเบีย้ ประชุม

กรรมการตรวจสอบ เงินรางวัลประจาปี(1)
ค่าเบีย้ ประชุม

1,080,000
450,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

300,000
180,000
180,000
-

-

รวมค่าตอบแทน
ปี 2557
1,080,000
450,000
300,000
600,000
480,000
480,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000

ในปี 2557 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงานจึงไม่มกี ารจ่ายเงินรางวัลประจาปี ให้แก่คณะกรรมการบริษทั

2. ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และเงินรางวัลประจาปี ให้แก่ผบู้ ริหาร 8 ราย ดังนี้:
ประเภทค่าตอบแทน
เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลประจาปี

ปี 2557
จานวนราย จานวนเงิน (บาท/ปี)
8

25,824,000
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ปี 2556
จานวนราย จานวนเงิน (บาท/ปี)
8

62,965,763

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ฯ เปรียบเทียบกับจานวนทีถ่ อื
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฎผล ดังนี้:
จานวนหุน้ ทีถ่ อื (2)
ณ 31 ธ.ค.2557

ตาแหน่ง

ชื่อ – นามสกุล
1. นายณรงค์ จุลชาต

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย

รองประธานกรรมการ

3. ดร. ผิน คิว้ คชา

จานวนหุน้ ทีถ่ อื (2)
ณ 31 ธ.ค.2556

35,000

35,000

-

-

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

30,300

30,300

4. นายเมธี ภมรานนท์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

180,000

180,000

5. นางประจวบ คล้ายอุบล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

462,800

462,800

6. นายสมศักดิ ์ มันแดง
่

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

207,500

207,500

7. นางสุเนตร คิว้ ชา

กรรมการ

-

-

8. นายธนะ คิว้ คชา

กรรมการ

-

-

9. นายอานาจ คิว้ คชา

กรรมการ

7,748,275

7,748,275

10. นางอาภา คิว้ คชา

กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

-

-

11. นายฤทธิ ์ คิว้ คชา

กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
(การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)

7,920,634

7,434,634

12. นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา

กรรมการ และกรรมการผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่
(จัดซือ้ )

32,985,500

32,985,500

13. นางสาววรันธร ดิลกมธุรส

รองผูจ้ ดั การใหญ่ (บริหาร)

-

-

14. นายประทีป ภู่ทองสุข

รองผูจ้ ดั การใหญ่ (ทัวไป)
่

-

-

15. MR. CHUA CHANG SOON

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (การแสดง)

14,700

14,700

16. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ (สวนสัตว์)

1,000

1,000

17. นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์

ผูจ้ ดั การทัวไป
่ สายบัญชี

-

-

หมำยเหตุ:

(2)

รวมหุน้ ที่ถอื โดยคูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ

ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทีม่ ิ ใช่เงิ น
บริษทั ฯ ได้บนั ทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ส่วนทีเ่ ป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนทีบ่ ริษทั
กาหนดเพิม่ เติม เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานให้แก่ผบู้ ริหาร 8 ราย โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ใน
อนาคตทีจ่ ะได้รบั จากการทางานให้กบั บริษทั ฯ ตลอดระยะเวลาทางานจนถึงปี ทเ่ี กษียณอายุงานในอนาคต ตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ประเภทค่าตอบแทน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หมำยเหตุ:

(3)

ปี 2557
จานวนราย จานวนเงิน (บาท/ปี)
8

3,894,777

ปี 2556
จานวนราย จานวนเงิน (บาท/ปี)
5(3)

209,923

ในปี 2557 ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน จากเดิมประมาณการผูบ้ ริหาร
5 ราย เปลี่ยนเป็ นประมาณการผู้บริหาร 8 ราย
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บุคลากร
ค่าตอบแทนพนักงาน
ณ วันสิน้ ปี 2557 บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ 937 คน บริษทั ฯ ได้จ่ายผลตอบแทน
พนักงานในรูปของเงินเดือน เบีย้ เลีย้ ง ค่าอาหาร โบนัส เงินรางวัล เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทนในปี 2557 เป็ นเงินรวมทัง้ สิ้นประมาณ 210.35 ล้านบาท บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ น
บริษทั ย่อย มีพนักงานรวมทัง้ สิน้ 1,274 คน ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษทั ฯ เป็นเงินรวม
310.39 ล้านบาท
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มขี อ้ พิพาทด้านแรงงานทีส่ าคัญในระยะเวลา 3 ปีทผ่ี ่านมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีนโยบายสนับสนุ นให้พนักงานได้พฒ
ั นาตนเองและการทางานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
งานในด้านการบริการ ซึง่ เป็นเป้าหมายหลักในการทาธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีทผ่ี ่านมา
บริษทั ฯ ได้ให้รางวัลแก่พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายที่มผี ลการปฏิบตั งิ านดีเด่นเป็นพิเศษ ซึง่ ทาให้พนักงานส่วนใหญ่มขี วัญ
และกาลังใจทีจ่ ะใฝห่ าความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองให้มที กั ษะความสามารถในการทางาน และพัฒนางานที่รบั ผิดชอบให้มี
ประสิทธิผลยิง่ ขึน้ เพื่อให้ได้รบั คัดเลือกเป็ นพนักงานดีเด่นของบริษทั ฯ และได้ไปดูงานต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าในการพัฒนาหาสิง่ ใหม่ๆ มาปรับปรุงปาร์คให้ดยี งิ่ ขึน้ ทุกปี
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยยังได้จดั ให้มกี ารฝึกอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
งานบริการ โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะให้บริการทีด่ ที ส่ี ุดเยีย่ ง Theme Park ชัน้ นาของโลก ตลอดจนการพัฒนาความรูด้ า้ นภาษา
ของพนักงาน โดยได้จดั การสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาอาหรับ และภาษา
เวียดนาม เป็นต้น ให้แก่พนักงานทีม่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการให้บริการ เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขายอาหาร เครื่องดื่ม
สินค้าทีร่ ะลึก พนักงานประจาเครื่องเล่นและเกมส์ต่างๆ และพนักงานฝา่ ยรายได้พเิ ศษ
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การกากับดูแลกิจการ
กรรมการได้ตระหนักดีถงึ บทบาทและหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสริมให้เกิดการกากับ
ดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั ฯ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจสามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มันคงและยั
่
งยื
่ นต่อไป ด้วยการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมันให้
่ เกิดขึน้ แก่ผถู้ อื หุน้ ผู้ลงทุน และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกราย ซึง่ จะนา
ไปสู่ประโยชน์สงู สุดแก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้:

1. สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้กาหนดให้มกี ารประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ปีละครัง้ ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปี
บัญชี ในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ในวันจันทร์ท่ี 28 เมษายน
2557 เวลา 9.00 น. และวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. ตามลาดับ ณ เลขที่ 99 ถนนปญั ญาอินทรา แขวงสามวา
ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะจัด ส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมรายละเอียดวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยจะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุม เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรอกข้อความแล้วให้ผรู้ บั มอบฉันทะ
นาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมอบให้ประธานกรรมการ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากประธานกรรมการก่อนเริม่ การประชุม
นอกจากนัน้ จะโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนัง สือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กาหนดเรื่องทีท่ ป่ี ระชุมสามัญ ประจาปีจะพิจารณาไว้ดงั นี้:
“ข้อ 36. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปีพงึ กระทา มีดงั นี้ :
1) พิจารณารายงานประจาปีของคณะกรรมการ
2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุน
3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
4) เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
5) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
6) กิจการอื่นๆ”
นอกจากการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปีแล้ว หากมีความจาเป็นต้องเสนอเรือ่ งพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน ซึง่ กระทบ
หรือเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข หรือกฎระเบียบของทางการทีก่ าหนดให้เสนอขอ
อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นกรณีไป

2. การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การจัดการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีส่ นับสนุนให้มกี ารปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเท่าเทียมกัน มีดงั นี้ :
1) บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และจะเผยแพร่
ข้อมูลเกีย่ วกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอ
2) บริษทั ฯ จะอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
ลงทะเบียน เพือ่ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผถู้ อื หุน้ มากทีส่ ุด
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3) บริษทั ฯ จะจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ผ่ี ถู้ อื หุน้ สามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก ตามทีไ่ ด้
แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ ไว้ โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงสถานทีป่ ระชุมอย่างกะทันหัน จนทาให้ผถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
4) คณะกรรมการบริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ โดยในการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี 2557 บริษทั ฯ ได้เสนอให้นายเมธี ภมรานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เพื่อออกเสียงแทน
5) ประธานในทีป่ ระชุมหรือเลขานุการบริษทั จะแจ้งกฎเกณฑ์ทใ่ี ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติและ
จานวนการถือหุน้ ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
6) หุน้ แต่ละหุน้ มีสทิ ธิและเสียงเท่ากัน ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามจานวนหุ้นทีต่ นมี และมีความ
เท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษทั ฯ
7) ประธานในทีป่ ระชุมจะเริม่ การประชุมตามลาดับวาระทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
8) ประธานในทีป่ ระชุมจะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่
9) คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระทีส่ าคัญ เช่น การเลือกตัง้ กรรมการ
เป็นต้น
10) ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายจะได้รบั การปฏิบตั ิ ทีเ่ ท่าเทียมกันและเป็นธรรม
11) ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทีเ่ ข้าร่วมประชุมสามารถใช้สทิ ธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย สิทธิ
ไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง
12) คณะกรรมการบริษทั จะเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิในการเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคลด้วย
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 มีผถู้ อื หุน้ มาร่วมประชุมด้วย
ตนเอง 49 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 95,980,781 หุน้ และมีผรู้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ มาร่วมประชุม 24 ราย นับจานวนหุน้
ได้ 23,204,205 หุน้ รวมผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ สิน้ 73 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 119,184,986
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 59.59 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและชาระแล้วจานวน 200,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั ฯ

3. สิ ทธิ ของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการของบริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง และมีนโยบายทีจ่ ะสนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบริษทั ฯ กับผูม้ สี ่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้มนใจว่
ั ่ าผูม้ สี ่วนได้เสียได้รบั
การคุม้ ครองและปฏิบตั ดิ ว้ ยดี โดยจะให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ และ
สังคมส่วนรวม โดยการกาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในข้อบังคับและคาสัง่
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้เสียร้องเรียนต่อบริษทั ฯ กรณีทไ่ี ม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการปฏิบตั ขิ อง
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ฯ ด้วย

4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1) กำรเปิ ดเผยข้อมูล
1.1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารจัดทาข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส รวมทัง้ มีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างสม่าเสมอ
1.2) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้บุคคลทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารระดับสูง
เท่านัน้ เป็นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแก่ผถู้ อื หุน้
1.3) ข้อมูลทีบ่ ริษทั ฯ ต้องเปิดเผยอย่างสม่าเสมอ มีดงั นี้ :
- ข้อมูลทัวไปและลั
่
กษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
- งบการเงิน และผลประกอบการของบริษทั ฯ
- รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และผูบ้ ริหาร

25

- ปจั จัยความเสีย่ งของธุรกิจ
- นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารระดับสูง
- ข้อมูลคุณสมบัตขิ องกรรมการ
1.4) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารจัดทางบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามทีก่ ฎหมายกาหนด และให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ ได้รบั ทราบโดยทัวกั
่ น
1.5) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอกทีม่ ี
ความเป็นอิสระ
1.6) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั จานวนครัง้ ของการ
ประชุม จานวนครัง้ ทีก่ รรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และความเห็นของกรรมการจากการทาหน้าที่
รวมถึงนโยบาย รูปแบบ และลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงแต่ละ
คนในรายงานประจาปี
2) รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏ
ในรายงานประจาปี ซึง่ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม และถือปฏิบตั ิ
อย่างสม่าเสมอ ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดที ่สี ุดในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จดั ให้มรี ายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ต่อรายงานทาง
การเงิน และเรื่องสาคัญต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบตั ิท่ดี ที ต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด แสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ในรายงานประจาปีของบริษทั ฯ
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ทราบจุดอ่อน และป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดาเนินการที่ผดิ ปกติ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีส่ อบทานระบบควบคุมภายในให้มคี วามเพียงพอ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส
3) ควำมสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯ จึงได้กาชับให้ฝา่ ยบริหารดาเนินการเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูล
ทีค่ รบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึง่ ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและยึดถือ
ปฏิบตั มิ าโดยตลอด
ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นนั ้ แม้บริษทั ฯ จะมิได้จดั ตัง้ หน่วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์ไว้อย่างเป็นทางการ
แต่กไ็ ด้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารทาหน้าทีต่ ดิ ต่อสื่อสารกับผูล้ งทุน สถาบันผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ และ
ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษทั ฯ ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2914-4100-19 หรือที่
เว็บไซต์ www.safariworld.com หรือที่ E-mail address: info@safariworld.com

5. ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีวสิ ยั ทัศน์ในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์
แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสีย่ ง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั
1.1) การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ได้กาหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่ น้อยกว่า 5 คน แต่
ไม่เกิน 15 คน ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 12 คน ในจานวนนี้เป็น
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กรรมการอิสระทีม่ ไิ ด้เป็นผูบ้ ริหาร 4 คน จึงถือได้ว่าในคณะกรรมการมีการถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผูบ้ ริหารอย่างพอเพียง
1.2) การรวมหรือแยกตาแหน่ง
เพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการ และเพื่อเป็นการแบ่งแยกอานาจและหน้าทีใ่ นการกาหนด
นโยบายการกากับดูแล และการบริหารงานประจาออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการจึงไม่เป็น
บุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และไม่มคี วามสัมพันธ์ใดๆ กับฝา่ ย
บริหาร
ประธานกรรมการบริษทั ไม่มตี าแหน่งเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดๆ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ ในด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารงานของบริษัทฯ
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการถ่วงดุลซึง่ กันและกัน คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดบทบาท อานาจ หน้าทีข่ อง
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษร เพือ่ ไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัดและซ้าซ้อนกัน โดยคณะกรรมการบริษทั เป็นผู้
กาหนดนโยบาย ส่วนคณะกรรมการ บริหารเป็นผูน้ านโยบายดังกล่าวไปบริหารจัดการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
1.3) คุณสมบัตขิ องผูท้ ด่ี ารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ไม่มกี ารจากัดจานวนกรรมการอิสระ ทัง้ ผูท้ ด่ี ารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้อง
เป็นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม โดยคานึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ
เฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั ฯ รวมทัง้ การอุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสานักงาน กลต. และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั
มหาชนจากัด
2) คณะกรรมกำรชุดย่อย
นอกจากคณะกรรมการบริษทั แล้ว ยังมีคณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยในการกากับดูแลกิจการของบริษทั ฯ
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานอีกจานวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
3) บทบำทหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3.1) ภาวะผูน้ า วิสยั ทัศน์ และความเป็นอิสระ ในการตัดสินใจ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นเรื่องต่างๆ ทีม่ ปี ระสบการณ์ดา้ นการบริหารงาน
หลากหลาย จึงกล่าวได้ว่าคณะกรรมการมีภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์ทด่ี ี คณะกรรมการเป็นผูก้ าหนด
หรือให้ความเห็นชอบเรื่องภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ตลอดจนดูแล
ให้ฝา่ ยจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กจิ การและผูถ้ อื หุน้
3.2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดแู ลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้กาหนดนโยบายและวิธกี ารดูแลไม่ให้ผบู้ ริหารและผูเ้ กีย่ วข้องนา
ข้อมูลภายในของบริษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผูอ้ ่นื ไว้ดว้ ย ดังนี้:
1) ส่งเสริมให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนปฏิบตั งิ านด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ให้ความสาคัญต่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบทีม่ ตี ่อบริษทั ฯ ซึง่ รวมถึงการไม่นาข้อมูลภายในบริษทั ฯ
ไปเปิดเผยหรือนาไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผูอ้ ่นื
2) เรื่องทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีทม่ี กี ารกระทาบางอย่าง ซึง่ เป็นประโยชน์ต่อ
บริษทั ฯ แต่ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ทแ่ี ตกต่างกันของผูม้ สี ่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการ
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บริษทั และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปญั หาดังกล่าวอย่างรอบคอบ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
มีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบ จริยธรรมทีด่ ี เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็นสาคัญ
3) กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียในวาระใดจะต้องเปิดเผยข้อมูลให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทันที
และจะไม่มสี ทิ ธิในการออกเสียงในวาระดังกล่าว
3.3) จริยธรรมธุรกิจ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการได้อนุมตั ิ
คู่มอื จริยธรรมธุรกิจและให้ประกาศเป็นนโยบายของบริษทั ฯ โดยได้กล่าวถึงนโยบายและการปฏิบตั ติ ่อ
ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทัง้ การติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบาย ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
3.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยให้มคี วามเพียงพอและเหมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่บริษทั ฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงิน
การดาเนินงาน การบริหารความเสีย่ ง และการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน จึงได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับ
การควบคุมและตรวจสอบภายในไว้ ดังนี้:
1) กาหนดให้ฝา่ ยบริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อการจัดทารายงานทางการเงินทีม่ คี วามถูกต้อง ครบถ้วน
และทันเวลา ทัง้ งบการเงินรายไตรมาสและรายปี
2) กาหนดให้มรี ะบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ฯ
มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้การสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
3) กาหนดให้มกี ารควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหาย หรือมีการนาไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
4) กาหนดหน้าที่และอานาจในการดาเนินการของผูบ้ ริหารไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
5) มีการแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม
6) ให้ความสาคัญต่อคาแนะนาหรือข้อ เสนอแนะของผูต้ รวจสอบบัญชีอสิ ระ เพือ่ เป็นแนวทางในการ
พิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานให้ถูกต้องและเหมาะสม
7) คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายดาเนินการสรรหาและคัดเลือกผูส้ อบบัญชีภายนอก จากสานักงาน
สอบบัญชีทม่ี ชี ่อื เสียงและได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน กลต. เพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับนโยบายการบัญชี พร้อมทัง้
เสนอแนะและแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ
4) กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี ว่าจะมีการประชุมตามปกติเป็นประจาทุกวัน
พุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจาเป็น โดยในการประชุมนัน้ จะมีการกาหนดวาระ
ทีจ่ ะต้องทราบหรือพิจารณาไว้ชดั เจนล่วงหน้า เช่น วาระรับรองรายงานการประชุม วาระพิจารณาติดตามเรื่องทีส่ บื เนื่อง
จากการประชุมครัง้ ทีผ่ ่านมา และวาระรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ เป็นต้น เลขานุการบริษทั จะจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณ 2 ชัวโมง
่ เพื่อให้กรรมการ
ได้มโี อกาสรับทราบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยละเอียด ในเรื่องของการพิจารณานัน้ นอกจากจะมีเอกสารประกอบการ
ประชุมเพื่อให้กรรมการได้มโี อกาสศึกษารายละเอียดของเรื่องทีจ่ ะต้องพิจารณาแล้ว ฝา่ ยบริหารยังพร้อมทีจ่ ะอธิบาย
เรื่องนัน้ ๆ ให้กรรมการเข้าใจอย่างชัดแจ้งอีกด้วย
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ในปี 2557 คณะกรรมการมีการประชุมจานวน 12 ครัง้ ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้มกี ารทารายงานการประชุม
เป็นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน บริษทั ฯ ได้จดั เก็บรายงานการประชุมทีผ่ ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่างเรียบร้อย
พร้อมทีจ่ ะให้ผเู้ กีย่ วข้องตรวจสอบได้
5) ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริหำร
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในเรื่องเบีย้ ประชุมได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สาหรับกรรมการทีไ่ ด้รบั
มอบหมายให้ทาหน้าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ เช่น การเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ในระดับทีเ่ หมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ ขึน้
สาหรับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในเรื่องของเงินเดือนและผลประโยชน์อ่นื เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่
คณะกรรมการบริษทั กาหนด โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ ผลการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหาร รวมถึงจุดเด่นเฉพาะ และความดีความชอบพิเศษของแต่ละคน โดยมีการ
กาหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าจ้างทีเ่ ป็นธรรมและชัดเจน
6) กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร
บริษทั ฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการและฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ เข้ารับการอบรมกับ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) หลักสูตร Finance for Non-finance Director (FND) หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) และ
หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) เป็นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนความรูด้ า้ นต่างๆ เกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
ของกรรมการและฝา่ ยบริหาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแต่ละชุด ดัง นี้:

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริ ษทั :
1. อานาจหน้าทีต่ ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นทีก่ าหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ อง
กรรมการหรือคณะกรรมการในบริษทั มหาชนจากัด
2. อานาจหน้าทีต่ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีก่ าหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. กาหนดนโยบายและเป้าหมายในการดาเนินงานของบริษทั ฯ
4. อนุมตั แิ ผนการดาเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจาปีของบริษทั ฯ
5. แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ
6. อนุมตั กิ ารบรรจุ แต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รวมทัง้ อนุมตั อิ ตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน
หรือผลประโยชน์อ่นื แก่บุคคลดังกล่าว
7. อนุมตั เิ รื่องเกีย่ วกับการเงินและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กินอานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร
8. มอบหมายหรือแนะนาให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พิจารณาหรือปฏิบตั ใิ นเรื่องที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
9. แต่งตัง้ อนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อพิจารณา เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบ อนุมตั ิ เรือ่ งทีค่ ณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เสนอ
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อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริ หาร:
1. ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน และงบประมาณ
ประจาปีทค่ี ณะกรรมการบริษทั กาหนดและอนุมตั ิ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็นระยะๆ
2. พิจารณากลันกรองเรื
่
่องทีก่ รรมการผูจ้ ดั การใหญ่นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ทราบ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ หรืออนุมตั ิ
3. อนุมตั กิ ารบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดับรองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ หรือ
ตาแหน่งอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า รวมทัง้ อนุมตั อิ ตั ราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อ่นื ๆ แก่บุคคลดังกล่าว
4. พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ดาเนินการหรืออนุมตั คิ ่าใช้จ่ายในเรื่องทีส่ าคัญซึง่ เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ในส่วนทีเ่ กินอานาจของฝา่ ยจัดการ
5. มอบหมายหรือแนะนาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่พจิ ารณาหรือปฏิบตั ใิ นเรื่องทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
6. แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อพิจารณาเรื่องทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
7. พิจารณาหรือปฏิบตั เิ รือ่ งทีค่ ณะกรรมการมอบหมายหรือแนะนาให้พจิ ารณาหรือปฏิบตั ิ
8. พิจารณาและนาเสนอเรื่องทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หรืออนุมตั ิ หรือเพื่อรับทราบ
อนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษทั ฯ ในกรณีจาเป็นทีจ่ ะต้องอนุมตั เิ รื่องใดเป็นการด่วน ให้ประธาน
กรรมการบริหารมีอานาจอนุมตั แิ ทนคณะกรรมการบริหารตามทีร่ ะบุไว้ข้างต้นได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหาร
ทราบโดยเร็ว

อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และได้กาหนดอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบไว้
ดังต่อไปนี้:
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให้มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ โดยการ
ประสานงานกับผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ ผูท้ าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน และผูบ้ ริหารทีร่ บั ผิดชอบ
ในการจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
และพิจารณาความเป็นอิสระของผูท้ าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้
โยกย้าย เลิกจ้าง ผูท้ ท่ี าหน้าทีต่ รวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระ เพื่อทาหน้าทีผ่ สู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และพิจารณา
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณานาเสนอขออนุมตั ิจากทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ต่อไป รวมทัง้ ร่วมประชุมกับผูต้ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ โดยไม่มฝี า่ ยจัดการร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ
6. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้:
6.1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ
6.2) ความเห็นเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ
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7.

8.

9.
10.

11.
12.

6.3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
6.4) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
6.5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6) จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
6.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร
6.8) รายการอื่นทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาดังต่อไปนี้
ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะทางการเงิน ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควร
7.1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
7.3) การฝา่ ฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ ริหารไม่ดาเนินการให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีก่ าหนดใน
วรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาตามวรรคหนึ่งต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้
จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามทีต่ ลาด
หลักทรัพย์ฯ กาหนด และเรื่องอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถเชิญฝา่ ยบริหาร และ/หรือผูเ้ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทุกครัง้ ทีไ่ ด้
ประชุมกัน แล้วจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบด้วย
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัติ
ตามทีค่ ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้กรรมการ
ตรวจสอบเลือกสมาชิก 1 คน เพื่อทาหน้าทีเ่ ป็นประธาน กรรมการตรวจสอบ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
อาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี ก็ได้
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครัง้ ให้มกี รรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งจึง
จะถือว่าครบองค์ประชุม

ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วน เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั กาหนด โดยให้บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตาแหน่งทีว่ ่างนัน้ อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่า
วาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 ราย มีนายเมธี ภมรานนท์ และนาย
สมศักดิ ์ มั ่นแดง เป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละมีประสบการณ์ เพียงพอทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยทัง้ สองท่านได้รบั การอบรมในหลักสูตร
Audit Committee Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
กรรมการอิ สระ
บริษทั ฯ ได้กาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดยมีนิยามกรรมการ
อิสระของบริษทั ฯ ดังนี้ :
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิติ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา ผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอชื่อเป็นผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทีข่ ดั แย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
5. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
6. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมทีส่ าคัญของบริษทั ฯ
8. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษทั ฯ

การสรรหากรรมการ และผู้บริ หารระดับสูง
บริษทั ฯ ยังมิได้จดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลทีค่ วรจะได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการโดยตรง แต่ได้
ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของบริษทั ฯ ในข้อ 16 และ 20 ของหมวดที่ 4 ซึง่ กาหนดเรื่องเกีย่ วกับการเลือกตัง้ กรรมการของบริษทั
ไว้ดงั ต่อไปนี้:
“ข้อ 16. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้ :
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตาม ลาดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็น กรรมการเท่าจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธาน
เป็นผูช้ ข้ี าดว่าผูใ้ ดจะได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการ”
“ข้อ 20. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึง่ มีคุณสมบัตติ ามทีก่ ฎหมายกาหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง
เดือน คณะกรรมการอาจไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
ให้อยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน มติของคณะกรรมการตามวรรค
หนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่”
สาหรับการสรรหาบุคคลดารงตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูงนัน้ เป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการบริหาร ทีจ่ ะทาหน้าทีพ่ จิ ารณาแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามรู้ความสามารถและประสบการณ์ทเ่ี หมาะสมกับบริษทั ฯ
ให้เป็นผู้บริหารของบริษทั ฯ โดยการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นอานาจอนุ มตั ขิ องคณะกรรมการ
บริษทั และการแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารในตาแหน่งรองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ หรือตาแหน่งอื่นๆ ทีเ่ ทียบเท่า เป็นอานาจ
อนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริหาร
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
บริษทั ฯ มีนโยบายในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย โดยการให้กรรมการของบริษทั ฯ เข้าเป็นกรรมการ
หรือดารงตาแหน่งเป็นผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยด้วย ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกาหนดนโยบายในการดาเนินธุรกิจ
ให้เป็นไปในแนวทางทีส่ อดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการจะเป็นผูเ้ สนอชื่อกรรมการของบริษทั ฯ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั ย่อย หลังจากนัน้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อยจะเลือกตัง้ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อนัน้ เป็นกรรมการของบริษทั ย่อย ในกรณีของบริษทั ฯ
ประธานกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ได้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง (ประธานกรรมการบริหาร) ของ
บริษทั ย่อยด้วย จึงทาให้การกาหนดนโยบายและการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
บริษทั ฯ ในการบริหารบริษทั ย่อยได้ยดึ หลักธรรมาภิบาลและมีการเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการทารายการสาคัญตามหลักเกณฑ์
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เช่น รายการเกีย่ วโยง การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยทุกครัง้ คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตัง้ กรรมการเป็นผูแ้ ทนของ
บริษทั ฯ ไปลงมติหรือใช้สทิ ธิออกเสียงตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการบริษทั

การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
กรรมการบริษทั เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ในการดาเนินธุรกิจมาเป็ นเวลานาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงมิได้ออกข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการไว้เป็ นการเฉพาะ แต่ได้แจ้งให้
กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคนทราบถึงการต้องปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการห้ามใช้ขอ้ มูลภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผูบ้ ริหาร ในเรื่อง
การรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-1 และแบบ 59-2 ตามลาดับ ต่อ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียน เลขที่ 3495 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
5946 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2557 และกาหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็ น
จานวน 730,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะและค่าถ่ายทาเอกสาร เป็นต้น เป็นเงิน 47,000 บาท นอกจากนี้
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 ยังได้มมี ติให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีสาหรับไตรมาสเพิม่ เติมอีกจานวน 440,000 บาท เนื่องจากบริษทั ฯ ต้องจัดทาและนาส่งงบการเงินรายไตรมาส
ต่อสานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้เสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2558 พิจารณาให้สตั ยาบันการจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีทเ่ี พิม่ ขึน้ ดังกล่าว
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีเจตนารมณ์ทจ่ี ะดาเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตบนพืน้ ฐานของ
ธรรมมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ คานึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียเป็นสาคัญ
โดยได้ดาเนินโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสร้างจิตสานึกในการเป็ นผู้ให้และเกือ้ กูลต่อสังคม
ด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทัง้ ในด้านการ
พัฒนาชุมชน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลสัตว์ และการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะพันธุพ์ ชื และสัตว์ เพือ่ สร้างจิตสานึกในการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม และเพื่อให้ธุรกิจอยู่ร่วมกับ
ชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข พร้อมทัง้ พัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าของการท่องเทีย่ วของประเทศไปพร้อมๆ กัน

นโยบายภาพรวม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมกันนัน้ ก็ได้ดาเนินการให้เป็ นแหล่งศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาในการศึกษา
นอกห้องเรียน ตลอดจนให้ความสาคัญต่อการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมด้วยการปลูกฝงั จิตสานึกของพนักงานทุกระดับ
ให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดถือแนวปฏิบตั ดิ า้ นความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ประการ ดังนี้:

1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทน
ทีเ่ ป็นธรรมแก่ทงั ้ สองฝา่ ย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามพันธะสัญญา การเจรจาแก้ปญั หาบนพืน้ ฐานของความสัมพันธ์ทด่ี ที างธุรกิจ
โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ไิ ว้ในคู่มอื จริยธรรมของบริษทั ฯ ว่าจะไม่เรียก ไม่รบั และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สุจริตใน
การค้า และจะปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้
จะร่วมกับคู่คา้ พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยเร็วทีส่ ุด
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้กาหนดระเบียบปฏิบตั สิ าหรับแต่ละส่วนงานให้ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใส ไม่กระทาการใดๆ ทีส่ ่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม และต้องปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎหมาย
โดยเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ ยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทาง
การกากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ สนับสนุ นการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ บริษทั ฯ ได้กาหนดระเบียบปฏิบตั ิ
ในการทางานสาหรับทุกส่วนงานให้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด ในการทีจ่ ะต้องปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
รับผิดชอบ มีวนิ ยั รักองค์กร ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าทีแ่ สวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผูอ้ ่นื รวมถึงห้ามรับเงินหรือผลประโยชน์
อื่นใดอันเกีย่ วเนื่องกับการทางานให้บริษทั ฯ โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทาทีท่ ุจริตไม่ว่ากรณีใด บริษทั ฯ จะพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณีและอาจดาเนินคดีตามกฎหมายด้วย

3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ ตระหนักและเคารพสิทธิมนุษยชนของผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั ฯ เสมอมา โดยปฏิบตั ติ ่อพนักงาน คู่คา้ และ
ลูกค้าของบริษทั ฯ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มกี ารแบ่งแยกสีผวิ เชือ้ ชาติ เพศ ศาสนา ความยากจน ความพิการ ผูป้ ่วยหรือ
เป็นโรค รวมถึงให้ความเคารพและยอมรับความแตกต่างทางความคิด สังคม สิง่ แวดล้อม กฎหมาย และวัฒนธรรมด้วย
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4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บุคลากรถือเป็นทรัพยากรสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ บริษทั ฯ จึงได้ปฏิบตั ติ ่อพนักงาน
และผูบ้ ริหารอย่างยุตธิ รรม เสมอภาค ไม่นาความแตกต่ างทางเพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ
มาเป็นปจั จัยสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทั ฯ มีระบบการบริหารผลตอบแทนทีเ่ ป็นธรรม โดยจะพิจารณาให้
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้จากการประเมินผลงานเป็นประจาทุกปี และจัดให้มสี วัสดิการต่างๆ ไม่ น้อยกว่าที่
กฎหมายกาหนด เช่น การประกันสังคม สวัสดิการอาหารกลางวัน สวัสดิการบ้านพักพนักงาน เป็นต้น
บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานได้มกี ารพัฒนาการเรียนรูแ้ ละฝึกฝนทักษะในการทางานอย่างสม่าเสมอ โดยได้จดั ตัง้
ศูนย์ฝึกอบรมขึน้ เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรม สัมมนา ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทัง้ ในด้านทักษะทีเ่ อื้อต่อ
การทางาน ความรู้ด้านวิชาชีพ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทางาน ตลอดจนการปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กร
เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และความร่วมมือกันภายในองค์กร นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน
ได้มสี ่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาวิจารณ์เกีย่ วกับบริษทั ฯ ในทุกเรื่อง ซึง่ เป็นการช่วยชีใ้ ห้เห็นถึง
ปญั หาและนาพาไปสู่การแก้ไขปญั หาให้หมดไปอย่างยังยื
่ น

5. ความรับผิ ดชอบต่อผู้บริ โภค
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของลูกค้าทีม่ ตี ่อความสาเร็จของธุรกิจ บริษทั ฯ จึงมีเจตจานงทีจ่ ะแสวงหาวิธกี าร
สนองตอบความต้องการของลูกค้าให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ตลอดเวลา ซึง่ นอกจากจะกาหนดนโยบายและ
การปฏิบตั ติ ่อลูกค้าไว้ในคู่มอื จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ แล้ว ยังกาหนดระเบียบปฏิบตั สิ าหรับส่วนงานต่างๆ ทีม่ หี น้าที่
ให้บริการแก่ลูกค้าให้นาไปปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดด้วย เช่น ให้บริการทีม่ คี ุณภาพ เกินกว่าความต้องการและความคาดหมาย
ของลูกค้า ในราคาทีเ่ ป็นธรรม ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้องและเพียงพอแก่ลกู ค้า ติดต่อกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้
มีระบบจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รักษาและไม่นาความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเอง และ/หรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ และให้คาแนะนาเกีย่ วกับวิธกี ารใช้บริการของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

6. การจัดการธรรมชาติ และสิ ง่ แวดล้อม
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ มีธรรมชาติของสัตว์นานาชนิดและต้นไม้นานาพันธุเ์ ป็นจุดเด่น บริษทั ฯ จึงได้ให้
ความสาคัญในการหวงแหน ดูแล และรักษาสิง่ แวดล้อม โดยถือเป็นนโยบายสาคัญทีจ่ ะดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้มกี ารพัฒนาในเชิงอนุรกั ษ์ธรรมชาติและการควบคุม
คุณภาพสิง่ แวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “สวย สะอาด ซาฟารี” และ “กรีน แฟนตาซี” อาทิ
การจัดแยกขยะ การจัดการระบบบาบัดน้าเสีย การพัฒนาพืน้ ที่ และการประหยัดพลังงาน เป็นต้น เพื่อยกระดับมาตรฐาน
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมให้สงู ขึน้ และเพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าการกระทานัน้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ และอาชีวอนามัย
ของพนักงาน คนในชุมชน และนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาเทีย่ วชม
ั ตสานึกในการรักษาสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ และ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ปลูกฝงจิ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ปลูกฝงั จิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า และตระหนักถึงผลทีเ่ กิดจาก
การทาลายสภาวะแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ติ ามนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน และการจัดการพลังงานของบริษทั ฯ
เพื่อลดการใช้พลังงานทัง้ ในบ้านและสานักงาน

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน สนับสนุนกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาชุมชน เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของชุมชนให้ดขี น้ึ สนับสนุนโครงการด้านการศึกษาสาหรับเด็ก เยาวชน และบุคคลทัวไป
่ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย ทะนุบารุงศาสนา พร้อมทัง้ ส่งเสริมกิจกรรมที่ทาให้ชุมชนและสัง คมสามารถดารงอยู่ได้อย่างยังยื
่ น
โดยได้จดั กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและให้ความช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น
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ร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาดและกาจัดมลภาวะสิง่ แวดล้อมของแหล่งท่องเทีย่ วกับชุมชนท้องถิน่ ในโครงการ
Big Cleaning Day หาดกมลา จังหวัดภูเก็ต
พัฒนาสังคมสู่การเรียนรูน้ อกห้องเรียนให้แก่นกั เรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาทัง้ ของภาครัฐและเอกชน เพื่อให้
เยาวชนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง รวมทัง้ เผยแพร่องค์ความรูใ้ นด้านการจัดการสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ การดูแล
สุขภาพสัตว์ เพื่อสนับสนุนหลักสูตรการเรียนรูแ้ ละการฝึกงานภาคสนามของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์
สัตวศาสตร์ สัตวแพทย์ ของมหาวิทยาลัยทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ส่งเสริมการพัฒนายกระดับคุณภาพของสวนสัตว์ให้กา้ วสู่ระดับมาตรฐานสากล โดยเป็นสวนสัตว์ต้นแบบให้
หน่วยงานภาครัฐ และสวนสัตว์ในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาดูงาน
จัดส่งบุคลากรของบริษทั ฯ ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกีย่ วกับเรือ่ งการดูแลสุขภาพสัตว์ป่า และการบริหารจัดการ
สวนสัตว์ ให้กบั หน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการทาโครงการวิจยั เรื่องการดูแลและการอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า
หายาก เช่น การตรวจคัดกรองโรคติดเชือ้ ในโลมาปากขวดกับศูนย์วจิ ยั โรคสัตว์น้า คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การสารวจพันธุกรรมประชากรสมเสร็จในทีเ่ ลีย้ ง ของประเทศไทย กับองค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทย และการศึกษาการขยายพันธุน์ กกาบบัว และนกกระทุง ร่วมกับสมาคมอนุรกั ษ์ นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย เป็นต้น
ให้การสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารดูแลสุขภาพสัตว์กบั หน่วยงานต่างๆ เช่น การเป็นทีป่ รึกษาในการรักษาโลมาเกย
ั ่ าวไทย ฝงตะวั
ั ่ นออก กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝงั ่ การ
ตื้นให้กบั ศูนย์วจิ ยั ทรัพย์ยากรทางทะเลและชายฝงอ่
อภิบาลลูกแมวน้ากาพร้าของสวนสัตว์นครราชสีมา และการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร หลักสูตรเคีย่ วเข้มบัณฑิตใหม่
หมอสัตว์ป่า ของชมรมสัตวแพทย์สตั ว์ป่าและสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

8. นวัตกรรมเกีย่ วกับความรับผิ ดชอบต่อสังคม
การอนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์ป่าหายากและใกล้สญ
ู พันธุ์ ทัง้ ที่มถี นิ่ กาเนิดในประเทศและต่างประเทศ เป็นวัตถุประสงค์หลัก
ประการหนึ่งในการจัดตัง้ และดาเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะของบริษทั ฯ ซึง่ มีส่วนช่วยเพิม่ จานวนประชากรสัตว์ป่าทีน่ บั วัน
จะมีอตั ราเสีย่ งต่อการสูญพันธุใ์ ห้ดารงอยู่ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผเู้ ชีย่ วชาญ นักวิชาการ นักวิจยั และผูท้ ม่ี คี วามสนใจใน
สายงานหรือโครงการศึกษาการเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ได้เข้าศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบตั ิการเพื่อ
ั ตสานึกสาธารณะ อันมีวตั ถุประสงค์สาคัญทีจ่ ะอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้คงอยู่
เสริมทักษะ เพิม่ พูนความรู้ ปลูกฝงจิ
ต่อไปอย่างยังยื
่ น
ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ ประสบความสาเร็จในการเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์ป่าหายากและใกล้สญ
ู พันธุม์ าแล้วเป็นจานวนมาก
อาทิ สมเสร็จ นกเงือก หมีขวั ้ โลก โลมาปากขวด ฮิปโปแคระ วอลรัส สิงโตทะเล เสือขาว สิงโตขาว และแรดขาว เป็นต้น
โดยมีทมี งานผูเ้ ชีย่ วชาญต่างชาติ สัตวแพทย์ และนักวิชาการสุขภาพสัตว์ เป็นผูด้ แู ลแผนงานอย่างใกล้ชดิ
ในส่วนของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย) ได้พฒ
ั นาระบบการปฏิบตั งิ านโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ FOS II (FantaSea Operation System II) ซึง่ คิดค้นและพัฒนาโดยผูบ้ ริหารระดับสูงและทีมงานของบริษทั
ย่อย เพือ่ ควบคุมและบริหารงานด้านการขายและการให้บริการให้มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา ทันต่อ
เหตุการณ์ อันเป็นการช่วยลดกาลังคน ลดการใช้กระดาษ และลดพลังงานได้เป็นอย่างดี
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การดาเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
บริษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อโครงการระยะยาวทีจ่ ะมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมได้อย่างยังยื
่ น กิจกรรมทีบ่ ริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยได้ดาเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง คือ การส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้แก่เยาวชน ในเรื่องการเพาะและขยายพันธุส์ ตั ว์
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้:


โครงกำรศูนย์ทศั นศึกษำและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

บริษทั ฯ ตระหนักดีถงึ ความสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนไทย ให้มกี ารพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน
โดยเฉพาะกิจกรรมศูนย์ทศั นศึกษาและแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียน ทีจ่ ะช่วยให้นกั เรียน นิสติ และนักศึกษา ในทุกระดับชัน้
ทุกสถาบัน ได้รบั การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง ทีไ่ ม่สามารถหาได้ในการเรียนการสอนปกติ ทัง้ ในเรื่องชีวติ ความเป็นอยู่
ของสัตว์ การอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ รวมถึงสัตว์ป่า เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ เปิ ดให้เข้าเยีย่ มชมสวนสัตว์เปิด สวนสัตว์น้า
และการแสดงต่างๆ ทุกวัน ไม่เว้นแม้วนั หยุดราชการ และยังจัดให้มวี ทิ ยากรทีผ่ ่านการฝึกอบรมเป็นผูบ้ รรยายข้อมูลความรู้
และตอบข้อซักถามต่างๆ ในแต่ละปีจะมีคณะนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาไม่ต่ากว่า 300,000 คน เข้าทัศนศึกษาดูงานทีซ่ าฟารีเวิลด์ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ส่งนิสติ นักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์
สัตวศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์ เข้ารับการฝึกงานทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพื่อเพิม่ พูนทักษะและความรูใ้ นเรื่อง
การจัดการและการดูแลสัตว์ป่า และสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมในทะเลเป็นประจาทุกปี เป็นการช่วยต่อยอดหลักสูตรการเรียนรู้
ของภาคการ ศึกษาในห้องเรียนได้เป็นอย่างดี
โครงกำรศึกษำวิ จยั พัฒนำ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงวิ ชำกำร เพื่อขยำยพันธุส์ ตั ว์ สัตว์ป่ำหำยำก และ
สัตว์ป่ำใกล้สญ
ู พันธุ์


บริษทั ฯ มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาการดาเนินงานของบริษทั ฯ เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เรื่อง
ธรรมชาติชวี ติ สัตว์ของประเทศไทยและของภูมภิ าคอาเซีย่ น และมีความยินดีทจ่ี ะเป็นต้นแบบและแบ่งปนั องค์ความรูต้ ่างๆ
ทีไ่ ด้จากการปฏิบตั งิ านมายาวนาน ทัง้ ในด้านการจัดการสถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กบั ผูป้ ระกอบการด้าน
สวนสัตว์แห่งอื่นๆ เพื่อช่วยกันพัฒนายกระดับคุณภาพสวนสัตว์ไทยให้กา้ วสู่ระดับมาตรฐานสากล ในส่วนของงานบริหาร
จัดการด้านสัตว์ป่า บริษทั ฯ ไม่เพียงแต่มุ่งหวังให้ซาฟารีเวิลด์เป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุท์ ย่ี งิ่ ใหญ่
ทีส่ ุดในภูมภิ าคนี้เท่านัน้ แต่ยงั มีความมุ่งมันจะให้
่
ซาฟารีเวิลด์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ซึง่ ให้การศึกษาทางวิชาการ
และการค้นคว้าวิจยั ด้านสัตวศาสตร์ทส่ี มบูรณ์ทส่ี ุดในประเทศไทยอีกด้วย
บริษทั ฯ มีผเู้ ชีย่ วชาญและสัตวแพทย์ทม่ี ปี ระสบการณ์ต่อเนื่องกันยาวนาน 10-25 ปี งานและโครงการสวนสัตว์
สาธารณะของบริษทั ฯ จึงเป็นทีร่ จู้ กั และเป็นทีย่ อมรับกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน สถาบัน
การศึกษา สมาคม ชมรมหรือหมู่คณะที่ให้ความสนใจเปิดอบรมสัมมนา จัดกิจกรรม หรือจัดโครงการวิจยั ต่างๆ โดยเฉพาะ
โครงการขยายเพาะพันธุส์ ตั ว์ต่างๆ และโครงการอนุรกั ษ์สตั ว์ป่า ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม เป็นต้น โครงการทีป่ ระสบ
ผลสาเร็จและดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีหลายโครงการ เช่น โครงการเพาะเลีย้ งและขยายพันธุโ์ ลมาและวาฬเบลูกา
และโครงการเพาะเลีย้ งและขยายพันธุแ์ รดขาว เป็นต้น
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นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตระหนักและให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ด้วยการยึดมันในการด
่
าเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังที่ได้กาหนดไว้ในคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ ข้อบังคับการทางาน
และระเบียบปฏิบตั ขิ องแต่ละส่วนงาน ซึง่ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ ได้ยดึ ถือและปฏิบตั เิ สมอมา
นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของสานักงาน กลต. คณะกรรมการบริษทั จึงได้มมี ติให้ทบทวนและเพิม่ เติมนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้
่ ในคู่มอื จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ฯ ด้วย ดังนี้:
1. สนับสนุนการสร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส เทีย่ งตรง
เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบของบริษทั ฯ
2. รณรงค์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ด้วยการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล และใช้การตรวจสอบ
ภายในเป็นเครื่องมือเพื่อปิดช่องว่างทีอ่ าจสร้างโอกาสแก่การคอร์รปั ชัน่
3. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้บุคลากรกระทาการทุจริต หรือมีส่วน
เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ
4. จัดให้มกี ลไกการรายงานสถานะการเงินทีโ่ ปร่งใสและถูกต้องภายใต้มาตรฐานการบัญชีทไ่ี ด้รบั การยอมรับ
5. พนักงานต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใดจากบุคคลอื่น
ทีม่ หี น้าทีห่ รือธุรกิจเกีย่ วข้องกับบริษทั ฯ และไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือ
ผูอ้ ่นื โดยมิชอบ
6. สนับสนุนกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและสนับสนุนการ
ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
สาหรับหลักเกณฑ์การปฏิบตั เิ พื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว อยู่ในระหว่างการพิจารณาดาเนินการ

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยได้มกี ารกากับดูแลให้บริษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในทีด่ ี และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติ คณะกรรมการบริษทั
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าทีส่ อบทานระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ให้มปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพียงพอ มีความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลได้ว่าการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ขององค์กร การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้
ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการสอบทานระบบควบคุมภายในให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบ และ
เมื่อมีปญั หาหรือหัวข้อในการปรับปรุงหรือข้อเสนอแนะ จะแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั พร้อมรายงานผลการติดตามการ
ปฏิบตั งิ าน เพื่อทีจ่ ะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้ดขี น้ึ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ สาหรับปี 2557 ซึง่ ประเมิน
โดยฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ เพีอ่ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยการประเมินดังกล่าวได้พจิ ารณาจากข้อมูล
ต่างๆ รวมถึงการซักถามจากฝา่ ยบริหารเกีย่ วกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ทัง้ 5 ด้าน คือ
ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม ด้านการบริหารความเสีย่ ง ด้านการควบคุมการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยบริหาร ด้านระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษทั ฯ มีระบบการ
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ควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ โดยไม่พบประเด็นปญั หาหรือข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
การดาเนินงานของบริษทั ฯ การดาเนินกิจการของบริษทั ฯ ต้องเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี มีความโปร่งใส
และเป็นธรรม นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงินของบริษทั ฯ อย่างครบถ้วน และเพียงพอ
สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ทีม่ ตี ่องบการเงินว่า มีความถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายการทีส่ าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ในเรื่องการกูย้ มื เงิน การคิดค่าบริหาร
จัดการ การเช่าทีด่ นิ และส่วนแบ่งรายได้ระหว่างกัน ซึง่ เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและตามสัญญาทีต่ กลงกันระหว่าง
บริษทั ฯ กับบริษทั เหล่านัน้ โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้ :

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั ทีม่ รี ายการระหว่างกัน
บริ ษทั ภูเก็ตแฟนตำซี จำกัด (มหำชน)
(บริษทั ย่อย)
บริ ษทั ซำฟำรี ไวลด์ไลฟ์ ปำร์ค จำกัด
(บริษทั ย่อย)

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.95
และมีกรรมการร่วมกันคือ ดร. ผิน คิว้ คชา นางสุเนตร คิว้ คชา และนายฤทธิ ์
คิว้ คชา
บริษทั ฯ ถือหุน้ ในบริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด ร้อยละ 90.00
และมีกรรมการร่วมกันคือ นายณรงค์ จุลชาต ดร. ผิน คิว้ คชา นางสาว
อัมพรศรี คิว้ คชา และนางอาภา คิว้ คชา

บริ ษทั จังเกิ ลเวิ ลด์ จำกัด
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)

มีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน คือ ดร. ผิน คิว้ คชา นายฤทธิ ์ คิว้ คชา
นางอาภา คิว้ คชา นางสุเนตร คิว้ คชา นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา
นายธนะ คิว้ คชา และนายอานาจ คิว้ คชา

บริ ษทั คชำ บรำเธอร์ส จำกัด
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)

มีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน คือ ดร. ผิน คิว้ คชา นางอาภา คิว้ คชา
นายอานาจ คิว้ คชา นายฤทธิ ์ คิว้ คชา และนายเดช คิว้ คชา

บริ ษทั ศูนย์ปลำสวยงำม บำงกอกฟำร์ม จำกัด
(บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)

มีกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน คือ ดร. ผิน คิว้ คชา นายธนะ คิว้ คชา
และ นางสาวอัมพรศรี คิว้ คชา

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

ลักษณะรายการ

มูลค่ารวม (ล้านบาท)
ปี 2557
ปี 2556

- รายได้ค่าบริหาร
จัดการแสดง
- รายได้อ่นื
- ดอกเบีย้ จ่าย

60.00
0.82
20.95
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72.00
0.79
21.45

เหตุผลและความจาเป็น
ของการทารายการ
บริษทั ฯ คิดค่าบริหารออกแบบ
การแสดงจากบริษทั ย่อย ในอัตรา
ค่าบริการทีต่ กลงร่วมกัน ตัง้ แต่
เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ มียอดเงินกู้ยมื จากบริษทั
ย่อย 216 ล้านบาท ในอัตรา
ดอกเบีย้ 8.25% ต่อปี

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง

ลักษณะรายการ

บจ. ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค

- ดอกเบีย้ จ่าย

บจ. จังเกิลเวิลด์

- ค่าเช่าที่ดนิ เนื้อที่
ประมาณ 300 ไร่ และ
350ไร่ ระยะเวลาเช่า
3 ปี ค่าเช่าปีละ 2 ล้าน
บาท และ 1 ล้านบาท
ตามลาดับ
- ส่วนแบ่งรายได้ 75%
ของรายได้จากการขาย
ไอศครีม หลังหักต้นทุน
ค่าใช้สถานทีแ่ ละแรงงาน

บจ. คชา บราเธอร์ส

บจ. ศูนย์ปลาสวยงาม
บางกอกฟาร์ม

มูลค่ารวม (ล้านบาท)
ปี 2557
ปี 2556
0.08
0.09

3.00

3.00

10.16

13.17

- ซือ้ สินค้า

3.46

2.52

- ซือ้ สินค้า

4.20

-

เหตุผลและความจาเป็น
ของการทารายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ฯ มียอดเงินกูย้ มื จากบริษทั
ย่อย จานวน 8.90 ล้านบาท
ในอัตราดอกเบีย้ 1.0% ต่อปี
บริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ ทีจ่ งั หวัดปราจีนบุรี
จากบจ.จังเกิลเวิลด์ เพือ่ ใช้เป็น
สถานทีเ่ ลีย้ งสัตว์ส่วนเกินจากซาฟารี
เวิลด์ และทาฟาร์มอาหารสัตว์ เช่น
ปลูกหญ้า ข้าวโพด เป็นต้น

บริษทั ฯ ได้ให้ บจ.คชา บราเธอร์ส ใช้สถานทีภ่ ายในบริเวณ
สวนสัตว์น้ามารีนปาร์ค เนื้อที่
ประมาณ 25 ตารางเมตร
จาหน่ายไอศครีมทีผ่ ลิตขึน้ เอง
เพื่อให้บริการแก่ลกู ค้าทีม่ าเทีย่ ว
ทีซ่ าฟารีเวิลด์
บริษทั ฯ เป็นฝา่ ยรับผิดชอบ
เกี่ยวกับสถานทีแ่ ละแรงงาน ส่วน
บจ. คชา บราเธอร์ส รับผิดชอบ
เกี่ยวกับวัตถุดบิ และการผลิต

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
โดยหลักการแล้ว บริษทั ฯ จะไม่ทารายการระหว่างกันกับผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และ/หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง เว้นแต่
จะเป็นการทารายการเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทีไ่ ม่แตกต่างกับการทารายการกับบุคคลภายนอก
สาหรับรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการของบริษทั ฯ จะดาเนินการด้วยความสมเหตุ
สมผล และมีอตั ราตอบแทนทีย่ ุตธิ รรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุมตั ติ ามขัน้ ตอน และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง และจะ
เปิดเผยชนิดและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งภายใต้กฎระเบียบทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาหนดไว้
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม
ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ข้อมูลงบการเงิน
สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

3,366.68

3,527.30

3,407.19

หนี้สนิ รวม

(ล้านบาท)

1,986.08

2,140.89

2,203.91

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

(ล้านบาท)

1,380.60

1,386.41

1,203.28

รายได้จากการขาย

(ล้านบาท)

1,769.08

2,094.94

1,969.65

รายได้รวม

(ล้านบาท)

1,814.46

2,168.86

2,032.01

กาไรขัน้ ต้น

(ล้านบาท)

844.76

1,120.82

1,048.13

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

(ล้านบาท)

(24.38)

183.13

101.20

(ร้อยละ)

(1.4)

8.4

5.0

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ)

(1.8)

14.1

8.8

4.4

5.3

3.0

อัตรำส่วนทำงกำรเงิ น
กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

(ร้อยละ)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุน้

(บาท)

(0.12)

0.92

0.51

เงินปนั ผลต่อหุน้

(บาท)

-

-

-

มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้

(บาท)

6.90

6.93

6.02

ที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายวิชยั รุจติ านนท์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประจาปี 2557 นายวิชยั รุจติ านนท์ ผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต ในการตรวจสอบบัญชีประจาปี 2557 ว่า “...ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงาน
รวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สน้ิ สุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษทั ฯ เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ฯ
ทีแ่ สดงไว้ในเว็ปไซต์ http://www.set.or.th
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ผลการดาเนินงาน
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ฟื้นตัวช้าและต่ากว่าทีค่ าดการณ์ไว้ โดยเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 1.0 ซึง่ ถือว่าต่ามาก
ทัง้ นี้เนื่องจากการส่งออกทีช่ ะลอตัว และการท่องเทีย่ วทีซ่ บเซา จากปจั จัยลบทางการเมืองภายในประเทศตัง้ แต่ปลายปี 2556
กระทังกลางปี
่
2557 ประกอบกับได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มประเทศยุโรป จากการลดค่าเงินยูโร และโดยเฉพาะ
การลดค่าเงินรูเบิลของรัสเซีย มีผลให้จานวนนักท่องเทีย่ วกลุ่มดังกล่าวซึง่ เป็ นนักท่องเทีย่ วหลักของประเทศไทยลดลงอย่าง
มีนยั สาคัญ จานวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยลดลงจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 6.7 โดยมีนกั ท่องเทีย่ ว
เดินทางเข้าประเทศประมาณ 24.77 ล้านคน สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ วประมาณ 1.14 ล้านล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ
4.9 จากปี 2556 ทีม่ รี ายได้รวมประมาณ 1.20 ล้านล้านบาท
ในปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีรายได้จากการดาเนินงานรวม 1,769.08 ล้านบาท และรายได้อ่นื รวม 29.64
ล้านบาท และมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวมจานวน 1,823.10 ล้านบาท ทาให้มขี าดทุนสาหรับปีรวม 24.38 ล้านบาท เมื่อรวม
กับกาไรเบ็ดเสร็จอื่น 18.47 ล้านบาทแล้ว ทาให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 5.91 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกาไรสาหรับปี 183.13 ล้านบาทแล้ว ในปี 2557 กลับมีผลขาดทุน
สาหรับปี 24.38 ล้านบาท ทัง้ นี้ เนื่องจากรายได้รวมลดลง 369.42 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลง
161.91 ล้านบาทเป็นสาคัญ รายได้ท่ลี ดลงเป็ นผลมาจากจานวนผูเ้ ข้าชมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยที่ได้ลดลงจากปี 2556
ประมาณ 472,339 คน หรือลดลงร้อยละ 20.3 อันมีผลมาจากปจั จัยลบทางด้านเศรษฐกิจทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ทีล่ ว้ นส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเทีย่ วให้ชะลอตัวลงดังทีก่ ล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ฝา่ ยจัดการเชื่อว่าเศรษฐกิจโดยทั ่วไปของประเทศต่างๆ โดยเฉพาะของไทยจะฟื้นตัว และการเตรียมตัว
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 จะทาให้มนี ักท่องเทีย่ วเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วในประเทศไทยมากขึน้
การท่องเทีย่ วจะมีความเติบโตเพิม่ ขึน้ ด้วยปจั จัยเกือ้ หนุนต่างๆ เช่น การทีภ่ าครัฐพยายามจะแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2557
ให้ลดลง และการทาการตลาดเชิงรุก เป็นต้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ วทีช่ ดั เจนดีขน้ึ จะช่วยให้รายได้ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ และสามารถฟื้นกลับมามีกาไรจากการดาเนินงานในปี 2558

ฐานะการเงิน
ณ วันสิน้ ปี 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 3,366.68 ล้านบาท มีหนี้สนิ รวมทัง้ สิน้ 1,986.08 ล้านบาท
มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,380.60 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2556 เป็นจานวน 162.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.6
เนื่องจากการนาเงินไปชาระคืนหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินและดอกเบี้ยเป็นรายการสาคัญ ส่งผลให้หนี้สนิ
รวมลดลงจาก 2,140.89 ล้านบาท ณ วันสิน้ ปี 2556 เหลือ 1,986.08 ล้านบาท ณ วันสิน้ ปี 2557 หรือลดลง 154.81 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง 5.81 ล้านบาทจากการบันทึกผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี 2557 จานวน 5.91 ล้านบาท ทีเ่ หลือ
อีกจานวน 0.10 ล้านบาทเป็นการเพิม่ ขึน้ ของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) และ
บริษทั ย่อย ซึง่ จัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ.2543 โดยได้พจิ ารณา
เลือกใช้นโยบายการบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ุด
ในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้สอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มเี งื่อนไข
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ ได้ดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ เพื่อให้มีความ
ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ โดยไม่พบข้อบกพร่องทีม่ ผี ลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร
จานวน 3 ท่าน เป็นผูด้ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับเรื่องดังกล่าวบันทึกไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึง่ แสดงไว้
ในรายงานประจาปีดว้ ย
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ สามารถสร้าง
ความเชื่อมันได้
่ ว่างบการเงินของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสาคัญแล้ว

(ผิน คิว้ คชา)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ นายเมธี
ภมรานนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางประจวบ คล้ายอุบล และนายสมศักดิ ์ มั ่นแดง เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั อย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขต
และอานาจหน้าทีท่ ่ไี ด้กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ เป็นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัตแิ ละขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2551 โดยมีหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบทีส่ าคัญ ได้แก่ การสอบทานให้การรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ มีความถูกต้องและเพียงพอ ให้บริษทั ฯ มี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม ให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วข้องกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามทีก่ ฎหรือระเบียบกาหนดไว้
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มกี ารประชุมจานวน 3 ครัง้ โดยเป็นการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีจาก
บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ในการสอบทานงบการเงินงวดหกเดือน สอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 3 และตรวจสอบ
งบการเงินประจาปี โดยได้จดั ทารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่าง
ต่อเนื่อง สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้:
> สอบทานงบการเงินงวดหกเดือน งวดไตรมาสทีส่ าม และตรวจสอบงบการเงินประจาปี 2557 ทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุง
รายการบัญชีทส่ี าคัญ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการจัดทางบการเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี
ตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ ร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดั ทาขึน้ ตามหลักการบัญชี
ทีร่ บั รองทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพียงพอ โดยไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสาคัญ ซึง่ สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ
> สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าการดาเนินงานของบริษทั ฯ มีความถูกต้อง
เหมาะสม อยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
> สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
> สอบทานการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นการทาธุรกรรมหรือ
ซือ้ ขายสินค้าทีม่ เี งื่อนไขและราคาตามปกติของธุรกิจทัวไป
่ และมีการเปิดเผยข้อมูลทีโ่ ปร่งใสและเพียงพอ
> พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558 โดยได้พจิ ารณาคัดเลือกนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ประจาปี 2558 โดยเห็นควรกาหนด
ค่าตอบแทนให้เป็นเงิน 1,050,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2557 อีกจานวน 20,000 บาท และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
เพื่อขออนุมตั ติ ่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ และกาหนดค่าสอบบัญชีของผูส้ อบบัญชีต่อไป

(นายเมธี ภมรานนท์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ บริ ษทั ซาฟารีเวิ ลด์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
และของเฉพาะบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิ ดชอบของผู้บริ หารต่องบการเงิ น
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผู้ร ับ ผิด ชอบในการแสดงความเห็นต่ อ งบการเงินดัง กล่า วจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้ า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบ ัติตามข้อ กาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อ ให้ได้ความเชื่อ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อ มูลที่ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิ กี ารตรวจ เพื่อให้ได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีเกีย่ วกับจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธกี ารตรวจสอบที่เลือกใช้ข้นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความ
เสีย่ งดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่
ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุป ระสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความความเหมาะสมนโยบายการบัญชี
ทีผ่ บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่จี ดั ทาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมถึงการประเมินการนาเสนองบ
การเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ขี ้าพเจ้าได้รบั เพีย งพอและเหมาะสมเพื่อ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และของเฉพาะบริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาหรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ ทเี ่ น้ น
โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 บริษทั ฯ มีรายการ
บัญชีทส่ี าคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และมียอดคงเหลือกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังกล่าวเป็ นจานวน
มาก รายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามสัญญาและเกณฑ์ท่ตี กลงร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ กับบุคคลและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน

(นายวิชยั รุจติ านนท์)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4054
บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษทั ซำฟำรีเวิ ลด์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ
เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

5
4, 6
7

62,671,504.61
101,061,894.09
35,924,091.79
199,657,490.49

96,212,791.37
127,343,447.74
35,449,663.39
259,005,902.50

17,267,703.94
34,988,815.81
13,300,078.39
65,556,598.14

22,374,478.33
127,433,640.32
12,037,637.42
161,845,756.07

2, 8
9
10
11, 14, 16, 17, 18
12
21
13

5,311,977.15
558,599,902.34
2,518,785,518.47
26,574,671.00
30,539,588.43
27,211,764.70
3,167,023,422.09
3,366,680,912.58

5,206,284.39
501,163,486.58
2,619,386,495.05
104,490,425.00
25,904,173.78
12,146,145.92
3,268,297,010.72
3,527,302,913.22

511,456,927.09
1,339,171.33
537,216,129.93
1,710,917,230.67
21,065,596.00
15,702,135.09
7,003,156.27
2,804,700,346.38
2,870,256,944.52

427,022,092.82
1,306,827.36
478,504,455.75
1,756,634,837.78
98,981,350.00
10,007,783.97
6,038,442.63
2,778,495,790.31
2,940,341,546.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ซำฟำรีเวิ ลด์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

หนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
หุน้ กูร้ ะยะยาวส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นติ บิ ุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หุน้ กูร้ ะยะยาว - สุทธิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั ย่อยและดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 200 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 200 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถอื หุ้น

14
4, 15
4
16

67,468,590.55
244,175,071.16
18,900,000.00
-

64,119,696.86
352,585,967.36
90,000.00
61,341,915.71

19,977,885.75
38,891,707.14
18,000,000.00
-

16,351,160.56
105,072,662.87
-

17
18

66,496,975.67
263,500,000.00
12,283,315.85
672,823,953.23

63,880,851.42
246,000,000.00
4,637,675.84
792,656,107.19

53,249,144.37
173,500,000.00
303,618,737.26

41,672,789.64
156,000,000.00
319,096,613.07

16
17
4
18
19
21

40,113,705.64
1,162,228,164.13
82,888,314.02
28,028,841.61
1,313,259,025.40
1,986,082,978.63

70,024,178.71
1,163,524,777.49
93,164,266.60
21,525,667.41
1,348,238,890.21
2,140,894,997.40

34,386,832.05
274,776,769.91
807,863,998.49
51,077,655.00
4,507,991.60
1,172,613,247.05
1,476,231,984.31

51,049,473.88
366,385,054.66
758,114,219.96
42,671,479.55
3,640,022.76
1,221,860,250.81
1,540,956,863.88

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

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
3,366,680,912.58

21,250,000.00
364,827,748.25
1,386,077,748.25
330,167.57
1,386,407,915.82
3,527,302,913.22

21,250,000.00
374,098,220.57
(1,323,260.36)
1,394,024,960.21
1,394,024,960.21
2,870,256,944.52

21,250,000.00
378,134,682.50
1,399,384,682.50
1,399,384,682.50
2,940,341,546.38

22
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บริ ษทั ซำฟำรีเวิ ลด์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
30
รำยได้
จาหน่ายบัตรเข้าชม
จาหน่ายอาหารและเครือ่ งดืม่
รายได้คา่ บริการรถรับส่ง
จาหน่ายสินค้าและของทีร่ ะลึก
กิจกรรมสวนสนุก
รายได้จากการจาหน่ายภาพถ่าย
รายได้คา่ สมาชิก
รายได้จากการจัดงาน
รายได้อ่นื จากการดาเนินงาน
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัตว์และต้นไม้
ต้นทุนจากการจัดงาน
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
ค่าเสือ่ มราคา
กำไรขัน้ ต้น
หนี้สงสัยจะสูญ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์และสัตว์
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อ่นื
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น:
กาไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
การปนั ส่วนกาไร(ขาดทุน):
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
การแบ่งปนั กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม:
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กาไร(ขาดทุน)ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ (บาท)
หุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก (หุน้ )

27

10, 11
27
11
8
10

4
4, 27

21

19
21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2557

2556

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
22,128,552.92
1,769,079,987.06
(695,902,399.66)
(2,120,437.92)
(28,584,440.23)
(197,707,765.02)
844,764,944.23
(25,137,255.70)
(15,000,000.00)
4,015,000.00
9,407,378.94
483,283.47
15,739,997.18
(90,258,034.51)
(592,430,550.92)
(159,065,457.05)
(7,480,694.36)
(16,897,750.39)
(24,378,444.75)

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
21,351,791.61
2,094,942,926.09
(781,760,836.64)
(6,954,093.78)
(4,551,401.00)
(180,137,651.79)
1,121,538,942.88
(2,470,560.00)
37,222,994.16
18,499,587.36
701,717.19
16,778,818.17
(109,024,159.27)
(731,911,300.53)
(146,193,612.63)
205,142,427.33
(22,014,518.60)
183,127,908.73

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
15,585,606.21
657,192,921.77
(305,114,584.04)
(28,584,440.23)
(113,189,070.79)
210,304,826.71
(21,001,367.00)
84,434,834.27
4,015,000.00
9,001,247.10
107,821.34
67,566,840.42
(40,357,338.23)
(209,438,453.25)
(113,165,440.48)
(8,532,029.12)
4,495,567.19
(4,036,461.93)

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
14,283,330.78
826,731,208.42
(340,651,615.57)
(4,551,401.00)
(102,169,948.62)
379,358,243.23
80,556,022.69
37,222,994.16
17,935,670.96
97,841.01
83,681,410.57
(50,083,393.49)
(257,328,562.61)
(108,334,374.70)
183,105,851.82
(4,793.22)
183,101,058.60

23,085,578.60
(4,617,115.72)
18,468,462.88
(5,909,981.87)

183,127,908.73

(1,654,075.45)
330,815.09
(1,323,260.36)
(5,359,722.29)

183,101,058.60

(24,400,132.14)
21,687.39
(24,378,444.75)

183,103,327.76
24,580.97
183,127,908.73

(4,036,461.93)
(4,036,461.93)

183,101,058.60
183,101,058.60

(5,941,981.79)

183,103,327.76

(5,359,722.29)

183,101,058.60

31,999.92
(5,909,981.87)

24,580.97
183,127,908.73

(5,359,722.29)

183,101,058.60

(0.12)
200,000,000

0.92
200,000,000

(0.02)
200,000,000

0.92
200,000,000
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บริ ษทั ซำฟำรีเวิ ลด์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชาระแล้ว

จัดสรรเป็ น
สารองตามกฎหมาย

1,000,000,000.00

21,250,000.00

-

-

ยังไม่ได้จดั สรร
364,827,748.25
-

กาไรจากประมาณการ

รวมส่วนของ

ตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ
-

ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ใหญ่

ส่วนได้เสียที่
ไม่มอี านาจ
ควบคุม

รวมส่วน
ของผูถ้ อื หุน้

1,386,077,748.25

330,167.57

1,386,407,915.82

100,000.00

100,000.00

(5,941,981.79)
1,380,135,766.46

31,999.92
462,167.49

(5,909,981.87)
1,380,597,933.95

-

การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สาหรับปี :
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,000,000,000.00

21,250,000.00

(24,400,132.14)
340,427,616.11

18,458,150.35
18,458,150.35

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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

183,103,327.76

-

183,103,327.76

24,580.97

183,127,908.73

(9,200,000.00)
364,827,748.25

-

1,386,077,748.25

330,167.57

1,386,407,915.82

การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สาหรับปี :
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

22

1,000,000,000.00

9,200,000.00
21,250,000.00
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บริ ษทั ซำฟำรีเวิ ลด์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
องค์ประกอบอื่นของ
กาไรสะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557

ทุนเรือนหุน้
ทีอ่ อกและชาระแล้ว

จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

1,000,000,000.00

ยังไม่จดั สรร

21,250,000.00

378,134,682.50

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขาดทุนจากประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์

รวมส่วน

ประกันภัย - สุทธิ

ของผูถ้ อื หุน้
-

1,399,384,682.50

การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สาหรับปี :
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

1,000,000,000.00

21,250,000.00

(4,036,461.93)
374,098,220.57

(1,323,260.36)
(1,323,260.36)

(5,359,722.29)
1,394,024,960.21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

1,000,000,000.00

12,050,000.00

204,233,623.90

-

1,216,283,623.90

183,101,058.60

-

(9,200,000.00)
378,134,682.50

-

183,101,058.60
-

การเปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สาหรับปี :
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
สารองตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

22

-

-

9,200,000.00

1,000,000,000.00

21,250,000.00
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งบกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกาไรขาดทุน
เป็ นเงินสดรับมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน :
ค่าเสือ่ มราคา
หนี้สงสัยจะสูญ
กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
กลับรายการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ตัดจาหน่ายภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย
กาไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรูเ้ ป็ นรายได้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน - (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลีย่ นแปลงในหนี้สนิ ดาเนินงาน - เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีถกู หัก ณ ทีจ่ ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

(7,480,694.36)

205,142,427.33

(8,532,029.12)

183,105,851.82

197,707,765.02
25,137,255.70
(2,367,783.71)

180,137,651.79
2,470,560.00
(715,622.22)

113,189,070.79
21,001,367.00
(1,419,269.44)

102,169,948.62
-

15,000,000.00

-

-

-

-

-

(84,434,834.27)

(80,556,022.69)

(9,407,378.94)

1,706,400.18
(17,562,713.97)

(9,001,247.10)

1,706,400.18
(17,935,670.96)

28,584,440.23
(3,750,000.00)
12,809,626.02
159,065,457.05

4,551,401.00
(5,277,777.40)
9,662,531.28
147,732,071.23

28,584,440.23
(3,750,000.00)
6,752,100.00
113,165,440.48

4,551,401.00
(5,277,777.40)
3,744,662.40
108,334,374.70

415,298,687.01

527,846,929.22

175,555,038.57

299,843,167.67

30,573,791.23

(94,063,123.85)

99,049,079.81

(82,408,737.74)

1,893,355.31
(15,065,618.78)

(801,464.70)
460,616.22

156,828.47
(964,713.64)

(2,802,852.73)
454,299.66

(105,811,976.26)

105,269,474.02

(61,773,311.18)

19,275,792.21

326,888,238.51

538,712,430.91

212,022,922.03

234,361,669.07

(12,367,438.01)
(4,637,675.84)

(27,215,196.38)

(5,003,647.30)
-

(1,706,400.18)

309,883,124.66

511,497,234.53

207,019,274.73

232,655,268.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริ ษทั ซำฟำรีเวิ ลด์ จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย

งบกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกันเพิม่ ขึน้
เงินสดจ่ายซือ้ สัตว์และต้นไม้
เงินสดจ่ายซือ้ สินทรัพย์ถาวร
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้ สินทรัพย์ถาวรและสัตว์
รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
รับชาระค่าหุน้

(105,692.76)
(7,376,780.87)

(117,756.83)
(40,292,828.20)

(32,343.97)
(5,869,130.87)

(34,637.01)
(37,271,728.20)

(40,383,872.44)
(77,305,330.00)
2,660,004.62
10,389,492.34

(95,503,512.13)
(112,692,164.15)
20,279,439.25

(20,089,981.49)
(55,330,360.00)
2,660,004.62
9,566,915.89

(44,290,654.42)
(112,692,164.15)
19,625,233.65

(112,122,179.11)

(228,326,822.06)

(69,094,895.82)

(174,663,950.13)

-

-

100,000.00

-

3,348,893.69

378,296.87

3,626,725.19

2,429,767.02

จ่ายดอกเบี้ย
รับเงินกูย้ มื จากบริษทั ย่อย
รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
รับเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

(150,644,394.25)
150,000,000.00

(143,720,813.46)
-

(95,255,085.34)
65,722,600.00
150,000,000.00

(88,635,952.57)
101,900,000.00
-

18,910,000.00

-

18,000,000.00

-

ชาระคืนเงินกูจ้ ากบริษทั ย่อย
ชาระคืนหุน้ กู้
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

-

(170,000,000.00)

(1,500,000.00)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้

ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี

(61,341,915.71)
(133,796,613.36)
(100,000.00)

(52,640,509.36)
(131,217,814.53)
-

(82,750,221.47)
-

(84,562,086.08)
-

(57,778,202.68)

(55,607,104.00)

(32,375,171.68)

(27,679,647.00)

(231,302,232.31)

(382,807,944.48)

(143,031,153.30)

(98,047,918.63)

(33,541,286.76)
96,212,791.37
62,671,504.61

(99,637,532.01)
195,850,323.38
96,212,791.37

(5,106,774.39)
22,374,478.33
17,267,703.94

(40,056,599.87)
62,431,078.20
22,374,478.33

21,390,000.14

120,648,190.00

21,390,000.14

107,480,540.00

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่ เติม
รายการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงิน
สินทรัพย์เพิม่ ขึน้ จากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั ซำฟำรีเวิ ลด์ จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

1. ข้อมูลทัวไป
่
บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) ได้จดทะเบียนและจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่
21 ตุลาคม 2528 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจากัดกับกระทรวงพาณิชย์ และได้เ ปลี่ย นชื่อ เป็ น
บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีสานักงานตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนปญั ญา
อินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
บริษทั ฯ ดาเนินธุรกิจหลักประเภทการท่องเทีย่ วและสันทนาการในรูปสวนสัตว์เปิด สวนน้าและTheme Park
ข้อมูลบริษทั ย่อย:
1. บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)ได้จดทะเบียนและจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2539 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจากัดกับกระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยมีสานักงานตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 99
หมู่ 3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จัง หวัดภู เ ก็ต 83150 บริษัทย่อ ยดัง กล่าวดาเนินธุร กิจหลักประเภทการ
ท่องเทีย่ วและสันทนาการในรูปการแสดงศิลปและวัฒนธรรม
2. บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัดได้จดทะเบียนและจัดตัง้ เป็นบริษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 4
เมษายน 2554 โดยมีสานักงานตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ท่ี 9 ต าบลหัว หว้า อาเภอศรีมหาโพธิ ์ จัง หวัด
ปราจีนบุรี 25140 บริษทั ย่อยดังกล่าวดาเนินธุรกิจหลักประเภทการท่องเที่ยวและขยายพันธุ์สตั ว์ปจั จุบนั
บริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่ได้เริม่ ดาเนินกิจการ
3. บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัดได้จดทะเบียนและจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัดตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม
2557 โดยมีสานักงานตัง้ อยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ท่ี 3 ตาบลกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 บริษทั ย่อย
ดังกล่าวดาเนินธุรกิจสันทนาการประเภท Theme Park ที่เน้นโชว์เรื่องการแสดงแสง สี ของดวงไฟต่าง ๆ
และขบวนโชว์คาร์นิว ลั ที่ต่ืนตาตื่นใจหลากหลายรูป แบบ ป จั จุบ ันบริษัทย่อยดัง กล่าวยัง ไม่ได้เ ริ่มดาเนิน
กิจการ

2. เกณฑ์กำรนำเสนองบกำรเงิ น
งบการเงินนี้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิบ ัติทางการบัญชีท่ปี ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพ บัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบีย บและ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุร กิจการค้าลงวันที่ 28
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ.2543
งบการเงินนี้ได้จดั ทาขึน้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
งบการเงินของบริษทั ฯ ได้จดั ทาเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นบาทซึง่ การจัดทางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานในประเทศ ดังนัน้ เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
บริษทั ฯ ได้จดั ทางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
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ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน
หลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการกาหนดนโยบายและการรายงานจานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สนิ รายได้
และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปจั จัยต่างๆที่ผู้บริหารมีความเชื่อมัน่
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ ซึง่ ไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนาไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกาหนดจานวนสินทรัพย์และหนี้สนิ นัน้ ๆ ดังนัน้ ผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตัง้ ข้อ สมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนี้สนิ อาจแตกต่างไปจากทีป่ ระมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้รบั การทบทวนอย่างสม่าเสมอ การปรับประมาณการ
ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีทก่ี ารประมาณการดังกล่ าวได้รบั การทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดนัน้ ๆ และจะบันทึกในงวดทีป่ รับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทัง้ งวดปจั จุบนั และอนาคต
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษทั ”)
รายละเอียดของบริษทั ย่อย มีดงั ต่ อไปนี้
บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั โดยตรง
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
บริษทั ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด

ลักษณะธุรกิจ
ท่องเทีย่ วและสันทนาการ
ท่องเทีย่ วและขยายพันธุ์สตั ว์

(9% ถือโดยบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน))
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
บริษทั คาร์นวิ ลั เมจิก จากัด
ท่องเทีย่ วและสันทนาการ

สัดส่วนความเป็นเจ้าของ(ร้อยละ)
31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
99.95
90.00

99.95
90.00

90.00

-

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีม่ นี ยั สาคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
บริษทั ย่อยเป็นกิจการทีอ่ ยู่ภายใต้การควบคุมของบริษทั ฯ การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษทั ฯ มีอานาจควบคุมทัง้ ทางตรง
หรือ ทางอ้ อ มในการกาหนดนโยบายทางการเงินและการดาเนินงานของบริษัทนัน้ เพื่อ ให้ได้มาซึ่ง ประโยชน์ จาก
กิจกรรมของบริษทั ย่อย
งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุมจนถึงวันทีก่ ารควบคุมสิน้ สุดลง
งบการเงินของบริษทั ย่อยจัดทาขึน้ โดยใช้นโยบายการบัญชีทส่ี าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษทั ฯ
บริษทั ฯจัดทางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตามวิธรี าคาทุน
มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีทเ่ี ริม่ มีผลบังคับในปีบญ
ั ชีปจั จุบนั และทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้
ก.

มาตรฐานการบัญชีทเ่ี ริม่ มีผลบังคับในปีบญ
ั ชีปจั จุบนั

กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)

การนาเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)

งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

ภาษีเงินได้
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ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)

สัญญาเช่า

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)

รายได้

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)

ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)

ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)

การเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)

ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)

งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)

การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ อื ไว้เพื่อขายและการดาเนินงานทีย่ กเลิก

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)

ส่วนงานดาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าดาเนินงาน - สิง่ จูงใจทีใ่ ห้แก่ผเู้ ช่า
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าทีท่ าขึน้ ตามรูปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน –ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 การเปลีย่ นแปลงในหนี้สนิ ทีเ่ กิดขึน้ จากการรือ้ ถอน การบูรณะ และหนี้สนิ ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรือ้ ถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีสาหรับการบันทึกบัญชีหนุ้ ปนั ผล
มาตรฐานการบัญชีทงั ้ หมดตามทีก่ ล่าวข้างต้นได้รบั การปรับปรุงและจัดให้มขี ้นึ เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็ นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบ ัติทางการบัญชีกบั ผู้ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่ อ งบ
การเงินนี้
ข.

มาตรฐานการบัญชีท่จี ะมีผลบังคับในอนาคต

สภาวิชาชีพบัญชีได้อ อกมาตรฐานการบัญชีฉบับ ปรับปรุงและฉบับใหม่เป็ นจานวนมากซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี ้นึ
เพื่อให้มเี นื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
ในครัง้ นี้ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคาและคาศัพท์การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผู้ใช้มาตรฐาน
ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ เชื่อว่าจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ในปี ท่นี ามาตรฐานดังกล่าวมาถือ
ปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการบัญชีต ามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับ เป็ นมาตรฐานการบัญชีท่มี ีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสาคัญ ซึง่ ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงำน
มาตรฐานฉบับปรับปรุง นี้กาหนดให้กจิ การต้องรับรู้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุ ญาตให้กจิ การเลือกรับรู้รายการดังกล่าว
ทันทีในกาไรขาดทุน หรือในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรูใ้ นกาไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับ ปรุงดัง กล่าวไม่มีผลกระทบต่ องบการเงินนี้เนื่องจากบริษทั ฯ และบริษัทย่อ ย รับ รู้ร ายการกาไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แต่เดิมแล้ว
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบกำรเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหา
เกีย่ วกับการบัญชีสาหรับงบการเงินรวมทีเ่ ดิมกาหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับ นี้เ ปลี่ย นแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอานาจการควบคุม
หรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผลู้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสทิ ธิได้รบั หรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อานาจในการสังการกิ
่
จกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
จานวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีส ัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็
ตาม การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญนี้ส่งผลให้ฝา่ ยบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มีอานาจควบคุมในกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนาบริษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ และบริษัทย่อ ยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่ องบ
การเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิ จกำรอื่น
มาตรฐานฉบับนี้กาหนดเรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ย่อย การร่วมการงาน
บริษทั ร่วม รวมถึงกิจการทีม่ โี ครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จงึ ไม่มผี ลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทั
ฯ และบริษทั ย่อย
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กาหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม
กล่าวคือ หากกิจการต้อ งวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ใดตามข้อกาหนดของมาตรฐานที่เ กี่ย วข้องอื่น
กิจการจะต้อ งวัดมูลค่ายุติธรรมนัน้ ตามหลักการของมาตรฐานฉบับ นี้ และใช้ว ิธเี ปลี่ย นทันทีเ ป็ นต้นไปในการรับ รู้
ผลกระทบจากการเริม่ ใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝา่ ยบริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินสดในมือ เช็คระหว่างทาง และเงินฝากธนาคารทุกประเภท และ
เงินฝากประจาทีม่ วี นั ครบกาหนดไม่เกิน 3 เดือน ยกเว้นเงินฝากธนาคารทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
3.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อนื ่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื (รวมลูกหนี้บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน)แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ ารชาระหนี้ และการคาดการณ์ความสามารถเกีย่ วกับการ
ชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า จานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจาหน่ ายหนี้สูญและอายุ
หนี้ของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สญ
ู
3.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือซึง่ โดยส่วนใหญ่คอื สินค้าทีร่ ะลึกแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า
ต้นทุนของสินค้าคานวณโดยใช้วธิ เี ข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนทีซ่ อ้ื ต้นทุนในการดัดแปลง
หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สนิ ค้าอยู่ในสภาพและสถานทีป่ จั จุบนั
มูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นในการขาย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตัง้ ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสาหรับสินค้าทีเ่ สื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
3.4 เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ บันทึกโดยใช้วธิ รี าคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า
3.5 ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์และสัตว์
สินทรัพย์ทเ่ี ป็นกรรมสิทธิของกิ
์ จการ
ทีด่ นิ แสดงด้วยราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ และสัตว์ แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
สินทรัพย์ทเ่ี ช่า
สัญญาการเช่าซึ่งกลุ่มกิจการได้รบั ส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สนิ ที่เช่า
นัน้ ๆ ให้จดั ประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน อุปกรณ์ทไ่ี ด้มาโดยทาสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นสินทรัพย์
ด้วยราคายุติธรรมหรือมูลค่าปจั จุบนั ของจานวนเงินต่ าสุดที่จะต้องชาระตามสัญญาเช่า แล้วแต่จานวนใดจะต่ า
กว่า หัก ด้ว ยค่ าเสื่อ มราคาสะสมและผลขาดทุ นจากการด้อ ยค่า สะสม ค่ าเช่า ที่ช าระจะแยกเป็ น ส่ ว นที่เ ป็ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนทีจ่ ะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อใช้กาหนดอัตราดอกเบี้ยจากยอดหนี้สนิ ค่าใช้จ่าย
ทางการเงินจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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รายจ่ายฝา่ ยทุนทีเ่ กิดขึน้ ภายหลัง
รายจ่ายที่เ กิดขึ้นภายหลัง ซึ่ง เกี่ย วข้อ งกับ ที่ดิน อาคารและอุ ป กรณ์ และสัต ว์จะถู กบันทึก เพิ่มในบัญชีข อง
สินทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง หากมีความเป็นไปได้ทค่ี ่อนข้างแน่ นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิม่ เติมใน
อนาคตแก่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเกินกว่าทีไ่ ด้เคยประเมินได้จากทรัพย์สนิ ที่เกี่ยวข้องนัน้ รายจ่ายที่เกิดขึ้นใน
ภายหลังอื่นๆ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเ่ กิดขึน้
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คานวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของอาคาร อุปกรณ์และสัตว์ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
จานวนปี
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
5-20
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
5-30
บ่อกักและกรงสัตว์เลีย้ ง
5-20
เครื่องจักร เครือ่ งใช้และอุปกรณ์
5-10
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
5-10
ยานพาหนะ
5-10
อุปกรณ์สวนสนุก
5-10
สัตว์เลีย้ ง
5-20
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่คดิ ค่าเสื่อมราคาสาหรับทีด่ นิ และสินทรัพย์ทม่ี อี ยู่ระหว่างการก่อสร้างและต้นไม้
วิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้น
รอบปีบญ
ั ชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
3.6 การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทฯ และบริษทั ย่อยได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินว่า
มีขอ้ บ่งชีเ้ รื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีทม่ี ขี อ้ บ่งชีจ้ ะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ทค่ี าดว่าจะได้รบั คืน
ผลขาดทุนจากการด้อ ยค่ารับ รู้ เ มื่อ มูลค่ าตามบัญชีข องสิน ทรัพ ย์หรือ มูลค่า ตามบัญชีข องหน่ ว ยสินทรัพ ย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจ่ ะได้รบั คืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การคานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
แล้วแต่มลู ค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบั ใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปจั จุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานวนภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้
ในตลาดปจั จุบนั ซึง่ แปรไปตามเวลาและความเสีย่ งทีม่ ตี ่อสินทรัพย์ สาหรับสินทรัพย์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด
รับโดยอิสระจากสินทรัพย์อ่นื จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนรวมกับหน่ วยสินทรัพย์ท่กี ่อให้เกิดเงินสดที่
สินทรัพย์นนั ้ เกีย่ วข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ใน
การคานวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มลู ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชี
ภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือ ค่าตัดจาหน่ าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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3.7 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อนื ่
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ) แสดงในราคาทุน
3.8 ประมาณการหนี้สนิ
การประมาณการหนี้สนิ จะรับรูใ้ นงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีภาระหนี้สนิ เกิดขึ้นจาก
ข้อพิพาททางกฎหมายหรือภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้สนิ ดังกล่าว โดยจานวนภาระหนี้สนิ ดังกล่าวสามารถ
ประมาณจานวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีนยั สาคัญ
3.9 การรับรูร้ ายได้
รายได้ทร่ี บั รูไ้ ม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ หรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้จากการขายบัตร อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าทีร่ ะลึกรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อได้โอนความ
เสีย่ งและผลตอบแทนทีเ่ ป็นสาระสาคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าทีม่ นี ยั สาคัญไปให้กบั ผู้ซ้อื แล้ว และจะไม่รบั รู้
รายได้ถ้ามีความไม่แน่ นอนที่มนี ัยสาคัญในการได้รบั ประโยชน์จากรายการบัญชี นนั ้ หรือ ไม่อ าจวัดมูลค่าของ
จานวนรายได้และต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างน่ าเชื่อถือ หรือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
หรือฝา่ ยบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าทีข่ ายไปแล้วนัน้
รายได้จากการให้บริการบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
3.10 การรับรูค้ ่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดาเนินการ
รายจ่ายภายใต้ส ญ
ั ญาเช่าดาเนินการบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุส ญ
ั ญาเช่า
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั ตามสัญญาเช่าจะรับรูใ้ นงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็ นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทัง้ สิ้นตามสัญญา ค่า
เช่าทีอ่ าจเกิดขึน้ จะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีทม่ี รี ายการดังกล่าว
รายจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
จานวนเงินทีช่ าระจะถูกแบ่งระหว่างส่วนทีเ่ ป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนทีจ่ ะไปหักจากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
การเงิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะถูกปนั จากค่างวดตลอดระยะของสัญญาเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
ดอกเบี้ย ซึ่ง เป็ นส่ วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วธิ ีอ ั ต รา
ดอกเบี้ยทีแ่ ท้จริง
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้าง
3.11 เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงิน
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้ กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สนิ ที่ไม่เป็ นตัวเงิน
ซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเ่ี ป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งแสดงในมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลีย่ น ณ วันทีม่ กี ารพิจารณามูลค่ายุตธิ รรม
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3.12 บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มอี านาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือมี
อิทธิพลเหนือบุคคลหรือ กิจการอื่นอย่างเป็ นสาระสาคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการดาเนินงานรวมถึง
กิจการทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ หรือผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เป็นบุ คคลเดียวกัน
3.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรับรูเ้ งินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ทก่ี าหนดไว้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เ ป็ นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนที่บริษทั กาหนดเพิม่ เติม
บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการทางานของพนักงาน โดยการประมาณจานวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่
พนักงานจะได้รบั จากการทางานให้กบั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตลอดระยะเวลาทางานถึงปี ท่เี กษียณอายุงานใน
อนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดงั กล่าวได้ถูกคิดลดเป็ นมูลค่าปจั จุบนั อัตราคิดลดใช้
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริม่ ต้น การประมาณการภาระผูกพันดังกล่าวคานวณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
เมื่อข้อสมมติทใ่ี ช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
รับ รู้ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิต ศาสตร์ป ระกันภัยที่เ กิดขึ้นในกาไรหรือ ขาดทุนทัง้
จานวน
3.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปจั จุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปจั จุบนั
กลุ่มบริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคานวณ
จากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่
่
างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สนิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่เกี่ยวข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีท่มี ี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทรับ รู้หนี้สนิ ภาษีเ งินได้รอการตั ดบัญชีข องผลแตกต่ างชัวคราวที
่
่ต้อ งเสีย ภาษีทุกรายการ แต่ รบั รู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีท่ยี งั ไม่ได้
ใช้ใ นจ านวนเท่ า ที่มีค วามเป็ น ไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ท่กี ลุ่ ม บริษัทจะมีก าไรทางภาษีใ นอนาคตเพีย งพอที่จ ะใ ช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวที
่
ใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้นนั ้
กลุ่มบริษทั จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะ
ทาการปรับ ลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่ากลุ่มบริษัท จะไม่มีกาไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงั ้ หมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษทั จะบันทึกภาษีเ งินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีท่เี กิดขึ้นเกี่ยวข้อ งกับ
รายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
3.15 กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น คานวณโดยการหารกาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี ท่เี ป็ นของผู้ถือหุ้นสามัญด้วยจานวนหุ้น
สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้าหนักระหว่างปี
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4. รำยกำรบัญชีกบั บุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์และหนี้สนิ รายได้และต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่ วนหนึ่งของบริษั ทฯ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นกับ บริษทั ย่อ ยและ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน กิจการเหล่านี้เกีย่ วข้องกันโดยการมีบริษทั ฯเป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน รวมถึง
การมีรายการกับบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกันกับกรรมการบริษทั ฯ
รายละเอียดความสัมพันธ์ทบ่ี ริษทั ฯ มีกบั กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ มีการควบคุม หรือเป็นกิจการที่บริษทั ฯ ควบคุม หรือ
เป็นกิจการทีม่ รี ายการบัญชีกบั กลุ่มบริษทั มีดงั นี้
ลักษณะความสัมพันธ์
ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริษทั ย่อย
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)

ถือหุน้ โดยบริษทั ร้อยละ 99.95 และมีกรรมการ
ร่วมกัน
ถือหุน้ โดยบริษทั ร้อยละ 90 และมีกรรมการร่วมกัน
ถือ หุ้นโดยบริษัท ภู เ ก็ต แฟนตาซี จากัด (มหาชน)
ร้อยละ 90 และมีกรรมการร่วมกัน

บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด
บริษทั คาร์นิวลั เมจิก จากัด
บริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริษทั จังเกิลเวิลด์ จากัด
บริษทั คชาบราเธอร์ส จากัด
บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จากัด
บริษทั เบิรด์ เซอคัส จากัด
บริษทั ฟนั เทเซีย จากัด

มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน
มีผถู้ อื หุน้ และกรรมการร่วมกัน

รายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ รวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
นโยบายการ
งบการเงินรวม
กาหนดราคา
2557
2556
รายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั จังเกิลเวิลด์ จากัด
ค่าเช่าทีด่ นิ
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
3,000,000.00
3,000,000.00
บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จากัด
ซื้อสินค้า
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
4,200,000.00
บริษทั คชา บราเธอร์ส จากัด
ส่วนแบ่งรายได้
75% จากรายได้
10,161,205.53
12,309,274.56
ซื้อสินค้า
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
3,464,725.83
2,522,801.82
รายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร - ในส่วนทีจ่ ่ายให้ผบู้ ริหารสาคัญ
- ผลประโยชน์ระยะสัน้ (*)
109,572,502.00 197,354,831.00
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นโยบายการ
กาหนดราคา
รายการกับบริษทั ย่อย
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
รายได้อ่นื - รายได้ค่าบริหารจัดการแสดง
รายได้ค่าเช่าสัตว์
รายได้อ่นื
ดอกเบีย้ จ่าย
บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด
ดอกเบีย้ จ่าย
รายการกับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บริษทั จังเกิลเวิลด์ จากัด
ค่าเช่าทีด่ นิ
บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จากัด
ซื้อสินค้า
บริษทั คชา บราเธอร์ส จากัด
ส่วนแบ่งรายได้
ซื้อสินค้า
รายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร - ในส่วนทีจ่ ่ายให้ผบู้ ริหารสาคัญ
- ผลประโยชน์ระยะสัน้ (*)

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน
ราคาทุน
อัตราดอกเบีย้ 8.25% ต่อปี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

60,000,000.00
760,000.00
820,673.46
20,951,406.53

72,000,000.00
786,768.46
21,450,090.40

82,643.81

93,356.14

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

3,000,000.00

3,000,000.00

ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

4,200,000.00

75% จากรายได้
ราคาทีต่ กลงร่วมกัน

10,161,205.53
3,464,725.83

12,309,274.56
2,522,801.82

34,908,777.00

68,155,763.00

อัตราดอกเบีย้ 1% ต่อปี

-

(*) บริษัทฯ และบริษทั ย่อยมีค่า ใช้จ่ายสาหรับเงินเดือ น ค่าเบี้ยประชุม ค่าบาเหน็จ เงินโบนัส และเงินรางวัลของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงบางท่าน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เห็นชอบให้งดจ่ายเงินโบนัสและเงิน
รางวัลผูบ้ ริหารสาหรับปี 2557
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้อนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินรางวัลสาหรับ
ปี 2557 เป็ นจานวนเงินรวม 18.3 ล้านบาท ให้แก่ผู้บ ริหารระดับสูงบางท่านของบริษทั ย่อ ย และเห็นชอบให้ง ด
จ่ายเงินโบนัสผูบ้ ริหารสาหรับปี 2557
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ได้อนุ มตั ิโบนัสสาหรับปี 2556 เป็ น
จานวนเงิน 17.0 ล้านบาท และเงินรางวัลสาหรับปี 2556 เป็นจานวนเงิน 18.4 ล้านบาท ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงบาง
ท่านของบริษทั ฯ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 ได้อนุ มตั ิโบนัสสาหรับปี 2556
เป็นจานวนเงิน 52.5 ล้านบาท และเงินรางวัลสาหรับปี 2556 เป็นจานวนเงิน 18.6 ล้านบาท ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
บางท่านของบริษทั ย่อย
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ยอดคงเหลือทีม่ สี าระสาคัญระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
รายการเคลือ่ นไหว
ระหว่างปี
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

งบกำรเงิ นรวม
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
- เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและบุคคลที่
เกีย่ วข้องกัน (ไม่มดี อกเบีย้ )
- บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จากัด
- บริษทั ฟนั เทเซีย จากัด
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
- บริษทั จังเกิลเวิลด์ จากัด
- บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จากัด
- บริษทั คชา บราเธอร์ส จากัด
เงินรางวัลและค่าตอบแทนผูบ้ ริหารค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

10,451,220.83
280,367.00
-

52,122,324.11
463,238.33
1,742,175.00

1,000,000.00
128,880.00
1,694,990.98
106,472,500.00
90,000.00

2,250,000.00
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5,604,360.00
13,178,568.90
18,320,000.00
18,910,000.00

(58,343,142.23)
(698,653.43)
(1,061,175.00)
(5,513,860.00)
(13,735,669.42)
(58,072,500.00)
(100,000.00)

4,230,402.71
44,951.90
681,000.00
3,250,000.00
219,380.00
1,137,890.46
66,720,000.00
18,900,000.00

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
รายการเคลือ่ นไหว
ระหว่างปี
เพิม่ ขึน้
(ลดลง)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื
- บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
- บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด
- บริษทั คชา บราเธอร์ส จากัด
- บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จากัด
- บริษทั ฟนั เทเซีย จากัด
เงินทดรองจ่าย และเงินจ่ายล่วงหน้าแก่กรรมการ
พนักงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื
- บริษทั จังเกิลเวิลด์ จากัด
- บริษทั ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จากัด
- บริษทั คชา บราเธอร์ส จากัด
เงินรางวัลและค่าตอบแทนผูบ้ ริหารค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน

73,819,933.42
73,738.54
280,367.00
-

66,276,446.43
13,729.65
686,391.46
463,238.33
1,061,175.00

(139,613,338.96)
(13,729.65)
(760,130.00)
(698,653.43)
(1,061,175.00)

483,040.89
44,951.90
-

1,183,511.53

15,190,982.01

(15,196,159.54)

1,178,334.00

1,000,000.00
128,880.00
1,694,990.98
35,372,500.00
-

2,250,000.00

-

5,604,360.00
13,178,568.90
18,000,000.00

(5,513,860.00)
(13,735,669.42)
(35,372,500.00)
-

3,250,000.00
219,380.00
1,137,890.46
18,000,000.00

321,400,000.00
8,000,000.00

64,322,600.00
1,400,000.00

(169,500,000.00)
(500,000.00)

216,222,600.00
8,900,000.00

329,400,000.00

65,722,600.00

(170,000,000.00)

225,122,600.00

36,946,876.59
38,178.07
36,985,054.66

20,951,406.53
82,643.81
21,034,050.34

(8,364,935.09)
(8,364,935.09)

49,533,348.03
120,821.88
49,654,169.91

366,385,054.66

86,756,650.34

(178,364,935.09)

274,776,769.91

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั ย่อยและดอกเบีย้ ค้างจ่าย
เงินกูย้ มื ระยะยาว
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด
รวม
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)
บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด
รวม
รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวจากบริษทั ย่อย
และดอกเบีย้ ค้างจ่าย
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5. เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2557
15,057,794.67
3,653,794.96
43,959,914.98
62,671,504.61

2556
27,191,866.38
6,220,629.41
62,800,295.58
96,212,791.37

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
9,327,940.13 16,044,783.91
780,066.75
1,952,686.40
7,159,697.06
4,377,008.02
17,267,703.94 22,374,478.33

6. ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น-สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2557

2556

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ลูกหนี้การค้าบริษทั อื่น
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยกมา
เพิม่ ขึน้
ลดลง
คงเหลือยกไป
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อ่นื :เงินทดรองจ่าย และเงินจ่ายล่วงหน้าแก่กรรมการ
พนักงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินทดรองจ่ายเพือ่ โครงการในประเทศจีน (*)
ลูกหนี้อ่นื - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายได้คา้ งรับ - บริษทั ย่อย
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่นๆ
รวมลูกหนี้อ่นื
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

44,951.90
82,346,483.09
82,391,434.99

354,105.54
81,445,757.28
81,799,862.82

44,951.90
22,416,238.92
22,461,190.82

354,105.54
26,673,364.16
27,027,469.70

(6,539,067.87)
(4,135,888.70)
1,600,608.00
(9,074,348.57)
73,317,086.42

(4,058,507.87)
(2,480,560.00)
(6,539,067.87)
75,260,794.95

(2,662,548.00)
1,600,608.00
(1,061,940.00)
21,399,250.82

(2,662,548.00)
(2,662,548.00)
24,364,921.70

4,230,402.71
681,000.00
1,000,000.00
12,633,433.66
9,199,971.30
27,744,807.67
27,744,807.67

10,451,220.83
24,265,000.00
23,650,000.00
12,171,083.90
5,810,348.06
76,347,652.79
(24,265,000.00)
52,082,652.79

1,178,334.00
483,040.89
1,000,000.00
4,898,721.16
6,029,468.94
13,589,564.99
13,589,564.99

1,183,511.53
73,819,933.42
23,650,000.00
3,671,909.13
743,364.54
103,068,718.62
103,068,718.62

101,061,894.09

127,343,447.74

34,988,815.81

127,433,640.32
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(*) บริษทั ย่อยได้จ่ายเงินทดรองให้แก่บริษทั อื่นแห่งหนึ่งจานวน 24.3 ล้านบาท เพื่อเป็ นค่าออกแบบเบื้องต้นโครงการ
ในอนาคตในประเทศจีนซึ่งผ่านการอนุ มตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยได้ตงั ้ ค่าเผื่อผล
เสียหายจากเงินทดรองเพื่อโครงการในประเทศจีนทัง้ จานวนแล้ว และในเดือนธันวาคม 2557 ฝ่ายบริหารของบริษทั
ย่อยได้อนุมตั ติ ดั จาหน่ายรายการเงินทดรองออกจากบัญชีแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามอายุทค่ี า้ งชาระได้ดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า - บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
ลูกหนี้การค้า - อื่นๆ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึน้ ไป
รวมลูกหนี้การค้า

2557

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

44,951.90

354,105.54

44,951.90

354,105.54

63,984,653.52
2,792,489.70
13,555,800.00
2,013,539.87
82,391,434.99

72,055,889.85
6,660,490.00
802,490.00
1,926,887.43
81,799,862.82

21,025,917.92
283,496.00
220,700.00
886,125.00
22,461,190.82

24,017,392.50
1,166,015.00
545,440.00
944,516.66
27,027,469.70

7. สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
อาหารและเครือ่ งดื่ม
สินค้าทีร่ ะลึก
พัสดุอะไหล่ - ทัวไป
่
เบ็ดเตล็ด
รวม
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
คงเหลือยกมา
ลดลง
คงเหลือยกไป
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2557
7,466,429.81
35,535,214.11
3,342,654.15
6,835,016.74
53,179,314.81

2556
6,957,531.99
37,757,687.27
4,042,022.06
6,315,428.80
55,072,670.12

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
1,957,596.63
1,898,751.85
11,884,021.74 11,822,431.04
82,411.77
68,861.46
2,661,672.13
2,952,486.39
16,585,702.27 16,742,530.74

(19,623,006.73)
2,367,783.71
(17,255,223.02)
35,924,091.79

(20,338,628.95)
715,622.22
(19,623,006.73)
35,449,663.39

(4,704,893.32)
1,419,269.44
(3,285,623.88)
13,300,078.39
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(4,704,893.32)
(4,704,893.32)
12,037,637.42

8. เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย – สุทธิ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยซึง่ แสดงรวมอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษทั ฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชือ่ บริษทั
1. บริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัด
2. บริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ถือหุน้ และมี
กรรมการร่วมกัน
ถือหุน้ และมี
กรรมการร่วมกัน

สัดส่วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

หน่ วย : ล้านบาท
ทุนทีอ่ อกและ
ทุนจดทะเบียน เรียกชาระแล้ว

หน่ วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธรี าคาทุน
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ธันวาคม 2556

90

40

10

9,000,000.00

9,000,000.00

99.95

190

190

1,899,500,000.00

1,899,500,000.00

1,908,500,000.00

1,908,500,000.00

(1,481,477,907.18)

(1,562,033,929.87)

84,434,834.27

80,556,022.69

(1,397,043,072.91)
511,456,927.09

(1,481,477,907.18)
427,022,092.82

รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
คงเหลือยกมา
ลดลง
คงเหลือยกไป
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ได้อนุ มตั ิให้บริษทั ฯจัดตัง้
บริษัทย่ อ ยแห่ง หนึ่ ง ชื่อ บริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จากัดโดยได้จดทะเบีย นจัด ตัง้ เป็ น บริษัทจ ากัดกับ
กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 มีทุนจดทะเบียน 40 ล้านบาทประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 4 ล้าน
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท และเรียกชาระค่าหุน้ สามัญ 25% ในอัตราหุน้ ละ 2.5 บาท โดยบริษทั ฯถือหุน้ จานวน 3.6
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็ นจานวนเงิน 36.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน และ ที่
ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ย่อย ครัง้ ที่ 13/2553 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 ได้อนุ มตั ิให้บริษทั ย่อยเข้าถือ
หุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวจานวน 0.36 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท เป็นจานวนเงิน 3.6 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
9 ของทุนจดทะเบียน ซึง่ บริษทั ย่อยดังกล่าวจัดตัง้ ขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวและขยายพันธุ์สตั ว์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ชาระค่าหุน้ สามัญให้แก่บริษทั ย่อยที่จดั ตัง้ ขึ้นแล้ว ปจั จุบนั บริษทั ย่อยดังกล่าวยังไม่ได้
ดาเนินกิจการ
2. ที่ประชุมวิส ามัญผู้ถือ หุ้นของบริษทั ภูเ ก็ต แฟนตาซี จากัด (มหาชน) เมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2547 ได้มมี ติ
เป็ นเอกฉันท์อ นุ มตั ิให้ลดทุนที่ชาระแล้ว ของบริษทั ย่อ ยจากจานวน 1,900 ล้านบาท ประกอบด้ว ยหุ้นสามัญ
จานวน 190 ล้านหุ้น เหลือเป็ นทุนชาระแล้ว 190 ล้านบาท ประกอบด้ว ยหุ้นสามัญจานวน 190 ล้านหุ้น โดย
การลดมูล ค่าหุ ้น จากมูล ค่าที่ต ราไว้เ ดิม หุ ้นละ 10 บาท เหลือ มูลค่า หุ้น ละ 1 บาท โดยให้นาทุน ชาระแล้ว ที่
ลดลงไปชดเชยผลขาดทุน สะสม บริษทั ย่อ ยดัง กล่าวได้จดทะเบีย นการลดทุนดัง กล่าวกับ กระทรวงพาณิช ย์
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการถูกกลับรายการทา
ให้เงินลงทุนในบริษทั ย่อยมีมลู ค่าเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของงบการเงินทีต่ รวจสอบแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

9. เงิ นฝำกที่ติดภำระคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ยมีเ งินฝากธนาคารประเภทประจา 12 เดือ นกับ
ธนาคารพาณิชย์เป็ นจานวนเงิน 5.3 ล้านบาท และ 5.2 ล้านบาท ตามลาดับ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ยได้นาเงินฝาก
ประจาดังกล่าวไปค้าประกันหนังสือค้าประกันที่ออกโดยธนาคาร
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10. สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
สัตว์และต้นไม้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
สัตว์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิม่ ระหว่างปี
ตัดจาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาส่วนทีต่ ดั จาหน่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสือ่ มราคาทีแ่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ปี 2556
ปี 2557

งบการเงินรวม
ต้นไม้

รวม

538,638,971.45
115,360,915.25
(42,990,408.45)

117,603,691.71
-

611,009,478.25

117,603,691.71

155,079,176.58
28,636,482.71
(13,702,391.67)

-

170,013,267.62

-

383,559,794.87
440,996,210.63

117,603,691.71
117,603,691.71

สัตว์

656,242,663.16
115,360,915.25
(42,990,408.45)
728,613,169.96

499,237,274.45
113,853,265.25
(42,606,200.10)
570,484,339.60

155,079,176.58
28,636,482.71
(13,702,391.67)
170,013,267.62

137,688,398.41
26,051,626.99
(13,516,236.02)
150,223,789.38

501,163,486.58
558,599,902.34

361,548,876.04
420,260,550.22

22,733,663.10
28,636,482.71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ต้นไม้
116,955,579.71
116,955,579.71
116,955,579.71
116,955,579.71

รวม
616,192,854.16
113,853,265.25
(42,606,200.10)
687,439,919.31
137,688,398.41
26,051,626.99
(13,516,236.02)
150,223,789.38
478,504,455.75
537,216,129.93
19,592,394.88
26,051,626.99

กลุ่มบริษทั มิได้บนั ทึกสัตว์เกิดใหม่เป็ นสินทรัพย์ในบัญชี เนื่องจากกลุ่มบริษทั มิได้ทาธุรกิจในเชิงค้าสัตว์ หากแต่ได้จดั ทาทะเบียนควบคุมสัตว์เกิดใหม่ เมื่อมีการขายสัต ว์เกิดใหม่จะ
บันทึกบัญชี ซึง่ แสดงอยู่ในรายการ “รายได้จากการจาหน่ายสัตว์เกิดใหม่”
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลีย้ งสัตว์เกิดใหม่บนั ทึกอยู่ในรายการ “ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัตว์และต้นไม้” เมื่อเกิดรายการ
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11. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิม่ /โอนเข้าระหว่างปี
จาหน่าย/โอนออกระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เพิม่ ขึน้ ระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูคค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทีด่ นิ

ส่วนปรับปรุงและ
พัฒนาทีด่ นิ

อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุง
อาคาร

1,478,117,436.41
1,478,117,436.41

285,232,212.21
3,186,705.53
288,418,917.74

2,576,104,709.59
15,150,568.54
2,591,255,278.13

181,348,949.52
3,708,626.43
185,057,575.95

1,237,959,153.32
5,567,364.09
(3,234,420.63)
1,240,292,096.78

240,632,447.12
8,458,241.08
(7,401,414.09)
241,689,274.11

629,975,310.54
20,257,354.21
(21,827,282.17)
628,405,382.58

24,406,311.55
31,275.70
24,437,587.25

142,415,044.70
7,157,190.23
149,572,234.93

1,979,556,253.98
80,731,227.33
2,060,287,481.31

158,160,815.26
7,027,960.68
165,188,775.94

1,192,965,575.16
13,146,989.06
(3,132,154.75)
1,202,980,409.47

199,598,048.69
13,657,313.01
(6,852,377.07)
206,402,984.63

400,537,829.98
47,102,324.89
(21,798,851.90)
425,841,302.97

23,995,467.18
248,277.11
24,243,744.29

1,478,117,436.41
1,478,117,436.41

142,817,167.51
138,846,682.81

12,961,451.63
12,961,451.63
583,587,003.98
518,006,345.19

บ่อกักและกรง
เลีย้ งสัตว์

เครือ่ งจักร เครือ่ งใช้ เครือ่ งตกแต่ง และ
และอุปกรณ์
เครือ่ งใช้สานักงาน

-

-

23,188,134.26
19,868,800.01

44,993,578.16
37,311,687.31
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41,034,398.43
35,286,289.48

ยานพาหนะ

229,437,480.56
202,564,079.61

อุปกรณ์สวนสนุก

410,844.37
193,842.96

โครงการระหว่าง
ก่อสร้างและอื่นๆ
81,195,046.37
49,794,103.82
(22,004,200.50)
108,984,949.69
-

รวม
6,734,971,576.63
106,154,239.40
(54,467,317.39)
6,786,658,498.64
4,097,229,034.95
169,071,282.31
(31,783,383.72)
4,234,516,933.54

5,394,595.00
15,000,000.00
20,394,595.00

18,356,046.63
15,000,000.00
33,356,046.63

75,800,451.37
88,590,354.69

2,619,386,495.05
2,518,785,518.47

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิม่ /โอนเข้าระหว่างปี
จาหน่าย/โอนออกระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ่ มราคาตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มูคค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ทีด่ นิ

ส่วนปรับปรุงและ
พัฒนาทีด่ นิ

อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง
และส่วนปรับปรุง
อาคาร

บ่อกักและกรง
เลีย้ งสัตว์

เครือ่ งจักร
เครือ่ งใช้ และ
อุปกรณ์

1,231,458,502.96
1,231,458,502.96

237,733,265.07
3,186,705.53
240,919,970.60

1,206,224,775.22
13,472,630.90
1,219,697,406.12

181,348,949.52
3,708,626.43
185,057,575.95

224,070,137.28
4,936,518.03
(3,079,172.88)
225,927,482.43

54,757,325.72
1,858,881.08
(530,339.81)
56,085,866.99

410,352,164.16
20,150,854.21
(17,174,300.00)
413,328,718.37

24,406,311.55
31,275.70
24,437,587.25

107,351,184.40
4,782,242.74
112,133,427.14

996,296,882.63
41,067,311.43
1,037,364,194.06

158,160,815.26
7,027,960.68
165,188,775.94

194,926,730.53
8,597,465.03
(3,020,091.39)
200,504,104.17

50,236,235.99
1,460,182.61
(174,158.91)
51,522,259.69

281,641,903.45
23,954,004.20
(17,145,884.73)
288,450,022.92

23,995,467.18
248,277.11
24,243,744.29

1,231,458,502.96
1,231,458,502.96

130,382,080.67
128,786,543.46

12,961,451.63
12,961,451.63
196,966,440.96
169,371,760.43

-

-

23,188,134.26
19,868,800.01
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29,143,406.75
25,423,378.26

เครือ่ งตกแต่ง และ
เครือ่ งใช้สานักงาน

4,521,089.73
4,563,607.30

ยานพาหนะ

128,710,260.71
124,878,695.45

อุปกรณ์สวนสนุก

410,844.37
193,842.96

โครงการระหว่าง
ก่อสร้างและอื่นๆ
11,854,077.37
14,844,285.33
(20,326,262.86)
6,372,099.84

รวม
3,582,205,508.85
62,189,777.21
(41,110,075.55)
3,603,285,210.51

-

1,812,609,219.44
87,137,443.80
(20,340,135.03)
1,879,406,528.21

-

12,961,451.63
12,961,451.63

11,854,077.37
6,372,099.84

1,756,634,837.78
1,710,917,230.67

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ทีแ่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดงั นี้:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
169,071,282.31

2556
157,403,988.69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
87,137,443.80
82,577,553.74

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้จดจานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ในปจั จุบนั และที่จะมีข้นึ ในอนาคต ซึ่งมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมมีจานวนเงินรวมประมาณ 2,134.0 ล้านบาท
และ 2,203.5 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวนเงินรวมประมาณ 1,529.2 ล้านบาท และ
1,558.4 ล้านบาท ตามลาดับ เพื่อค้าประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รบั จากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ
14, 16, 18)
มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรทีย่ งั ใช้งานบางรายการ ซึง่ ตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยยัง
สามารถใช้ประโยชน์ในสินทรัพย์เหล่านัน้ ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ในงบการเงินรวมมีจานวนเงินรวม
ประมาณ 2,623.2 ล้านบาท และ 2,462.2 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจานวนเงินรวม
ประมาณ 1,191.5 ล้านบาท และ 1,058.9 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในงบการเงินรวม
มีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 133.3 ล้านบาท และ 153.7 ล้านบาท ตามลาดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชีเท่ากับ 101.1 ล้านบาท และ 102.3 ล้านบาท ตามลาดับ

12. เงิ นจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำซื้อสัตว์ – สุทธิ
เงินล่วงหน้าค่าซือ้ สัตว์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คงเหลือยกมา
เพิม่ ขึน้
คงเหลือยกไป
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์ - สุทธิ

2557
49,176,646.00

2556
104,490,425.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
43,667,571.00
98,981,350.00

(22,601,975.00)
(22,601,975.00)
26,574,671.00

104,490,425.00

(22,601,975.00)
(22,601,975.00)
21,065,596.00
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98,981,350.00

13. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
15,000,000.00
12,211,764.70
27,211,764.70

เงินมัดจาซื้อทรัพย์สนิ
เงินประกัน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

2556
12,146,145.92
12,146,145.92

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
7,003,156.27
6,038,442.63
7,003,156.27
6,038,442.63

14. เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:วงเงินสินเชื่อ (ล้านบาท)

หน่วย : บาท

งบการเงิน
ประเภท
เงินเบิกเกินบัญชี

งบการเงินรวม

เฉพาะกิจการ

50

20

งบการเงินรวม
2557
2556

เงินกูย้ มื ระยะสัน้
20
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

47,468,590.55

44,119,696.86

19,977,885.75

16,351,160.56

20,000,000.00
67,468,590.55

20,000,000.00
64,119,696.86

19,977,885.75

16,351,160.56

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจดจานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดที่มอี ยู่ในปจั จุบนั และที่จะมีข้นึ ในอนาคตของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยเพื่อเป็นหลักประกันในการกูย้ มื ดังกล่าว
บริษัท ฯ และบริษัทย่อ ยจ่ายดอกเบี้ย เงิน เบิกเกินบัญ ชีและเงินกู้ย ืมระยะสัน้ จากธนาคารพาณิ ชย์ในอัต ราร้อ ยละ
MLR+1%
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15. เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้า - ทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวมเจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อ่นื :เงินรางวัลและค่าตอบแทนผูบ้ ริหารค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์เกีย่ วกับพนักงานค้างจ่าย
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
รายได้จากการขายรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สนิ จากคดีความฟ้องร้อง
ดอกเบีย้ เงินกูย้ มื ระยะยาวค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้อ่นื
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556

4,607,270.46
82,314,277.26
86,921,547.72

3,866,401.23
70,039,604.80
73,906,006.03

4,607,270.46
21,377,087.23
25,984,357.69

3,866,401.23
28,602,716.95
32,469,118.18

66,720,000.00
14,881,502.00
9,828,760.98
38,840,824.93
14,773,468.96
288,627.80
11,920,338.77
157,253,523.44
244,175,071.16

106,472,500.00
55,868,686.11
10,760,892.90
60,958,240.62
24,617,561.78
4,800,000.00
961,418.72
14,240,661.20
278,679,961.33
352,585,967.36

3,853,607.00
2,546,773.48
400,537.50
3,979,573.94
187,911.04
1,938,946.49
12,907,349.45
38,891,707.14

35,372,500.00
21,361,132.00
8,391,628.35
181,703.99
4,581,092.77
845,555.59
1,869,931.99
72,603,544.69
105,072,662.87

16. หุ้นกู้ระยะยำว – สุทธิ
หุน้ กูร้ ะยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
หุน้ กูร้ ะยะยาว
หัก หุน้ กูร้ ะยะยาวส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หุน้ กูร้ ะยะยาว - สุทธิ

-

2556
61,341,915.71
(61,341,915.71)
-

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 และวันที่ 11 กันยายน 2549 บริษทั ย่อยได้ออกหุน้ กูค้ รัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 ตามลาดับ ครัง้ ละ
75,000 หน่ วย รวมทัง้ สิ้น 150,000 หน่ วย หน่ วยละ 1,000 บาท เป็ นจานวนเงิน 150 ล้านบาท ภายใต้โครงการพัฒนา
และฟื้ นฟูกจิ การที่ได้ร บั ผลกระทบจากเหตุ การณ์ธรณีพบิ ตั ิสนึ ามิ ให้แก่กองทุนเปิ ดเพื่อพัฒนาและฟื้ นฟูกจิ การที่ได้รบั
ผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพบิ ตั สิ นึ ามิ บริหารจัดการโดย บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) ซึ่ง
มีอ ัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่ อปี (ไม่ทบต้น) ชาระปี ละครัง้ ครบกาหนดไถ่ ถอนในเดือนมีนาคม 2554 และเดือน
กันยายน 2554
ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยได้ผดิ นัดชาระหุ้นกู้ และถูกธนาคารแห่งหนึ่งในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ฟ้องให้ชาระหุ้นกู้
จานวนเงิน 150 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 บริษทั ย่อยและธนาคารดังกล่าวได้ตกลง
ทาสัญญาประนีป ระนอมยอมความ และให้ บริษัทย่อยชาระดอกเบี้ยและดอกเบี้ย ผิดนัดชาระที่คงค้างบางส่ วน โดย
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บริษทั ย่อยจะมีรายได้อ่นื จากดอกเบี้ยทีธ่ นาคารลดหนี้ให้จานวน 7.13 ล้านบาท ทัง้ นี้ให้บริษทั ย่อยผ่อนชาระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเดือนละไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 9 เมษายน 2555 และให้ชาระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 9 ธันวาคม
2556 โดยมีเงื่อนไขหากมีการเพิม่ ทุน บริษทั ย่อยต้องนาเงินทีไ่ ด้จากการเพิม่ ทุนมาชาระหนี้ดงั กล่าว เป็ นจานวนเงินไม่
น้อยกว่า 75 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2556 บริษทั ย่อยไม่สามารถชาระคืนเงินต้นทัง้ หมดและดอกเบี้ยได้ตามกาหนด
ครัง้ เดียวจานวนเงิน 60.98 ล้านบาท บริษทั ย่อยจึงขอผ่อนชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเดือนละไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท
และในเดือนสิงหาคม 2557 บริษทั ย่อยได้ชาระหนี้คนื ครบถ้วนและไถ่ถอนหลักประกันหุน้ กูข้ องบริษทั ย่อยแล้ว
หุ้นกู้ดงั กล่าวค้าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิง่ ปลูกสร้างบางส่ ว นของบริษัทย่อ ย ซึ่ง จานองไว้กบั ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่งไปจานองเป็นลาดับสองไว้กบั ธนาคารพาณิชย์ในประเทศอีกแห่งหนึ่งในฐานะผู้ถือหน่ วยหุ้นกู้แทน โดย
มีบริษทั ฯและกรรมการของบริษทั ย่อยบางท่านเป็นผูค้ ้าประกันร่วม

17. หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ น– สุทธิ
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
จานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปจั จุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่าย
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
จานวนเงินขัน้ ต่าทีจ่ ะต้องจ่าย
ต้นทุนทางการเงิน
มูลค่าปจั จุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ อ้ งจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2557

2556

76,871,015.79
(10,374,040.12)
66,496,975.67

74,841,891.00
(10,961,039.58)
63,880,851.42

62,588,282.04
(9,339,137.67)
53,249,144.37

49,438,860.00
(7,766,070.36)
41,672,789.64

43,387,094.94
(3,273,389.30)
40,113,705.64

76,412,692.75
(6,388,514.04)
70,024,178.71

37,291,320.94
(2,904,488.89)
34,386,832.05

56,034,185.00
(4,984,711.12)
51,049,473.88

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสญ
ั ญาเช่า การเงินกับบริษทั ในประเทศหลายแห่งเพื่อ
เช่าซื้อ รถจานวน 76 สัญญา และ 73 สัญญา ตามลาดับโดยมีจานวนเงินการผ่อนชาระ 12 งวด ถึง 60 งวด งวดละ
เท่าๆ กันทุกเดือนจนถึงปี 2560 คิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 4.38 ถึง 12.83 ต่อปี กรรมสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ที่ซ้อื
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงินนี้จะโอนเป็ นกรรมสิทธิของบริ
ษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต่อเมื่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ชาระ
์
เงินงวดสุดท้ายแล้ว

18. เงิ นกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิ น – สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ประกอบด้วย:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก ส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

2557
1,425,728,164.13
(263,500,000.00)
1,162,228,164.13
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2556
1,409,524,777.49
(246,000,000.00)
1,163,524,777.49

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
981,363,998.49
914,114,219.96
(173,500,000.00) (156,000,000.00)
807,863,998.49
758,114,219.96

18.1 เมื่อ วัน ที่ 17 มิถุนายน 2557 บริษทั ฯ ได้ทาสัญ ญา และได้ร บั เงิน กู้ย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินใน
ประเทศแห่ง หนึ่ง เป็ น จานวนเงิน 150 ล้า นบาท ซึ่ง มีร ายละเอีย ดและเงื่อ นไขการชาระหนี้โ ดยสัง เขป
ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
มิถุนายน 2557 - พฤษภาคม 2558
มิถุนายน 2558 - พฤษภาคม 2565

เงือ่ นไขการชาระ
เงินต้นและดอกเบีย้ ต่อเดือน (บาท)
ชาระเฉพาะดอกเบีย้
2,500,000

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )
MLR+1.0
MLR+1.0

บริษทั ฯ ได้จดจานองที่ดนิ ของบริษทั ที่เ กี่ย วข้อ งกันแห่ง หนึ่ง และจานาบัต รเงินฝากของบริษทั ฯ เพื่อ เป็ น
หลักประกันในการกู้ยมื ดังกล่าว และค้าประกันโดยบริษทั ย่อยและบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
18.2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 บริษทั ฯ ได้ทาสัญญา และได้รบั เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งหนี่งเป็ นจานวนเงิน 1,050 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขการชาระหนี้โดยสังเขปดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
กรกฎาคม 2553 - ธันวาคม 2553
มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554
มกราคม 2555 - ธันวาคม 2555
มกราคม 2556 - ธันวาคม 2558
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2563

เงือ่ นไขการชาระ
เงินต้นและดอกเบีย้ ต่อเดือน (บาท)
ชาระเฉพาะดอกเบีย้
8,000,000
10,000,000
13,000,000
14,000,000

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )
MLR+0.5
MLR+0.5
MLR+0.5
MLR+0.5
MLR+0.5

บริษทั ฯ ได้จดจานองที่ดนิ พร้อ มสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดที่มอี ยู่ในป จั จุบ นั และที่จะมีข ึ้นในอนาคตของบริษทั ฯ
เพื่อเป็ นหลักประกันในการกู้ยมื ดังกล่าว และค้าประกันโดยบริษทั ย่อย และกรรมการท่านหนึ่งของบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 บริษัทฯได้ทาบันทึกข้อตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้ใหม่กบั ธนาคาร
พาณิชย์ดงั กล่าวดังนี้
ระยะเวลา
กุมภาพันธ์ 2555 - เมษายน 2555
พฤษภาคม 2555 - ธันวาคม 2555
มกราคม 2556 - เมษายน 2556
พฤษภาคม 2556 - ธันวาคม 2558
มกราคม 2559 - ธันวาคม 2563

เงือ่ นไขการชาระ
เงินต้นและดอกเบีย้ ต่อเดือน (บาท)
ชาระเฉพาะดอกเบีย้
13,500,000
16,500,000
13,000,000
14,000,000

ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ ในสัญญานอกเหนือจากทีก่ ล่าวข้างต้นนี้ยงั คงเดิม

76

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )
MLR+0.5
MLR+0.5
MLR+0.5
MLR+0.5
MLR+0.5

18.3 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 บริษทั ย่อยได้ทาสัญญา และได้รบั เงินกูย้ มื ระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ
แห่งเดียวกับข้อ 18.2 เป็นจานวนเงิน 600 ล้านบาท ซึง่ มีรายละเอียดและเงื่อนไขการชาระหนี้โดยสังเขป
ดังต่อไปนี้
ระยะเวลา
กรกฎาคม 2553 - ธันวาคม 2553
มกราคม 2554 - ธันวาคม 2554
มกราคม 2555 - ธันวาคม 2563

เงือ่ นไขการชาระ
เงินต้นและดอกเบี้ยต่อเดือน (บาท)
ชาระเฉพาะดอกเบี้ย
5,000,000
7,500,000

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MLR+0.5
MLR+0.5
MLR+0.5

บริษทั ย่อยได้จดจานองที่ดนิ พร้อ มสิง่ ปลูกสร้างทัง้ หมดที่มอี ยู่ในป จั จุบ นั และที่จะมีข ึ้นในอนาคตของบริษทั
ย่อยเพื่อเป็ นหลักประกันการกู้ยมื ดังกล่าว และค้าประกันโดยบริษทั ฯ และกรรมการท่านหนึ่งของบริษทั ฯ
ภายใต้เ งื่อ นไขของสัญ ญาเงิน กู้ย มื ดัง กล่า ว บริษ ทั ฯ และบริษ ทั ย่อ ยมีภ าระผูก พัน ที่จ ะต้อ งปฏิบ ตั ิต าม
เงื่อนไขบางประการ เช่น การไม่ก่อ ภาระผูกพันในสินทรัพ ย์ และการไม่จ่ายเงินป นั ผล เป็ นต้น เว้นแต่จะ
ได้รบั ความยินยอมจากเจ้าหนี้

19. ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
การเปลี่ย นแปลงมูลค่าป จั จุบ นั ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์พ นัก งานและค่า ใช้จ่ายผลประโยชน์พ นักงานในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้:-

มูลค่าปจั จุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ :
ต้นทุนบริการ
ต้นทุนดอกเบีย้
(กาไร)ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (*)
มูลค่าปจั จุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
2557
2556
93,164,266.60 83,501,735.32 42,671,479.55 38,926,817.15
10,212,514.02
2,597,112.00
(23,085,578.60)
82,888,314.02

6,845,175.66
2,817,355.62
93,164,266.60

5,107,680.00
1,644,420.00
1,654,075.45
51,077,655.00

2,364,556.80
1,380,105.60
42,671,479.55

* ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทใ่ี ช้ในการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี 2557
กลุ่มบริษทั กาหนดโครงการผลประโยชน์ท่กี าหนดไว้ตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่ว นที่บ ริษทั
กาหนดเพิม่ เติม ซึ่ง ให้ส ทิ ธิแ ก่พ นัก งานที่เ กษีย ณอายุแ ละท างานคร บระยะเวลาที่ก าหนด และรางวัล ที่ใ ห้แ ก่
พนักงานตามอายุการทางานที่บริษทั กาหนด
ข้อ สมมติในการประมาณการตามหลักคณิต ศาสตร์ป ระกัน ภัย ที่สาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก) มีดงั นี้ :-
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งบการเงินรวม
อัตราคิดลด

อัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2557

2556

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลีย่ ของพันธบัตร
รัฐบาล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557
ประมาณการจาก
ตารางมรณะไทย
ประจาปี 2551

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลีย่ ของพันธบัตร
รัฐบาล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
ประมาณการจาก
ตารางมรณะไทย
ประจาปี 2551

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลีย่ ของพันธบัตร
รัฐบาล ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2557
ประมาณการจาก
ตารางมรณะไทย
ประจาปี 2551

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลีย่ ของพันธบัตร
รัฐบาล ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
ประมาณการจาก
ตารางมรณะไทย
ประจาปี 2551

5.00%

5.00%

5.00%

5.00%

เงินเดือนในอนาคตทีเ่ พิม่ ขึน้

20. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญ
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะทีส่ าคัญดังนี้:หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
การเปลีย่ นแปลงในสินค้าคงเหลือ (เพิม่ ขึน้ )ลดลง
วัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
ต้นทุนการแสดง
ต้นทุนขายอาหารและเครือ่ งดื่ม
ต้นทุนขายสินค้าและของทีร่ ะลึก
ต้นทุนขายรถรับส่งและอื่นๆ
ต้นทุนจากการจัดงาน
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
ค่าเสือ่ มราคา
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย
ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค
ค่าซ่อมแซมบารุงรักษา
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร (ดูหมายเหตุ 4)
ต้นทุนทางการเงิน

2557
1,713,575.34
44,316,390.31
136,426,404.52
212,196,937.74
77,287,007.57
116,106,136.33
2,120,437.92
28,584,440.23
15,000,000.00
197,707,765.02
25,137,255.70
520,743,564.89
90,258,034.51
76,540,190.32
22,078,467.25
109,572,502.00
159,065,457.05
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2556
(1,517,086.92)
57,486,090.64
205,440,386.29
265,818,112.72
90,364,231.11
135,999,806.06
6,954,093.78
4,551,401.00
180,137,651.00
2,470,560.00
514,024,189.11
109,024,159.27
79,272,729.34
26,615,071.68
197,354,831.00
146,193,612.63

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
(120,435.48)
(2,802,852.73)
2,253,998.26
2,804,372.19
43,357,422.89
42,983,854.32
58,707,695.20
78,473,572.63
13,599,767.15
20,067,838.55
41,048,164.38
54,151,406.96
28,584,440.23
4,551,401.00
113,189,070.79 102,169,948.62
21,001,367.00
210,351,814.09 197,857,302.34
40,357,338.23
50,083,393.49
32,063,573.22
33,028,213.93
13,108,453.95
18,059,697.42
34,908,777.00
68,155,763.00
113,165,440.48 108,334,374.70

21. ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่างปีมดี งั นี้
หน่วย : บาท
ณ วันที่ 1
มกราคม 2557

งบการเงินรวม
กาไร
กาไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ค่าเผื่อด้อยค่าของทรัพย์สนิ
ประมาณการหนี้สนิ คดีความฟ้องร้อง
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี

1,307,813.57
3,924,602.34
1,078,919.00
959,985.75
18,632,853.12
25,904,173.78

5,124,147.46
(473,556.74)
3,000,000.00
(959,985.75)
2,561,925.40
9,252,530.37

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเสือ่ มราคา
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี

(21,525,667.41)
(21,525,667.41)

(6,503,174.20)
(6,503,174.20)

(4,617,115.72)
(4,617,115.72)
-
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ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 1
มกราคม 2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร
กาไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

6,431,961.03
3,451,045.60
4,078,919.00
16,577,662.80
30,539,588.43

532,509.60
940,978.66
8,534,295.71
10,007,783.97

4,296,969.72
(283,853.89)
1,350,420.20
5,363,536.03

(28,028,841.61)
(28,028,841.61)

(3,640,022.76)
(3,640,022.76)

(867,968.84)
(867,968.84)

330,815.09
330,815.09
-

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
4,829,479.32
657,124.77
10,215,531.00
15,702,135.09
(4,507,991.60)
(4,507,991.60)

หน่วย : บาท
ณ วันที่ 1
มกราคม 2556

งบการเงินรวม
กาไร
กาไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

ณ วันที่ 1
มกราคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร
กาไร(ขาดทุน)
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
ค่าเผื่อด้อยค่าของทรัพย์สนิ
ประมาณการหนี้สนิ คดีความฟ้องร้อง
ประมาณการหนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงาน
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี

908,397.89
4,067,726.79
1,078,919.00
959,985.75
16,700,347.06
23,715,376.49

399,415.68
(143,124.45)
1,932,506.06
2,188,797.29

-

1,307,813.57
3,924,602.34
1,078,919.00
959,985.75
18,632,853.12
25,904,173.78

629,205.92
940,978.66
7,785,363.43
9,355,548.01

(96,696.32)
748,932.28
652,235.96

-

532,509.60
940,978.66
8,534,295.71
10,007,783.97

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ค่าเสือ่ มราคา
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี

(14,793,750.06)
(14,793,750.06)

(6,731,917.35)
(6,731,917.35)

-

(21,525,667.41)
(21,525,667.41)

(2,982,993.58)
(2,982,993.58)

(657,029.18)
(657,029.18)

-

(3,640,022.76)
(3,640,022.76)

บริษทั ฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวนเงิน 348.1 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่ามีความไม่แน่ นอนจากการจะใช้ประโยชน์ทางภาษีจงึ
ไม่ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
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ภาษีเงินได้สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดงั นี้
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2557
ภำษี เงิ นได้ปัจจุบนั
สาหรับปี ปจั จุบนั
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
่
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

2556

(19,647,106.56)

(17,471,398.54)

-

-

9,252,530.37
(6,503,174.20)
2,749,356.17
(16,897,750.39)

2,188,797.29 5,363,536.03
(6,731,917.35) (867,968.84)
(4,543,120.06) 4,495,567.19
(22,014,518.60) 4,495,567.19

652,235.96
(657,029.18)
(4,793.22)
(4,793.22)

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีทแ่ี ท้จริง
งบการเงินรวม
2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
การใช้ขาดทุนทางภาษีซง่ึ ยังไม่รบั รู้
ขาดทุนทางภาษีสาหรับปีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายจ่ายทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

2556

หน่วย : บาท
(7,480,694.36)
1,496,138.87
-

20%

(11,487,725.95)
(6,906,163.31)
(16,897,750.39)

(225.9%)

อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20%

10.7%

หน่วย : บาท
205,142,427.33
(41,028,485.47)
30,800,154.46
751,282.06
(12,537,469.65)
(22,014,518.60)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
จานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทไ่ี ม่ตอ้ งเสียภาษี
การใช้ขาดทุนทางภาษีซง่ึ ยังไม่รบั รู้
ขาดทุนทางภาษีสาหรับปีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้

20%

52.7%
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หน่วย : บาท
(8,532,029.12)
1,706,405.82
16,886,966.85
(11,487,725.95)
(2,610,079.54)
4,495,567.19

2556
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20%

0.0%

หน่วย : บาท
183,105,851.82
(36,621,170.36)
16,111,204.54
30,800,154.46
(10,294,981.86)
(4,793.22)

อัตรำภำษี เงินได้
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิ เป็ นอัตราร้อยละ
20 ของกาไรสุทธิสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2557
และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ.
2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิสาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีทเ่ี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558

22. สำรองตำมกฎหมำย
สารองตามกฎหมายตัง้ ขึน้ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด(พ.ศ.2535) ซึ่งกาหนดให้จดั สรร
กาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสารองตามกฎหมาย ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สารองนี้จะ
นาไปจ่ายปนั ผลไม่ได้

23. ภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึน้
22.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในภายหน้าจากการให้ธนาคาร

พาณิชย์ออกหนังสือค้าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นจานวนเงิน 4.8 ล้านบาท
22.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่าที่ดนิ กับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง
จานวน 2 ฉบับ เพื่อใช้เลีย้ งสัตว์เกิดของบริษทั ฯ ดังนี้

ระยะเวลา
กันยายน 2557 - กันยายน 2560
ตุลาคม 2555 - ตุลาคม 2558

จานวน (ปี)
3
3

ค่าเช่ารายปี (บาท)
2,000,000
1,000,000

22.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ย่อย มีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่าที่ดนิ และอาคารบ้านพักพนักงานกับ

บริษทั แห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 6 เดือน สัญญาสิน้ สุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยมีภาระผูกพันทีต่ ้องจ่าย
ตามสัญญาคงเหลือเป็นจานวนเงินรวม 1.25 ล้านบาท
22.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันจากการทาสัญญาเช่าที่ดนิ ติดตัง้ ป้ายโฆษณากับบุคคลอื่น
เป็นระยะเวลา 5 ปี สัญญาสิน้ สุดวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีภาระผูกพันทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาคงเหลือเป็น
จานวนเงินรวม 0.7 ล้านบาท
22.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันด้านรายจ่ายฝา่ ยทุนสัญญาจ้างเหมา ออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้างบ้านพักพนักงาน โดยมีภาระผูกพันทีต่ ้องจ่ายตามสัญญาคงเหลือเป็นจานวนเงินรวม
218.32 ล้านบาท
22.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั ย่อยมีวงเงินสินเชื่อเพื่อก่อสร้างทรัพย์สนิ กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่ง
หนึ่ง จานวนเงิน 650 ล้านบาท ทัง้ นี้บริษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญา
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24. เครื่องมือทำงกำรเงิ น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มนี โยบายทีจ่ ะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็ นตราสารอนุ พนั ธ์เพื่อการเก็งกาไร
หรือเพื่อการค้า
23.1 ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อเกิดจากการทีค่ ่สู ญ
ั ญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบตั ติ ามข้อตกลงที่ให้ไว้กบั
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
23.2 ความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องเกิดจากปญั หาในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพัน
ตามทีร่ ะบุไว้ในเครื่องมือทางการเงิน ปจั จุบนั บริษทั ฯและบริษทั ย่อยอาจมีความเสี่ยงอยู่บ้างในเรื่องการจัดหา
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาวะของการท่องเทีย่ ว
23.3 ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดาเนินธุรกิจในประเทศ ผูบ้ ริหารเชื่อว่าความเสีย่ งดังกล่าวไม่เป็นสาระสาคัญ
23.4 ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยอยู่บ้าง เนื่องจากมีเงินฝาก และหนี้สนิ ทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ย
ทัง้ อัตราคงทีแ่ ละตามอัตราตลาด
23.5 มูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงิน
มูลค่ายุตธิ รรม คือจานวนเงินทีใ่ ช้แลกเปลีย่ นสินทรัพย์หรือชาระหนี้สนิ ระหว่างบุคคลที่มีความรอบรู้และเต็มใจ
ทีจ่ ะแลกเปลีย่ นโดยมีการต่อรองทีเ่ ป็นอิสระและไม่มสี ่วนเกีย่ วข้องกัน บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้วธิ กี ารและข้อ
สมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครื่องมือทางการเงินดังนี้
- เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพ ย์และหนี้สนิ ทางการเงินเหล่านี้มีมูลค่าใกล้เ คีย งกับมูลค่ายุติธรรมเนื่อ งจาก
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินเหล่านี้จะครบกาหนดในระยะเวลาอันสัน้
- เงินฝากทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน
มูลค่าตามบัญชีมมี ูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินนี้มอี ัตราดอกเบี้ยในอัตรา
ตลาด
- เงินกูย้ มื ระยะยาว
มูลค่าตามบัญชีมมี ูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากหนี้ส ินทางการเงินนี้มีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตรา
ตลาด

25. กำรเข้ำข่ำยถูกเพิ กถอนหลักทรัพย์ออกจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เข้าข่ายถูกเพิก
ถอนเนื่องจากงบการเงินของบริษทั ฯแสดงส่วนของเจ้าของมีค่าต่ ากว่าศูนย์ โดยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯได้ถูกห้ามการ
ซื้อขายตัง้ แต่วนั ที่ 17 พฤษภาคม 2550 จนกว่าบริษทั ฯจะสามารถดาเนินการให้เหตุแห่ง การเพิกถอนหมดไป โดย
บริษทั ฯต้องมีส่วนของเจ้าของมากกว่าศูนย์ มีกาไรจากการดาเนินงานในธุรกิจหลัก 3 ไตรมาสติดต่อกันหรือ 1 ปี ก่อน
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ยื่นค าขอ ปรับ โครงสร้า งหนี้ได้มากกว่ าร้อ ยละ 75 ของมูลหนี้ท งั ้ หมดและแสดงได้ว่ ามีฐ านะการเงิน และผลการ
ดาเนินงานมันคงตามสภาพธุ
่
รกิจ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดารงสถานะเป็ นบริษทั จด
ทะเบียน และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสรุปได้ดงั นี้
- ส่วนของเจ้าของมากกว่า 300 ล้านบาท
- มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติท่เี กิดจากธุรกิจหลัก ซึ่งจะดาเนินการต่อไปอย่างต่ อเนื่องในอนาคต
ภายใต้ก ารจัดการของผู้บ ริห ารชุ ดเดีย วกันมาอย่ างต่ อ เนื่ อ งไม่น้อ ยกว่ า 1 ปี ก่อ นยื่น คาขอ โดยตลาด
หลักทรัพย์จะพิจารณาจากงบการเงินประจาปีหรืองบการเงิน 4 ไตรมาส ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ซึง่ กาหนดให้บริษทั ต้องมีกาไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคาขอ กรณีจะ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทงั ้ หมด โดยไม่ผดิ นัดชาระหนี้ และแผนปรับโครงสร้างหนี้
คานึงถึงผูถ้ อื หุน้ รายย่อยด้วย
- มีฐานะการเงินและผลการดาเนินงานที่ม ัน่ คงตามสภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดจาก
การดาเนินงานประกอบด้วย
- มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดารงสถานะก่อนพ้นเหตุเพิกถอน ยกเว้นเรื่องการกระจายหุน้ รายย่อย ให้
ดาเนินการตามแนวทางการดาเนินการกับบริษทั ทีม่ กี ารกระจายการถือหุน้ รายย่อยไม่ครบถ้วน
- สาหรับบริษทั ทีฟ่ ้ืนฟูกจิ การตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายบริษทั ต้องออกจากการฟื้นฟูกจิ การผ่านศาลก่อน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 ตลาดหลักทรัพย์ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ออกจากกระดานซื้อขายหลักทรัพย์
และย้ายไปยังกลุ่มบริษทั จดทะเบียนที่แก้ไขการดาเนินงานไม่ ได้ตามกาหนด (Non-Performing Group; NPG) จนกว่า
บริษทั ฯจะสามารถแก้ไขให้พน้ เหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์กาหนด
ปจั จุบนั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ได้กาหนดให้บริษทั ฯ แก้ไขให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยบริษทั ฯ จะต้องมีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หากครบ
กาหนดระยะเวลาแล้ว ยังไม่สามารถมีผลประกอบการกาไรได้ตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าว บริษทั ฯ สามารถขอให้ตลาด
หลักทรัพ ย์ฯ พิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้อีกระยะหนึ่ ง ซึ่ง อาจจะเป็ นหนึ่ ง หรือ สองไตรมาสขึ้นอยู่กบั การ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากครบกาหนดการขยายระยะเวลาในครัง้ สุดท้ายแล้ว ยังไม่สามารถทากาไรสุทธิ
ได้ถงึ 30 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะพิจารณาย้ายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอไอ (MAI)

26. กำรบริ หำรจัดกำรส่วนทุน
ผูบ้ ริหารของกลุ่มบริษทั มีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง โดยการ
วางแผนการกาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อ ให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดที่ดีอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ยังคานึงถึงการมีฐานะการเงินทีด่ ี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มอี ตั ราผลตอบแทนอยู่
ในเกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ สร้างความแข็งแกร่ง ความมันคงของการด
่
ารงเงินสด และ
มีโครงสร้างเงินทุนทีเ่ หมาะสม ทัง้ นี้ เพื่อดารงไว้ซง่ึ ความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษา
ความเชื่อมันต่
่ อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน เจ้าหนี้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ

27. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
บริษทั ฯได้จดั ประเภทรายการใหม่บางรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปจั จุบนั ดังนี้
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ก่อนจัดประเภทใหม่
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับสัตว์และต้นไม้
กลับรายการผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบกระแสเงิ นสด
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
จัดประเภทใหม่

หลังจัดประเภทใหม่

(782,476,458.86)
715,622.22
(734,381,860.53)

715,622.22
(715,622.22)
(2,470,560.00)
2,470,560.00

(781,760,836.64)
(2,470,560.00)
(731,911,300.53)

(2,480,560.00)
(89,112,003.85)

4,951,120.00
(4,951,120.00)

2,470,560.00
(94,063,123.85)

28. เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
บริษทั จาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,666,666,665 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจานวน 133,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 5 บาท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตราหุน้ สามัญเดิม 1.5 หุน้ ต่อหุน้ สามัญใหม่ 1 หุน้

29. กำรอนุมตั ิ งบกำรเงิ น
กรรมการผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ ได้อนุมตั ใิ ห้ออกงบการเงินนี้ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

30. ส่วนงำนดำเนิ นงำน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยประกอบธุรกิจด้านท่องเทีย่ วและสันทนาการ โดยส่วนงานดาเนินงานสาหรับ ปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีดงั นี้:-
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จำหน่ ำย
บัตรเข้ำชม
984,726,188.00
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
กำไรขั้นต้นก่อนหักขำดทุนจำกกำรขำย,ตัดจำหน่ ำย
สินทรัพย์ถำวรและสัตว์และค่ำเสื่ อมรำคำ
734,756,269.98
รำยได้อื่นจำกกำรดำเนิ นงำน - สุทธิ
ขำดทุนจำกสัตว์ตำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ
กำไรขั้นต้น
หนี้ สงสัยจะสูญ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสินทรัพย์
รำยได้จำกกำรขำยสัตว์เ กิดใหม่
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์และสัตว์
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้
กำไรจำกประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย - สุทธิจำกภำษีเ งินได้
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
จำหน่ ำย
สินค้ำและ
กิจกรรม
ของทีร่ ะลึก
สวนสนุ ก
จำหน่ ำยภำพถ่ำย รำยได้คำ่ สมำชิก

จำหน่ ำย
อำหำรและ
เครื่ องดื่ม

รำยได้
ค่ำบริ กำร
รถรับส่ง

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

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
14,549,902.21
(28,584,440.23)
(197,707,765.02)
844,764,944.23
(25,137,255.70)
(15,000,000.00)
4,015,000.00
9,407,378.94
483,283.47
15,739,997.18
(90,258,034.51)
(592,430,550.92)
(159,065,457.05)
(16,897,750.39)
18,468,462.88
(5,909,981.87)

รำยได้
จำกกำรจัดงำน

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

2,518,785,518.47

สินทรัพย์รวม

3,366,680,912.58
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จำหน่ำย
บัตรเข้ำชม
รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
กำไรขั้นต้นก่อนหักขำดทุนจำกกำรขำย,ตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ถำวรและสัตว์และค่ำเสื่อมรำคำ
รำยได้อื่นจำกกำรดำเนิ นงำน - สุทธิ
ขำดทุนจำกสัตว์ตำย
ค่ำเสื่อมรำคำ
กำไรขั้นต้น
หนี้ สงสัยจะสูญ
รำยได้จำกกำรขำยสัตว์เ กิดใหม่
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์และสัตว์
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

จำหน่ำย
อำหำรและ
เครื่ องดื่ม

รำยได้
ค่ำบริ กำร
รถรับส่ง

หน่วย : บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
จำหน่ำย
สินค้ำและ
ของที่
กิจกรรม
ระลึก
สวนสนุก
จำหน่ำยภำพถ่ำย รำยได้คำ่ สมำชิก

รำยได้จำกกำร
จัดงำน

รวม

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

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
14,376,231.44
(4,551,401.00)
(180,137,651.79)
1,121,538,942.88
(2,470,560.00)
37,222,994.16
18,499,587.36
701,717.19
16,778,818.17
(109,024,159.27)
(731,911,300.53)
(146,193,612.63)
(22,014,518.60)
183,127,908.73

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

2,619,386,495.05

สินทรัพย์รวม

3,527,302,913.22
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รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
กำไรขั้นต้นก่อนหักขำดทุนจำกกำรขำย,ตัดจำหน่ ำย
สินทรัพย์ถำวรและสัตว์และค่ำเสื่ อมรำคำ
รำยได้อื่นจำกกำรดำเนิ นงำน - สุทธิ
ขำดทุนจำกสัตว์ตำย
ค่ำเสื่ อมรำคำ

หน่ วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
จำหน่ ำย
สินค้ำและ
กิจกรรม
ของทีร่ ะลึก
สวนสนุ ก

จำหน่ ำย
บัตรเข้ำชม

จำหน่ ำย
อำหำรและ
เครื่ องดื่ม

รำยได้
ค่ำบริ กำร
รถรับส่ง

369,445,068.30

148,416,666.55

57,644,970.00

41,068,140.56

7,079,198.53

14,795,000.60

รำยได้คำ่ สมำชิก
3,158,271.02

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

จำหน่ ำยภำพถ่ำย

รวม
641,607,315.56
337,638,488.88
14,439,848.85
(28,584,440.23)
(113,189,070.79)

กำไรขั้นต้น

210,304,826.71

หนี้ สงสัยจะสูญ

(21,001,367.00)

กลับรำยกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รำยได้จำกกำรขำยสัตว์เ กิดใหม่

84,434,834.27

กำไรจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์และสัตว์

9,001,247.10

4,015,000.00

ดอกเบี้ยรับ

107,821.34

รำยได้อื่น

67,566,840.42

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร

(40,357,338.23)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(209,438,453.25)

ต้นทุนทำงกำรเงิน

(113,165,440.48)

รำยได้ภำษีเ งินได้

4,495,567.19

ขำดทุนจำกประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย - สุทธิจำกภำษีเ งินได้

(1,323,260.36)

ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

(5,359,722.29)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,710,917,230.67

สินทรัพย์รวม

2,870,256,944.52
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รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
กำไรขั้นต้นก่อนหักขำดทุนจำกกำรขำย,ตัดจำหน่ำย
สินทรัพย์ถำวรและสัตว์และค่ำเสื่อมรำคำ
รำยได้อื่นจำกกำรดำเนิ นงำน - สุทธิ
ขำดทุนจำกสัตว์ตำย
ค่ำเสื่อมรำคำ

หน่วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556
จำหน่ำย
สินค้ำและ
ของที่
กิจกรรม
ระลึก
สวนสนุก

จำหน่ำย
บัตรเข้ำชม

จำหน่ำย
อำหำรและ
เครื่ องดื่ม

รำยได้
ค่ำบริ กำร
รถรับส่ง

443,641,926.89

196,736,205.00

89,647,260.00

52,712,724.30

292,679,956.44

97,198,186.80

32,887,942.26

27,168,962.75

กำไรขั้นต้น

จำหน่ำยภำพถ่ำย

รำยได้คำ่ สมำชิก

8,109,106.83

18,607,878.94

2,992,775.68

812,447,877.64

3,033,531.37

17,242,878.17

2,355,344.88

472,566,802.67
13,512,790.18
(4,551,401.00)
(102,169,948.62)

รวม

379,358,243.23

กลับรำยกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รำยได้จำกกำรขำยสัตว์เ กิดใหม่

80,556,022.69

กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์และสัตว์

17,935,670.96

37,222,994.16

ดอกเบี้ยรับ

97,841.01

รำยได้อื่น

83,681,410.57

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ กำร

(50,083,393.49)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

(257,328,562.61)

ต้นทุนทำงกำรเงิน

(108,334,374.70)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเ งินได้

(4,793.22)

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

183,101,058.60

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,756,634,837.78

สินทรัพย์รวม

2,940,341,546.38
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