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หนังสือแจ้ งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)

การเสนอขายให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุ้น ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ในอัตราส่ วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ 1 หุ้นใหม่ (ผู้ถอื หุ้นสามารถจองซือ้ เกินสิทธิได้ )

ระยะเวลาจองซือ้
16 - 20 พฤศจิกายน 2558

คาชีแ้ จงสาคัญที่ควรทราบ
โดยการรับหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท ซาฟารี เวิ ลด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ฉบับนี ้
(“หนังสือแจ้ งการจัดสรรฯ”) ผูถ้ ือหุน้ ยอมรับและตกลงกับคาชี ้แจงและเงือ่ นไขต่างๆตามรายละเอียดทีร่ ะบุดา้ นล่างนี ้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิ มตามสัดส่วนการถื อหุ้นในครั้งนีเ้ ป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ ใน
ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที ่มีการแก้ไข
เพิ่ มเติ ม) บริ ษัทฯ มิ ได้จดทะเบียนและจะไม่ดาเนิ นการจดทะเบี ยนหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษัทฯ ต่อหน่วยงานกากับดูแล
หลักทรัพย์ในประเทศอืน่ ใด หรื อภายใต้ของกฎหมายประเทศอืน่ ใด
ห้ามมิ ให้ผถู้ ือหุน้ เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรื อแจกจ่ายหนังสือแจ้งการจัดสรรฯ ไม่ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่วน โดยหนังสือแจ้ง
การจัดสรรฯ ฉบับนี ้ ไม่ เป็ นการเสนอขาย หรื อชี ้ชวนให้จองซื ้อหรื อซื ้อหลักทรัพย์ ของบริ ษัทฯ ในประเทศอื ่นใด บริ ษัทฯ
ขอให้ผถู้ ือหุน้ ทีไ่ ด้รบั หนังสือการจัดสรรฯ ตรวจสอบข้อจากัดเกี ่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ และการเสนอขายหลักทรัพย์
ในประเทศซึ่ งผูถ้ ือหุน้ มี ภูมิลาเนาหรื อถือสัญชาติ ด้วยตนเอง บริ ษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบในกรณี ที่บคุ คลใดๆ ฝ่ าฝื นข้อจากัด
ดังกล่าว

สารบัญ
ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน............................................................................ 1-1
1. ชื่อและสถานทีต่ งของบริ
ั้
ษัทจดทะเบียน ....................................................................................................... 1-1
2. วัน เดือน ปี และครัง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
.................................................................................................................................................................. 1-1
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ...................................................................................................... 1-1
4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ........................................................................................................................ 1-3
5. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิจองซื ้อ ...................................................................................................... 1-4
6. กาหนดการจองซื ้อหุ้นและรับชาระเงิน .......................................................................................................... 1-4
7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ...................................................................................................................... 1-12
8. ประโยชน์ที่บริ ษัทฯจะได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน .......................................................... 1-15
9. ประโยชน์ที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงจะได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน................................................................ 1-15
10. นโยบายการจ่ายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน ................................................ 1-16
ส่ วนที่ 2.
1.
2.
3.
4.
5.

ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน) ............................................................... 2-1

ชื่อและสถานที่ตงของบริ
ั้
ษัทฯ....................................................................................................................... 2-1
ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปั จจุบนั ของกลุม่ บริ ษัทฯ ............................................... 2-1
ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่.................................................................................. 2-18
ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตจิ ่ายปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา..................................................................... 2-20
ข้ อมูลทัว่ ไปของบริ ษัทย่อย ......................................................................................................................... 2-21

ส่ วนที่ 3.

ข้ อมูลทางการเงิน .......................................................................................................................... 3-1

1. งบการเงินรวม ปี 2555 - 2557 และงวดล่าสุดของปี 2558 ............................................................................. 3-1

บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)

หนังสือแจ้ งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1. ข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทจดทะเบียน
ชื่อ

บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)

สถานที่ตงั ้ เลขที่ 99 ถนนปั ญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
2. วัน เดือน ปี และครั ง้ ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ครัง้ ที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 และทีป่ ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ได้ มีมติให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 555,277,150 บาท แบ่งเป็ น 555,277,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท จัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ
1.00 บาท จานวนไม่เกิน 555,277,150 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้
3.1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่
ประเภทของหุ้นเพิ่มทุน

: หุ้นสามัญที่ออกใหม่

ทุนจดทะเบียนเดิม
(ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558)

: 1,666,666,665 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 333,333,333 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท

ทุนจดทะเบียนชาระแล้ วเดิม
(ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558)

: 1,665,831,450 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 333,166,290 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุน
จดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นใหม่ ดังนี ้
เปลีย่ นแปลงมูลค่าที่ตราไว้

: จากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาทเป็ น 1.00 บาท โดยทุนจดทะเบียน
ยังคงเดิม แต่จานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นจาก 333,333,333 หุ้น
เป็ นจานวน 1,666,666,665 หุ้น

ลดทุนจดทะเบียน

: จานวน 835,215 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,666,666,665
บาท เหลือ 1,665,831,450 บาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยตัด
จานวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย
หน้ า 1-1

บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
เพิ่มทุนจดทะเบียน

: จ านวน 555,277,150 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
1,665,831,450 บ า ท เ ป็ น ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น ใ ห ม่ จ า น ว น
2,221,108,600 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
555,277,150 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท

ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ วหลั ง จาก : 2,221,108,600 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 2,221,108,600
เพิ่มทุนในครัง้ นี ้
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
(ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทังจ
้ านวนที่ออกและ
เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Right Offering))
จานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม

: ไม่เกิน 555,277,150 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท)

ราคาเสนอขายต่อหุ้น

: 1.00 บาท

อัตราส่วนจองซื ้อ

: 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ผู้ถือหุ้นเดิมมีสทิ ธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิม โดยมีอตั ราส่วนการจองซื ้อตามที่ระบุข้างต้ น ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้ สทิ ธิจองซื ้อเกินกว่าสิทธิของตนได้

วิธีการจัดสรร

: บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 555,277,150 หุ้น
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัท ฯ ตามสัดส่วนของการถือหุ้นเดิมใน
อัตรา 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้น สามัญ เพิ่ มทุนโดยเสนอขายใน
ราคาหุ้นละ 1.00 บาท (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง)
ในการคานวณสิทธิ ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคานวณ
ตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของผู้ถือหุ้น
แต่ละราย บริ ษัทฯ จะปั ดเศษหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทิ ้งทังจ
้ านวน
ตัว อย่า งเช่ น ผู้ถื อหุ้นซึ่งถื อหุ้นจ านวน 100 หุ้น เมื่ อค านวณตาม
อัตราส่วนที่จะได้ รับการจัดสรรจะได้ เท่ากับ 33.33 หุ้น (100 หุ้น หาร
ด้ วย อัตราส่วนการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3 หุ้น) ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯ
จะปั ดเศษหุ้น (0.33) ทิ ้ง และผู้ถือหุ้นจะมีสิทธิจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนได้ จานวน 33 หุ้น
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4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่ เกิน 555,277,150 หุ้น ขายให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น
(Rights Offering)
บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 555,277,150 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ในอัตราส่วนการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ
1.00 บาท โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการปั ดเศษทิ ้งหากคานวณตามอัตราส่วนดังกล่าวแล้ วมีเศษของหุ้นเกิดขึ ้น
4.2 ในกรณีท่ มี หี ้ ุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมในรอบแรก
ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กาหนดไว้ ข้างต้ นได้ โดยแสดง
ความจานงจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscribe) ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิจะ
ได้ รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscribe) ก็ต่อเมื่อมีห้ นุ เหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมที่ได้ จองซื ้อตามสิทธิครบถ้ วนทังหมดแล้
้
วเท่านัน้
การจัดสรรหุ้นสาหรับผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ ของตน (Oversubscribe) กาหนดให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
4.2.1

กรณีท่ มี หี ้ ุนเหลือมากกว่ าหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ
บริ ษั ท ฯ จะจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ที่ จองซื อ้ เกิ น กว่า สิท ธิ แ ละชาระค่า จองซื อ้ หุ้น
ดังกล่าวทังหมดทุ
้
กรายตามจานวนที่แสดงความจานงขอจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ

4.2.2

กรณีท่ มี หี ้ ุนเหลือน้ อยกว่ าหุ้นที่จองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ
1) บริษัทฯ จะจัดสรรตามสัดส่ วนการถือหุ้นเดิมของผู้ท่ จี องซือ้ เกินกว่ าสิทธิแต่ ละราย
บริ ษัทฯ จะนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณ
ด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ จากการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนรอบแรก ซึ่งจะได้ เป็ นจานวนหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิที่จะได้ รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการ
คานวณให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อและชาระค่าจองซื ้อแล้ ว
2) ในกรณีท่ ยี งั มีห้ ุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้ อ 1) อยู่อีก
บริ ษัทฯ จะจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้ รับการจัดสรร
ไม่ครบถ้ วนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้ โดยนาสัดส่วนการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้ เกินกว่าสิทธิ แต่ละรายคูณด้ วยจานวนหุ้นที่เหลือ จากการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนในรอบก่อน ซึ่งได้ เป็ นจานวนหุ้นที่ผ้ ทู ี่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เกินกว่าสิทธิ แต่ละ
รายมีสทิ ธิที่จะได้ รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคานวณให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้ง) โดย
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีสิทธิได้ รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายจองซื ้อ
และชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนแล้ ว ทังนี
้ บ้ ริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุน
ให้ แก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้ อ 2) นี ้ จนกระทัง่ ไม่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการ
จัดสรร
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อย่างไรก็ดี การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้ างต้ นไม่ว่ากรณีใด จะต้ องไม่
ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ คนใดฝ่ าฝื นข้ อจากัดการถือหุ้นของคนต่างด้ าวตามที่ระบุไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ซึง่ ปั จจุบนั อนุญาตให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นอยูใ่ นบริ ษัทฯ ได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ผ้ จู องซื ้อหุ้นรายใดหากการ
จัดสรรดังกล่าวทาให้ หรื ออาจเป็ นผลให้ เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายใดหรื อระเบียบข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
กับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ กฎหมายไทย
4.3 ในกรณีท่ มี หี ้ ุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Rights
Offering) และการจองซือ้ เกินกว่ าสิทธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 4.1 และ 4.2 ข้ างต้ น
แล้ ว
บริ ษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยูด่ งั กล่าวแก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ตามนิยามที่
กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ มอบหมายมีอานาจในการจัดสรรหุ้นใดๆ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นตาม
Rights Offering ให้ แก่บคุ คลในวงจากัด (Private Placement) ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะกาหนดและมี
อานาจในการกาหนดราคาเสนอขาย ซึ่งเป็ นราคาที่ไม่ต่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง
5. วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นเพื่อสิทธิจองซือ้
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 2 พฤศจิกายน
2558 และให้ รวบรวมชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ
แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
6. กาหนดการจองซือ้ หุ้นและรับชาระเงิน
6.1 กาหนดวันจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับชาระค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 (5 วันทาการ) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
6.2 สถานที่รับจองซือ้ หุ้นและรับชาระค่ าจองซือ้
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่ตวั แทนรับจองซื ้อ (แผนที่ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่ อ 405 514 และ 526
โทรสาร 02-254-7308 , 02-658-5799
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ ใบหุ้น (Scripless) กรุ ณาติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ผ้ ถู ือหุ้นมีบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์และมีห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ ดาเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่น
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เรื่ องให้ แก่บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นตัวแทนรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ
สถานที่รับจองซื ้อตามที่แสดงข้ างต้ น
ทัง้ นี ้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ จะไม่ รับการจองซือ้ หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร
6.3 วิธีการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้ องกรอกรายละเอียดให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อม
ทังลงลายมื
้
อชื่อผู้จองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื ้อหรื อผู้รับมอบอานาจยื่นเอกสารประกอบ
การจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นเต็มตามจานวนที่จองซื ้อ ณ สถานที่รับจองหุ้น โดยในการชาระเงินค่าหุ้น ให้
ชาระด้ วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
6.3.1 กรณีชาระด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
 ติดต่อสถานที่รับจองซื ้อหุ้นและรับชาระค่าหุ้นเพิ่มทุน โดยชาระด้ วย เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์
ที่ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้ นเพิ่มทุ น บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)”
ทีส่ ามารถเรี ยกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ โดยเช็คจะต้ องลง
วันที่ไม่เกิน 18 พฤศจิกายน 2558
 จ่ายเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ จานวน 1 ฉบับ ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิ หรื อเกิน
กว่าสิทธิ
 กรุ ณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น ) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
 กาหนดเวลารับจองซื ้อ กรณีชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
6.3.2 กรณีชาระด้ วยเงินโอนเข้ าบัญชี
 ฝาก/โอนเงิน เข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ชื่อบัญชี “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)”
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา คลองสามวา
ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 983-1-28043-1
 ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทังกรณี
้
จองซื ้อตามสิทธิหรื อเกินกว่าสิทธิ
 กรุ ณาระบุ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้น ) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ไว้ ในหลักฐานใบนาฝาก/โอนเงิน ที่ได้ ชาระเงินค่าจองซื ้อ
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 กาหนดการรับจองซื ้อกรณีชาระด้ วยเงินโอน
โอนด้ วยเงินสด วันที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
โอนด้ วยเช็ค วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2558 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.
กรณีที่ใช้ เช็คในการโอนเงิน เช็คดังกล่าวต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ภายใน 1 วันทาการ หรื อใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณีการชาระเงินด้ วยเช็คที่ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหัก
บัญชีกรุงเทพฯ เท่านัน้
บริ ษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ) จะไม่ รับชาระค่ าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เป็ นเงินสด
ทังนี
้ ้ จานวนเงิ นที่ผ้ จู องซื ้อชาระค่าจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน จะต้ องสุทธิ จากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าภาษี อื่นใด (ถ้ ามี) โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนจะถือว่ายอดสุทธิดงั กล่าว
เป็ นจานวนสุทธิที่ผ้ จู องซื ้อชาระเพื่อการจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน
6.4 เอกสารประกอบการจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้
ผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องยื่นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี ้
1) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซื ้ออย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 1 ฉบับเท่านัน้
2) ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 5) ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ นนายทะเบียนของบริ ษัทฯ
3) เอกสารประกอบการแสดงตน
 บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั ร
ประชาชน พร้ อมสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อ เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง) โดยลายมือชื่อ
นัน้ จะต้ องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ ใน
กรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงชื่อสกุล ซึ่งทาให้ ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นที่ป รากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 หรื อในใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แนบสาเนา
เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้ งเปลีย่ นชื่อสกุล เป็ นต้ น พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
 บุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
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 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซงึ่ ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล(ถ้ า
มี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าวหรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
 นิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท หนังสือบริ คณห์สนธิ และหนังสือรับรองของบริ ษัทที่มีอายุไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรั บรอง
สาเนาถูกต้ องสาเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่สถานทูตไทย หรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทา หรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
ในกรณีผ้ จู องซื ้อเลือกฝากหลักทรัพย์เข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่
600 จะต้ องกรอกเอกสารแนบท้ ายใบจองเพิ่มเติม (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA ( Foreign
Account Tax Compliance Act )
4) เอกสารการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน พร้ อมแนบเอกสารการชาระเงิน ดังนี ้
 กรณีชาระด้ วยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์
ผู้ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย “บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุ น
บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินจากสานัก หักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้
ภายใน 1 วันท าการเท่า นัน้ และเช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ดัง กล่า ว ต้ องลงไม่เกิ น วัน ที่ 18
พฤศจิกายน 2558 ทังนี
้ ้ ให้ เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้จองซื ้อ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้
ด้ านหลังเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ด้วย
 กรณีชาระด้ วยการโอนเงินเข้ าบัญชี
ฝาก/โอนเงินเข้ าบัญชี
“บัญชีจองซือ้ หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)”
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สาขา คลองสามวา
ประเภทบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 983-1-28043-1
และแนบใบนาฝากชาระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร มาพร้ อมเอกสารที่ใช้ ประกอบการจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ ให้ เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้จองซื ้อ พร้ อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังใบนาฝาก
ชาระเงิน (pay-in slip) ด้ วย
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5) หนังสือมอบอานาจให้ กระทาการแทนพร้ อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ ผ้ รู ับมอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบ
อานาจ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
6.5 การนาส่ งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
ยืนยันการจองซื ้อและการชาระเงิน โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ใบรับรองสิทธิ
การจองซื ้อหุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อ มายังสถานที่รับจองซื ้อหุ้น
(แผนที่ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2)
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอร์ คิวรี่ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่ อ 405 514 และ 526
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ) จะไม่ รับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่จดั ส่งเอกสารมาที่ตวั แทนของบริ ษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งไว้ บริษัทฯ มีสิทธิท่ ีจะถือว่ าผู้ถือหุ้นรายนัน้ สละสิทธิใน
การจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่ าว
6.6 เงื่อนไขการจองซือ้
1) ผลแห่งการจองซื ้อหุ้นสามัญจะสมบูรณ์ก็ตอ่ เมื่อบริ ษัทฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค หรื อ แคชเชียร์ เช็ค
หรื อ ดร๊ าฟท์ เพื่อชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อย
2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ ทาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นแล้ ว จะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ
3) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อบริ ษัท ฯ ไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่วา่ กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริ ษัท ฯ ไม่ว่า
ทังหมดหรื
้
อบางส่วน ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อและการชาระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่
บริ ษัทฯ กาหนดไว้ หรื อผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่
ชัดเจน หรื อจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นที่มิได้ กาหนดไว้ ใน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ จะถือว่า
ผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายดังกล่าว
4) ผู้ถือหุ้นที่มิได้ ใช้ สิทธิจองซื ้อ หรื อมิได้ ใช้ สิทธิภายในระยะเวลาที่กาหนด บริ ษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้
6.7 วิธีคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ ามี)
ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นหรื อผู้ถือหุ้นจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ได้ รับการจัดสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริ ษัท ฯ จะคืนเงินตามจานวนหุ้นที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ย เป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายชื่อผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดส่งเช็คดังกล่าว
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ออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วันทาการ นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น (ซึ่งตรง
กับ วัน ที่ 20 พฤศจิ กายน 2558) ตามที่ อ ยู่ใ นทะเบี ย นผู้ถื อหุ้น ณ วัน ปิ ดสมุดทะเบี ย นพัก การโอนหุ้น ในวัน ที่ 3
พฤศจิกายน 2558 ทังนี
้ ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป และผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บต่าง
สานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร
6.8 วิธีการส่ งมอบหุ้น
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
6.8.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
(“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ในฐานะนายทะเบียนของบริ ษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้ รับ
การจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น ซึง่ ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้อ
อาจได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัท ฯ ได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว
6.8.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับ
จัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นตามจานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรเข้ าบัญชีของ บริ ษัท
ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ภายใน 7 วัน
ทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อหุ้น เมื่อผู้จองซื ้อต้ องการขายหุ้น ผู้จองซื ้อจะต้ องถอนหุ้นออกจาก
บัญชี 600 ดังกล่าว โดยติดต่อผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการดาเนินการตามที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และ/หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้ ๆ กาหนด ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อจะสามารถขายหุ้นที่
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทาการซื ้อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้จองซื ้อได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
6.8.3 ในกรณีประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชี ของบริ ษัทหลักทรั พย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ อยู่
บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่
ผู้จองซื ้อฝากไว้ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ
หุ้น ซึ่ง ในกรณี นี ผ้ ้ ูจองซือ้ จะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับ การจัดสรรในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ได้ ทันที ที่
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีข้อ 6.8.3 นี ้ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชี ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์
จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการส่ง
มอบหุ้นดังกล่าว โดยออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และน าหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เข้ า ฝากไว้ กับ ศูน ย์ รับ ฝากหลัก ทรั พ ย์ ฯ โดยนาเข้ า บัญชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อก
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หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ทาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ผู้ถือหุ้นที่ใช้ สทิ ธิในการจองซื ้อจะต้ องระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจอง)ที่ผ้ ถู ือหุ้น
มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ และเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับการจัดสรร
เข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถกู ต้ อง หากระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ หรื อเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ไม่ถกู ต้ อง
จะทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ได้ ซึ่งบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย
ของหุ้นหรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้นคืน
ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดย
ออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนเข้ าฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาด
หลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ที่
ได้ รับจัดสรรหุ้นได้ ดาเนินการถอนหุ้นออกจากบัญชี 600 ดังกล่าวแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะนาหุ้นสามัญนันเข้
้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน
6.9 การสละสิทธิ์การจองซือ้
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ ใช้ สทิ ธิ์จองหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรื อไม่ได้ ชาระเงินภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ หรื อเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ ตามเวลาที่กาหนด หรื อกรอกข้ อมูลหรื อนาส่งเอกสารไม่ถูกต้ อง
ครบถ้ วนภายในระยะเวลาจองซื ้อ บริ ษัท ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่ประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายในครัง้ นี ้
6.10 ข้ อมูลสาคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน
1) ในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าหุ้น เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื ้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ) จะลงลายมือชื่อผู้รับจองเพื่อออกหลักฐานการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(ส่วนท้ ายของใบจองซื ้อ) เพื่อเป็ นหลักฐานให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยผลแห่งการจอง
ซื ้อจะสมบูรณ์ เมื่อบริ ษัท ฯ สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ได้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่บริ ษัทฯ ได้ กาหนดไว้
2) ผู้ถือหุ้นที่ได้ ทาการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ วจะไม่มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อ
3) ชื่อผู้จองซื ้อ และชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์จะต้ องเป็ นชื่อเดี ยวกัน หากเป็ นเลขบัญชีที่ซื ้อขาย
หลักทรัพย์ของบุคคลอื่น จะทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีได้ ในกรณีดงั กล่าว บริ ษัท ฯ
ขอสงวนสิทธิ ในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวโดยการออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ฯ
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โดยนาเข้ าบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่ อาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถซื ้อขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่จองซื ้อได้ ทนั ในวันทาการแรกของการซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
4) โปรดระบุรหัสบริ ษัทหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ ) ตามที่ระบุไว้ ด้านหลังใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ จู อง
ซื ้อมีบัญชี ซื ้อขายหลักทรั พย์ อยู่ และเลขที่บัญชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ประสงค์ จะให้ โอนหุ้นที่ได้ รับการ
จัดสรรเข้ าบัญชีดงั กล่าวให้ ถกู ต้ อง หากไม่ถกู ต้ อง จะทาให้ ไม่สามารถโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าบัญชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์ได้ ซึง่ ทางบริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ต่ อ ความล่า ช้ าในการติ ด ตามหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน คื น หรื อ อาจสูญ หาย และในกรณี ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น กรอก
รายละเอียดดังกล่าวไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ โดยตัวแทนการรั บจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นดังกล่าว โดยการออกหุ้นไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยนาเข้ าบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจจะทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จองซื ้อได้ ทนั ในวันทาการแรกของการซื ้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
5) หากผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่สามารถชาระค่าจองซื ้อหุ้นดังกล่าวภายในระยะเวลาที่บริ ษั ทฯ
กาหนดไว้ หรื อบริ ษัทฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริ ษัทฯ ไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนได้ ภายในระยะเวลาการจองซื ้อและชาระเงินค่าหุ้นตามที่กาหนด หรื อ
ผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชดั เจน หรื อนาส่งเอกสารที่
ใช้ ประกอบการจองซื ้อไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ มีสทิ ธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว
6) หากการสละสิทธิหรื อการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จะทาให้ สดั ส่วน
การถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวเกินกว่าจานวนร้ อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัท ฯ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นต่างด้ า ว
ดังกล่าว โดยผู้ถือหุ้นต่างด้ าวดังกล่าวอาจไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียง
บางส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้ าวที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากกรณีการจัดสรรดังกล่าวต่อไป
7) หากจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ื อหุ้นระบุในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจานวนเงิ นที่บริ ษั ทฯ ได้ รับชาระ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่บริ ษัทฯ ได้ รับจากการจองซื ้อหุ้นเป็ นหลัก
8) หากจานวนหุ้นที่ผ้ ูถือหุ้นระบุในใบจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ อยกว่าจานวนเงิ นที่บริ ษัท ฯ ได้ รับชาระ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ
เห็นสมควร
9) บริ ษัทฯ (โดยตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการ
ชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น เงื่อนไขในการจองซื ้อ หรื อข้ อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ
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7. วัตถุประสงค์ ของการเพิ่มทุน
วัตถุประสงค์ ของการใช้ เงิน
1. ลงทุนในบริ ษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ)
1.1 ซื ้อที่ดิน ขนาด 32 ไร่ เพื่อทาโครงการธีมปาร์ ค
1.2 ปรังปรุงพื ้นที่ลานจอดรถและสร้ างคอกสัตว์ใหม่
1.3 อาคารที่พกั พนักงาน
- ก่อสร้ างอาคารใหม่
- ปรังปรุงอาคารหลังเดิม
2. ก่อสร้ างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารี เวิลด์
รวมจานวนเงิน

จานวนเงินที่ใช้ (บาท)
205,000,000
96,200,000
170,000,000

84,077,150
555,277,150

บริ ษัทฯ วางแผนการใช้ เงิ นจากการระดมทุนในครัง้ นี ้จานวน 555,277,150 บาท โดยมีรายละเอียดของแผนการ
ดาเนินการไว้ ดงั นี ้
7.1. ลงทุนในบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อยของบริษัทฯ) โดยการเพิ่มทุนจานวน
471.20 ล้ านบาท เพื่อให้ ภเู ก็ตแฟนตาซีนาไปใช้ :
7.1.1 ซื ้อที่ดิน ขนาด 32 ไร่
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัท
ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) จัดตังบริ
้ ษัท คาร์ นิวลั เมจิก จากัด (“คาร์ นิวลั ฯ”) เพื่อดาเนิน
ธุรกิจธีมปาร์ คแห่งใหม่หรื อโครงการเมืองไฟขึ ้นที่จงั หวัดภูเก็ต โดยจดทะเบียนจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557
ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 1,000,000 บาท และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนในภูเก็ตแฟนตาซี จานวน 516,000,000 บาท และภูเก็ตแฟนตาซี
ได้ นาเงินไปลงทุนในคาร์ นิวลั ฯ จานวน 494,100,000 บาท (ลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น) ทาให้ คาร์ นิวลั ฯ มีทนุ
ชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นเป็ น 500,000,000 บาท ทังนี
้ ้ เพื่อใช้ เป็ นเงินลงทุนในโครงการเมืองไฟ ซึ่งมีมลู ค่าเงินลงทุน
ทังสิ
้ ้น 1,450 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ แหล่งเงินทุนของโครงการเมืองไฟมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน เงินเพิ่มทุนจาก
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2558 และกระแสเงินสดภายใน
โครงการเมืองไฟเป็ นโครงการธีมปาร์ คที่เน้ นการแสดงแสงสีของดวงไฟ ผสมผสาน Hi-tech ต่างๆ ที่นาสมัย
แปลกใหม่ ตื่นตาตื่นใจ โดยวางแผนพัฒนาโครงการบนที่ดินที่ติดกับภูเก็ตแฟนตาซี บริ เวณหาดกมลา อาเภอกะ
ทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีขนาดเนื ้อที่ในเบื ้องต้ น 62 ไร่ แบ่งเป็ นที่ดินของภูเก็ตแฟนตาซี จานวน 30 ไร่ และที่ดินของ
เจ้ าของที่ดินรายหนึ่ง (ซึ่งเป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ตามนิยามของสานักงาน กลต. และของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 32 ไร่ ซึ่งตามแผนงานเบื ้องต้ น คาร์ นิวลั ฯ จะเช่าที่ดิน
ระยะยาวจากภูเก็ตแฟนตาซีและเจ้ าของที่ดินรายดังกล่า วเป็ นเวลา 30 ปี แต่ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2558
เจ้ าของที่ดินแปลงเนื ้อที่ประมาณ 32 ไร่ ได้ ตกลงขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้ แก่ภูเก็ตแฟนตาซีในราคารวม
205.00 ล้ านบาท หรื อเท่ากับ 6.63 ล้ านบาทต่อไร่ ซึ่งต่ากว่าราคาตลาดประมาณร้ อยละ 6.49 (ประเมินโดย
บริ ษัท เดอะแวลูเอชัน่ แอนด์ คอนซัลแทนท์ส จากัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558) ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ (ซึ่งหมาย
รวมถึงผู้บริ หารของบริ ษัทย่อย) พิจารณาและเห็นควรลงทุนซื ้อที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเป็ นราคาที่เหมาะสมต่อ
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การลงทุน และยังเป็ นการกาจัดความเสี่ยงต่อความไม่ แน่นอนในการใช้ ประโยชน์บนที่ดินซึ่งเป็ นที่ตงของ
ั้
โครงการเมืองไฟในอนาคตอีกด้ วย อย่างไรก็ตาม ภูเก็ตแฟนตาซีได้ ลงทุนซื ้อที่ดินแปลงดังกล่าว โดยได้ ก้ ยู ืมเงิน
ชัว่ คราวมาจากคาร์ นิวลั ฯ ดังนัน้ การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้เพื่อให้ ภเู ก็ตแฟนตาซีนาเงินเพิ่มทุนไปคืนให้ แก่คาร์ นิวลั ฯ
การได้ มาซึ่งที่ดินข้ างต้ นทาให้ คาร์ นิวลั ฯ ปรับปรุ งแบบแปลนของโครงการเมืองไฟใหม่ โดยจัดสรรที่ดิน
เพิ่มเติมซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของภูเก็ตแฟนตาซีอีก 18 ไร่ ทาให้ โครงการเมืองไฟมีขนาดพื ้นที่เพิ่มขึ ้นเป็ นทังหมด
้
80
ไร่ สามารถสร้ างภัตตาคารใหญ่ ที่จอดรถ และโรงละครได้ เพิ่มขึ ้นตามแผนงานที่ต้องการอย่างครบถ้ วน ปั จจุบนั
โครงการเมืองไฟอยูร่ ะหว่างการปรับพื ้นที่ภายในโครงการ ทาถนน ล้ อมรัว้ และเริ่ มนาเข้ าอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้ ใน
โครงการ โดยผู้บริ หารคาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จประมาณปี 2560 นอกจากนี ้ คาร์ นิวลั ฯ อยู่ระหว่างการขอ
อนุญาตดาเนินโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐ และเมื่อต้ นเดือนกันยายนที่ผ่านมา คาร์ นิวลั ฯ ได้ รับอนุมตั ิ
การส่งเสริ มการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) แล้ ว
7.1.2 ปรับปรุงพื ้นที่ลานจอดรถและสร้ างคอกสัตว์ใหม่
ตามรายละเอียดของโครงการเมืองไฟ ผู้บริ หารคาดว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ าเที่ยวชมโครงการเมืองไฟ
ประมาณ 1-1.5 ล้ านคนต่อปี หรื อประมาณร้ อยละ 10 ของจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต
ประมาณ 12 ล้ านคนในปี 2558 ประกอบกับปั จจุบนั ลานจอดรถของภูเก็ตแฟนตาซีสามารถจอดรถขนาดเล็กได้
ประมาณ 200 คัน และรถโค้ ชได้ ประมาณ 150 คัน ซึ่งผู้เข้ าชมนารถเข้ าจอดลานจอดรถเต็มพื ้นที่ในแต่ละรอบ
การแสดงของภูเก็ตแฟนตาซี และเมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ ้นในอนาคตหลังจากเปิ ด
ดาเนินการโครงการเมืองไฟ รวมถึงปั จจัยบวกจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวในอนาคตและการเข้ าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรื อ Asian Economic Community: AEC ในปลายปี 2558 ผู้บริ หารคาดว่าพื ้นที่จอดรถ
สาหรับผู้เข้ าชมจะไม่เพียงพอ จึงวางแผนขยายพื ้นที่จอดรถโดยปรับปรุ งพื ้นที่เดิมและย้ ายคอกสัตว์ ของภูเก็ต
แฟนตาซีไปบริ เวณพื ้นที่ด้านหลังโครงการ ทาให้ ลานจอดรถสามารถจอดรถโค้ ชได้ เพิ่มขึ ้นอีกจานวน 150 คัน
พร้ อมทังสร้
้ างพื ้นที่จอดรถส่วนเพิ่มอีก 8 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้ กบั ภูเก็ตแฟนตาซี และเนื่องจากพื ้นที่จอดรถส่วนที่จะ
ขยายเพิ่มประมาณ 6 ไร่ ปั จจุบนั เป็ นคอกและที่เลี ้ยงสัตว์ต่างๆ จึงต้ องย้ ายออกไปเพื่อสร้ างเป็ นที่จอดรถ ส่วน
คอกสัตว์รวมถึงที่พกั พนักงานเลี ้ยงสัตว์และพนักงานที่ทาหน้ าที่อื่นจึงต้ องย้ ายไปสร้ างในพื ้นที่ใหม่ มูลค่าเงิน
ลงทุนรวม 96.20 ล้ านบาท คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จประมาณปี 2559
7.1.3 ก่อสร้ างและปรับปรุงอาคารที่พกั พนักงาน
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ภูเก็ตแฟนตาซีได้ ซื ้อที่ดินแปลงเนื ้อที่ 12 ไร่ พร้ อมอาคารที่พกั พนักงานจาก
บริ ษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยอาคารที่พกั พนักงานดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นอาคาร 3 ชัน้
จานวน 5 อาคาร ขนาดพื ้นที่ 7,125 ตารางเมตร ประกอบด้ วย ห้ องพักหลังละ 48 ห้ อง รวมจานวนห้ องพักทังสิ
้ ้น
192 ห้ อง ปั จจุบนั มีพนักงานของภูเก็ตแฟนตาซีจานวน 650 คนพักในอาคารหลังดังกล่าว เนื่องจากอาคารที่พกั ที่
ได้ ซื ้อมานี ้ ส่วนหนึ่งจะต้ องทุบทิ ้งไป 1 อาคาร เพราะล ้าเข้ าไปในพื ้นที่ของผู้ขาย ประกอบกับอาคารส่วนที่เหลือ
อีก 4 อาคาร มีอายุประมาณ 19 ปี และยังไม่มีการปรับปรุ งอาคารเลย เนื่องจากเป็ นอาคารเช่า ทาให้ ระบบ
สาธารณูปโภคภายในตัวอาคาร (ทังระบบไฟฟ้
้
าและระบบท่อน ้าดีและท่อน ้าทิ ้ง รวมถึงภูมิทศั น์ภายใน) ค่อนข้ าง
ทรุดโทรมตามอายุการใช้ งาน และจาเป็ นต้ องเปลีย่ นพื ้นที่สญ
ั จรและระบบสาธารณูปโภคใหม่ ดังนัน้ ผู้บริ หารจึง
เห็นว่าควรปรับปรุงอาคารและระบบดังกล่าวให้ สะดวกและเหมาะสม
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นอกจากนี ้ เนื่องจากโครงสร้ างเมืองไฟมีขนาดของโครงการใหญ่กว่าภูเก็ตแฟนตาซี ประกอบกับห้ องพัก
พนักงานของอาคารเดิมมีไม่เพียงพอ จึงมีความจาเป็ นต้ องสร้ างอาคารที่พกั พนักงานหลังใหม่ ผู้บริ หารของ
บริ ษัทย่อยคาดว่าจะมีพนักงานใหม่ประมาณ 900 คน โดยอาคารหลังใหม่จะเป็ นอาคาร 4 ชัน้ จานวน 2 อาคาร
ขนาดห้ องพักรวม 268 ห้ อง และสามารถเข้ าพักได้ จานวน 2-3 คนต่อห้ อง ทังนี
้ ้ ห้ องพักดังกล่าวถือเป็ นสวัสดิการ
อย่างหนึง่ ให้ แก่พนักงานของคาร์ นิวลั ฯ เช่นเดียวกับภูเก็ตแฟนตาซี และภูเก็ตแฟนตาซีจะเรี ยกเก็บค่าเช่าจาก
คาร์ นิวลั ฯ เมื่อเริ่ มเปิ ดดาเนินการและเข้ าพัก
เงินลงทุนสาหรับการปรับปรุ งอาคารที่พกั พนักงานและก่อสร้ างอาคารหลังใหม่เป็ นจานวนเงินรวม 170
ล้ านบาท ระยะเวลาการก่อสร้ างคาดว่าจะแล้ วเสร็ จภายในเดือนธันวาคม 2559
ตารางสรุ ปรายละเอียดอาคารที่พกั พนักงานใหม่
Staff House A

Staff House B

4 ชัน้

4 ชัน้

จานวนห้ องรวม

124 ห้ อง

134 ห้ อง

พื ้นที่ใช้ สอยรวม

4,320 ตร.ม.

4,462 ตร.ม.

จานวนพนักงานอยูอ่ าศัย

248 - 372 คน

268 - 402 คน

จานวนชัน้

ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จ

31 ธันวาคม 2559

7.2. โครงการก่ อสร้ างและปรับปรุ งกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์
ซาฟารี เวิลด์ เปิ ดดาเนินธุรกิจสวนสัตว์เปิ ดและการแสดงต่างๆ มาตังแต่
้ ปี 2530 กระทัง่ ปั จจุบนั เป็ นเวลากว่า 28
ปี แล้ ว ที่ผา่ นมาซาฟารี เวิลด์ได้ มีการปรับปรุ งและพัฒนาในทุกๆ ด้ านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้ างกิจกรรมสิ่ง
แปลกใหม่เพิ่มเติม เพื่อเป็ นจุดดึงดูดใหม่ๆ กระตุ้นให้ นกั ท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติมาเที่ยวชมซาฟารี เวิลด์
เพิ่มขึ ้น เพื่อที่จะสร้ างรายได้ ของซาฟารี เวิลด์ให้ เพิ่มขึ ้น และในปี 2557 ซาฟารี เวิลด์สร้ างรายได้ จากการดาเนินงาน
ให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ เท่ากับ 657.19 ล้ านบาท และเมื่อเทียบกับรายได้ จากการดาเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2558 เท่ากับ 381.14 ล้ านบาท ซาฟารี เวิลด์มีรายได้ เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 15.99 (กรณีคานวณเต็มปี เพื่อการ
เปรี ยบเทียบ)
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีการปรับตัวเติบโตดีขึ ้นในปี 2558 เมื่อเทียบจากปี ก่อน โดยเฉพาะ
จานวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ ้น ประกอบกับการเข้ าสู่ AEC ในปลายปี 2558 เป็ นต้ นไป คาดว่าจะมีนกั ท่องเที่ยว
จากกลุม่ ประเทศสมาชิกและประเทศใกล้ เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ ้นอีก ดังนัน้ เพื่อรองรับการ
ให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ ้น บริ ษัทฯ วางแผนที่จะก่อสร้ างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารี เวิลด์ รวมถึงการ
สร้ างจุดบริ การขึ ้นใหม่เพื่อเป็ นจุดขายใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพการให้ บริ การและสามารถรองรับจานวนนักท่องเที่ยวได้
เพิ่มขึ ้น
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ตารางสรุ ปรายละเอียดปรับปรุ งโครงการซาฟารีเวิลด์
1.

2.
3.
4.

รายละเอียดโครงการ
มูลค่ าโครงการ (ล้ านบาท)
โครงการก่อสร้ างและปรังปรุงบ่อปลาโลมา
25.9
- สร้ างบ่อปลาโลมาใหม่
- สร้ างระบบควบคุมและผลิตน ้าทะเลเทียม
- ซ่อมบารุงบ่อปลาโลมาและระบบเดิม
สร้ างบ่อปลาบึกยักษ์
13.0
สร้ างคอกลิงต่างๆ
9.1
ครัวและภัตตาคาร
36.1
- สร้ างครั ว ขนาดใหญ่ ท ดแทนครั ว เก่ า ซึ่ ง ห่ า งจาก
ภัตตาคารประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร
- ขยายภัตตาคาร 2 แห่ง (Jungle Cruise C และ D)
รวมมูลค่ าโครงการ
84.1

8. ประโยชน์ ท่ ีบริษัทฯ จะได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่ใช้ เงินเพิ่มทุนในครัง้ นี ้สาหรับลงทุนเพิ่มในภูเก็ตแฟนตาซี โดยการเพิ่มทุนจานวน 471.20
ล้ านบาท เพื่อให้ ภเู ก็ตแฟนตาซีนาไปซื ้อที่ดินที่จะใช้ ในโครงการเมืองไฟเพิ่มเติม และก่อสร้ างอาคารที่พกั พนักงาน
ใหม่และปรับปรุงอาคารพนักงานเดิมสาหรับการขยายธุรกิจ ในโครงการเมืองไฟ และการปรับปรุ งซ่อมแซมกิจกรรม
ของซาฟารี เวิลด์ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมต่อการเติบโตของธุรกิจและจานวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ ม
เพิ่มขึ ้นจากสภาวะปกติภายในประเทศ รวมถึงปั จจัยบวกต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากการเข้ าสูก่ ารเข้ าสู่ AEC ใน
ปลายปี 2558 โดยเฉพาะโครงการเมืองไฟที่จะเป็ นจุดขายใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตที่มีอตั ราการ
เพิ่มขึ ้นทุกปี ได้ เป็ นอย่างดี ซึ่งจะสามารถสร้ างรายได้ ให้ แก่กลุม่ บริ ษัท ฯ ต่อไปในระยะยาว อีกทังยั
้ งจะช่วยเสริ มให้
ธุรกิจของกลุ่มบริ ษัท ฯ มีความมัน่ คงยั่งยืนต่อไปในอนาคต และอาจทาให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ใน
อนาคตเมื่อบริ ษัทฯ มีกาไร
บริ ษัทฯ และภูเก็ตแฟนตาซีมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลของแต่ละปี
9. ประโยชน์ ท่ ผี ้ ถู อื หุ้นพึงจะได้ รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จากการขยายโครงการข้ างต้ น บริ ษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้ างผลประกอบการที่ดีให้ แก่กลุม่ บริ ษัทฯ และอาจทาให้
บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ในอนาคตได้ เร็ วขึ ้นเมื่อบริ ษัทมีกาไร การขยายกิจการยังเป็ นการสร้ างการเติบโต
ให้ แ ก่ ร ายได้ ข องกลุ่ม บริ ษั ท ฯ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ส่ง ผลให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถรั ก ษาความเป็ นผู้น าในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการ นอกจากนี ้ ผลประกอบการและสถานะทางการเงินที่ดีขึ ้นของบริ ษัทฯ
อาจส่งผลให้ ห้ นุ ของบริ ษัทฯ สามารถกลับเข้ าไปซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ (Resume Trading) รวมถึงสะท้ อน
ถึงมูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ ที่อาจเพิ่มขึ ้นในอนาคต
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10. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลและสิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่ วนที่เพิ่มทุน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงิน
ได้ นิติบคุ คลของแต่ละปี
สิทธิในการรับเงินปั นผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน รวมถึงสิทธิ ในการลงคะแนนเสียงและจองซื ้อหุ้นจะเทียบเท่ากับสิทธิ
ของหุ้นสามัญเดิมทุกประการ
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ส่ วนที่ 2. ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)
1. ชื่อและสถานที่ตงั ้ ของบริษัทฯ
ชื่อบริ ษัทฯ:

บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน) (บริ ษัทฯ)

ชื่อย่อ:

SAFARI

เลขทะเบียนบริ ษัทฯ:

0107537000351

สถานที่ตง:ั ้

99 ถนนปั ญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์:

(02) 518-1000-19, (02) 914-4100-19

โทรสาร:

(02) 518-1022, (02) 914-2959

เว็ปไซต์และอีเมล์:

www.safariworld.com และ info@safariworld.com

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปั จจุบันของกลุ่มบริษัทฯ
2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2.1.1 สรุ ปภาพรวมของธุรกิจ
บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ ประเภทสวนสัตว์เปิ ด
และการแสดงที่มีมาตรฐานสากล ทีใ่ ห้ ทงความสุ
ั้
ข ความสนุกสนาน ความบันเทิง และความรู้ แก่ ผู้เข้ าชม
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ ทุกภาษา และสามารถเที่ยวชมได้ ตลอดทุกฤดูกาล บนเนื ้อที่ประมาณ 475 ไร่ ย่าน
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยจัดให้ มีการแสดงของสัตว์ เช่น โชว์โลมา โชว์สงิ โตทะเล โชว์อรุ ังอุตงั โชว์ช้าง
โชว์นก และการแสดงของนักแสดงรวม 7 โชว์ยิ่งใหญ่ไว้ เป็ นผลิตภัณฑ์หลัก และมีสวนสัตว์เปิ ด สวนสัตว์
น ้า และสวนนก ที่รวบรวมสัตว์นานาชนิด หลากหลายสายพันธุ์จากทัว่ ทุกมุมโลกมาจัดแสดงไว้ ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่เหมือนป่ าใหญ่ในกรุง นอกจากนี ้ ยังเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์และส่งเสริ มการอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์ เพื่อ
การศึกษาและเผยแพร่วิชาการเกี่ยวกับสัตว์แก่นกั เรี ยนและประชาชนทัว่ ไป
บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด ได้ จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 21 ตุลาคม 2528 ด้ วยทุนจดทะเบียนเริ่ มแรก 1
ล้ านบาท บนเนื ้อที่ประมาณ 1,650 ไร่ เปิ ดให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวครัง้ แรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2531
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 บริ ษัทฯ ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจากัด ใช้ ชื่อว่า บริ ษัท
ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2538 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ รับ
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548 บริ ษัทฯ ได้ จด
ทะเบียนลดทุนจดทะเบียนลงจาก 4,000 ล้ านบาทและลดทุนที่เรี ยกชาระแล้ วจานวน 2,000 ล้ านบาท
เหลือทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ ว 1,000 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 200 ล้ านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548
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คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ เห็นว่า จังหวัดภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มีศกั ยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติให้ เดินทางไปท่องเที่ยว เพราะภูเก็ตเป็ นจังหวัดที่มีชายหาดสวย เกาะแก่งมาก
และแหล่งท่องเที่ ยวตามธรรมชาติที่งดงาม จึง ได้ จัดตัง้ บริ ษัท ภูเ ก็ ตแฟนตาซี จากัด ขึน้ เมื่ อวันที่ 21
มิถนุ ายน 2539 ณ บริ เวณหาดกมลา อาเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อดาเนินธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวบันเทิง
ทางวัฒนธรรมยามราตรี โดยการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยที่มีมาแต่
โบราณ ผสานสุดยอดเทคโนโลยีแสงสีเสียงและเทคนิคการแสดงพิเศษอันทันสมัย เน้ นความสนุกสานผสาน
วัฒนธรรมที่งดงามของประเทศในรู ปแบบเอกลักษณะเฉพาะ เปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 6
กุมภาพันธ์ 2542 เป็ นต้ นมา นอกจากแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติของจังหวัดแล้ ว ภูเก็ตแฟนตาซีนบั เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึง่ ได้ เป็ นอย่างดี
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 บริ ษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด ได้ จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัท
มหาชนจากัด โดยใช้ ชื่อว่า บริ ษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 บริ ษัท
ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ วลงจาก 1,900 ล้ าน
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 190 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท เหลือทุนจดทะเบียน 190
ล้ านบาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 190 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสม
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ จดทะเบียนก่อตังบริ
้ ษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ ค
จากัด ขึ ้น เพื่อจะดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยวและขยายพันธุ์สตั ว์ จัดให้ มีค่ายพักแรม และสวนสัตว์ รูปแบบ
แอฟริ กา มีรีสอร์ ทสาหรับพักแรม มีที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอาเภอศรี มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ปั จจุบนั บริ ษัทดังกล่าว
ยังมิได้ เริ่ มดาเนินกิจการ แต่ได้ ใช้ เป็ นสถานที่เลี ้ยงสัตว์สว่ นเกินและเป็ นที่เพาะพันธุ์สตั ว์ของซาฟารี เวิลด์
และบริ ษัทย่อย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 บริ ษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ได้ จดทะเบียนก่อตัง้ บริ ษัท คาร์ นิวลั เมจิก
จากัด เพื่อจะดาเนินธุรกิจท่องเที่ยวและนันทนาการประเภทธีมปาร์ ค ภายใต้ คอนเซ็ป “โครงการเมืองไฟ”
ซึ่งเป็ นธีมปาร์ คที่เน้ นโชว์เรื่ องการแสดงแสงสีของดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ ที่นาสมัย ตื่นตาตื่นใจ ปั จจุบนั
โครงการดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างการปรับพื ้นที่ภายใน ทาถนน ล้ อมรัว้ และเริ่ มนาเข้ าอุปกรณ์บางส่วนที่ใช้
ในโครงการ
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รูปภาพที่ 1 แผนที่ซาฟารีเวิลดิ์

2.1.2 โครงสร้ างกลุ่มธุรกิจ
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2.1.3 โครงสร้ างรายได้ 3 ปี และ 6 เดือนแรกของปี 2558
ม.ค. – มิ.ย. 2558
พันบาท

%

ปี 2557
พันบาท

ปี 2556
%

พันบาท

ปี 2555
%

พันบาท

%

รายได้
จาหน่ายบัตรเข้ าชม

533,165 58.0

984,726 55.7 1,187,912 56.7 1,068,021 54.2

จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม

191,642 20.8

408,366 23.1

441,536 21.1

385,148 19.5

รายได้ คา่ บริ การรถรับส่ง

63,529

6.9

109,347

6.2

143,977

6.9

127,942

6.5

จาหน่ายสินค้ าและของที่ระลึก

71,813

7.8

139,042

7.8

166,944

8.0

154,193

7.8

กิจกรรมสวนสนุก

14,070

1.5

28,473

1.6

32,107

1.5

28,674

1.5

รายได้ จากการบริ การถ่ายรูป

32,172

3.5

63,852

3.6

75,081

3.6

69,993

3.6

1,635

0.2

3,158

0.2

2,993

0.1

2,433

0.1

-

0.0

9,987

0.5

23,037

1.1

113,627

5.8

11,427

1.2

22,129

1.3

21,352

1.0

19,616

1.0

รายได้ คา่ สมาชิก
รายได้ จากการจัดงาน
รายได้ อื่นจากการดาเนินงาน
รวมรายได้

919,454 100 1,769,080 100 2,094,943 100 1,969,647 100

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ ละบริษัท
การประกอบธุรกิจของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จากัด (มหาชน)
1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การของบริ ษัทฯ แบ่งออกได้ เป็ น 5 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของรายได้ ดังนี ้
1.1 สวนสัตว์ และการแสดง
สวนสัตว์และการแสดงประเภทต่างๆ เป็ นส่วนสาคัญในการสร้ างรายได้ ให้ แก่บริ ษัทฯ แบ่งออกได้
เป็ น 4 กลุม่ ใหญ่ คือ
1) สวนสัตว์เปิ ดซาฟารี ปาร์ ค (Safari Park)
เป็ นส่วนสัตว์เปิ ดภายใต้ ชื่อ “ซาฟารี ปาร์ ค” ซึ่งจาลองบรรยากาศตามสภาพที่อยู่จ ริ งของสัตว์
ต่างๆ โดยแบ่งพื ้นที่ออกเป็ น
 สวนสัตว์เปิ ดจาลองบรรยากาศจากป่ าซาฟารี อฟั ริ กา เป็ นแหล่งรวมของสัตว์ป่านานาชนิด
รวมถึงสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์อนุรักษ์ และสัตว์ที่หาชมได้ ยากจากทัว่ ทุกมุมโลก ได้ แก่ ยีราฟ
ม้ าลาย แรดขาว กวาง แอนทีโลป เสือโคร่ ง สิงโต หมี ควายป่ า ละมัง่ สัตว์เหล่านี ้อาศัยอยู่
ในสภาพแวดล้ อมตามธรรมชาติเป็ นส่วนๆ ตามประเภทและการอยู่อาศัยของสัตว์แต่ละ
ชนิด นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์สว่ นตัวเข้ าชม หรื อใช้ บริ การรถโค้ ชของซาฟารี เวิลด์
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เพื่อสัมผัสใกล้ ชิดกับสัตว์ป่าและบรรยากาศป่ าซาฟารี อฟั ริ กาตลอดระยะทางประมาณ 5
กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 40 นาที
 อุทยานนกน ้า เช่น นกกาบบัว นกมาลาบู นกกระทุง นกกระเรี ยนหงอนพู่ และมีนกจานวน
มากบินอยูบ่ นท้ องฟ้ า เป็ นภาพที่หาดูได้ ยากซึง่ มีแห่งเดียวในใจกลางกรุงเทพฯ
2) สวนสัตว์น ้ามารี นปาร์ ค (Marine Park)
เป็ นส่วนสัตว์น ้าภายใต้ ชื่อ “มารี นปาร์ ค” เป็ นสถานที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น ้าทะเลและสัตว์น ้าจืดที่
สาคัญหลายชนิด เช่น โลมา วาฬขาว สิงโตทะเล แมวน ้า ช้ างน ้า วอลรัส และปลาน ้าจืดที่ แยก
จัดแสดงไว้ ในสวนสัตว์น ้า (Aquarium) ด้ วย นอกจากนี ้ ยังเป็ นสถานที่จดั แสดงสัตว์บกหายาก
เช่น สิงโตขาว เสือขาว เสือพูม่า เสือไซบีเรี ย เสือดาว งูหลามทอง ลิงลีเมอร์ หนูยกั ษ์ และฮิปโป
แคระ เป็ นต้ น ยังมีนกนานาชนิดจากแหล่งกาเนิดหลายประเทศในโลก อาทิ นกพิราบหงอน นก
มาคอว์ นกเงือก นกคาสโซวารี นกคิวบานฟลามิงโก และสกาเล็ตไอบีส ซึ่งจัดแสดงไว้ เป็ น
สัดส่วนอย่างสวยงาม ทาให้ ผ้ เู ข้ าชมเกิดความเพลิดเพลินกับธรรมชาติ และความน่ารักของสัตว์
น ้า สัตว์บกหายากและนกต่างๆ ในบรรยากาศรายล้ อมด้ วยต้ นไม้ ใหญ่ ร่ มรื่ น เย็นสบายตลอด
ทังวั
้ น
3) การแสดงต่างๆ
การแสดงแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ การแสดงความสามารถและความแสนรู้ ของสัตว์ประเภท
ต่างๆ และการแสดงโดยใช้ นกั แสดง ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการแสดงทังหมด
้
8 ชุด ดังนี ้
(ก) การแสดงโลมาและวาฬขาว
(ข) การแสดงนก
(ค) การแสดงสิงโตทะเล
(ง) การแสดงช้ าง
(จ) การแสดงอุรังอุตงั
(ฉ) การแสดงสงครามจารกรรม
(ช) การแสดงเวสเทิร์นคาวบอยสตัน๊ ท์
(ซ) การแสดงการให้ อาหารสัตว์ในซาฟารี ปาร์ ค
การแสดงชุด (ก) ถึง (จ) เป็ นการแสดงความสามารถและความแสนรู้ ของสัตว์ ซึ่งสร้ างความ
สนุกสนานและความเพลิดเพลินให้ แก่ผ้ เู ข้ าชมเป็ นอย่างยิ่ง
การแสดงชุด (ฉ) และ (ช) เป็ นการแสดงโดยใช้ นกั แสดงในลักษณะการต่อสู้ผจญภัย ด้ วยฉาก
การต่อสู้ที่สมจริ ง มีอุปกรณ์ที่จัดทาขึ ้นเพื่อประกอบการแสดง ช่วยให้ การแสดงมีความความ
ตื่นเต้ น เร้ าใจ และยังมีระบบเสียงและระบบ Special Effects ต่างๆ ที่ควบคุมด้ วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็ นการแสดงที่มีชื่อเสียงและประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างดี
การแสดงชุด (ซ) เป็ นการแสดงการให้ อาหารสิงโต เสือโคร่ ง และหมีในโซนสวนสัตว์เปิ ดซาฟารี
ปาร์ ค ผู้เข้ าชมจะได้ รับความตื่นเต้ นและเรี ยนรู้อปุ นิสยั การกินอาหารของสัตว์อย่างใกล้ ชิด
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4) กิจกรรมอื่น
เป็ นกิจกรรมที่จัดสร้ างเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ ผ้ เู ข้ าชมได้ รับความสนุกสนาน ตื่นเต้ นและเพลิดเพลินใน
ระหว่างการเดินเที่ยวชมและพักผ่อนในสวนสัตว์น ้ามารี นปาร์ ค อาทิ ล่องเรื อริ เวอร์ ซาฟารี ชม
สัตว์หาดูได้ ยาก เลี ้ยงอาหารนก ชมศูนย์นิทรรศการเพาะพันธุ์ไข่ ให้ อาหารยีราฟที่ศาลาเลี ้ยง
ยีราฟ และชมฝูงนกฟลามิงโก้ สีแดงจากประเทศคิวบา และสกาเล็ตไอบิสสีแดงสดจากอเมริ กา
ใต้ ซึง่ เป็ นนกที่มีราคาสูงและหาดูได้ ยากในสวนสัตว์ประเทศไทย
ในการเข้ าชมสวนสัตว์ การแสดง และกิจกรรมบางรายการดังกล่าวข้ างต้ น นักท่องเที่ยวสามารถ
เลือกซื ้อบัตรเข้ าชมในแต่ละส่วนหรื อจะซื ้อบัตรรวมเพื่อชมการแสดงและกิจกรรมทุกชนิดก็ได้
บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการจาหน่ายบัตรดังกล่าวเป็ นรายได้ หลัก หรื อเฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 56
ของรายได้ รวมปี 2557 หรื อร้ อยละ 58 ของรายได้ รวม 6 เดือนแรกของปี 2558
1.2 อาหารและเครื่องดื่ม
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีบริ การจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย เพื่อให้ บริ การและ
อานวยความสะดวกสบายแก่ผ้ เู ข้ าชมด้ วย โดยจัดให้ มีภตั ตาคาร 5 แห่งและร้ านอาหารหลายแห่ง
ตังอยู
้ ท่ วั่ ไปตามจุดสาคัญๆ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวสูงสุดได้ พร้ อมกันครัง้ ละประมาณ 6,000
ที่นงั่ นอกจากนันแล้
้ ว ยังมีซ้ ุมขายขนมขบเคี ้ยวและเครื่ องดื่มอีกประมาณ 20 แห่ง ตลอดจนได้ จดั
เจ้ าหน้ าที่ขายเครื่ องดื่มและอาหารว่างตามเวทีการแสดงต่างๆ อีกด้ วย
1.3 สวนสนุกและเกมส์
บริ ษัทฯ ได้ จดั หาเกมส์มากมายหลายชนิดเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินแก่ลกู ค้ ากลุม่ เด็กๆ ซึง่ ส่วนใหญ่
จะเป็ นเกมส์ที่เน้ นเชาว์ปัญญาและการออกกาลังกายเป็ นหลัก
1.4 สินค้ าที่ระลึก
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีร้านขายสินค้ าที่ระลึกไว้ ให้ บริ การแก่ผ้ เู ข้ าชมที่ต้องการซื ้อสินค้ าและของที่ระลึก
ซึง่ นอกจากร้ านขายสินค้ าที่ระลึกขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเล็กอีกจานวน 2 ร้ านแล้ ว ยังมีซ้ ุมขาย
สินค้ าที่ระลึกอีกประมาณ 5 ซุ้ม และจัดเจ้ าหน้ าที่ขาย ตามเวทีการแสดงต่างๆ อีกด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อให้
ผู้เข้ าชมสามารถเลือกซื ้อสินค้ าได้ สะดวกยิ่งขึ ้น
1.5 รถโค้ ชปรับอากาศ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีรถโค้ ชปรับอากาศขนาดต่างๆ จานวน 80 คัน เพื่อให้ บริ การแก่ลกู ค้ าที่เข้ าชมเป็ น
หมูค่ ณะ เช่น บริ ษัท เอเย่นต์ทวั ร์ สถาบัน องค์กรรัฐ โรงเรี ยน และบุคคลทัว่ ไป
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2. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.1 การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญ
1) กลยุทธ์การแข่งขัน
บริ ษั ท ฯ มี ก ลยุท ธ์ ใ นการแข่ง ขัน ที่ สาคัญ 4 ประการ คื อ ความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสร้ างภาพพจน์ และการกาหนด
ตาแหน่งในการแข่งขัน
1.1) ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักที่เสนอให้ แก่นกั ท่องเที่ ยวถึง 4 ชนิด คือ สวนสัตว์เปิ ด สวนสัต ว์
น ้า การแสดงโดยนักแสดงและสัตว์และกิจกรรมสร้ างความบันเทิงต่างๆ ในขณะที่ Theme
Park ที่มีชื่อเสียงของโลกส่วนใหญ่ จะยึดผลิตภัณฑ์หลักเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้
ความหลากหลายนี ้จึงทาให้ ซาฟารี เวิลด์เป็ น Theme Park เพียงแห่งเดียวที่มีจดุ เด่นที่ครบ
ครัน
1.2) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นและให้ ความสาคัญเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็ นหลัก ไม่ว่าจะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ทางการแสดง การจัดสถานที่ การให้ บริ การและอื่นๆ ทุกประเภท จะพิจารณา
คัดสรรจากคุณภาพมากกว่าการมุ่งเน้ นทากาไรแต่เพียงอย่ างเดียว การสร้ างความพอใจ
ความสนุกสนาน ความบันเทิงและความปลื ้มใจให้ กบั ลูกค้ าเป็ นสิ่งแรกซึ่งมาก่อนเรื่ องผล
กาไร
1.3) การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายของบริ ษัทฯ ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเพศและทุกวัย ซึ่ง
ทุกคนสามารถเข้ าชมได้ ทกุ ฤดูกาล บริ ษัทฯ สามารถกาหนดกลุม่ เป้าหมายในลักษณะนี ้ได้
เพราะบริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพหลากหลายและมีการปรับปรุ งเพิ่มเติมตลอดเวลา
เพื่อสนองตอบความต้ องการพักผ่อนหย่อนใจที่อิงธรรมชาติ และทาให้ กลุ่มเป้ าหมาย
สามารถเข้ าชมซ ้าแล้ วซ ้าอีกไม่วา่ วัยหรื อช่วงชีวิตจะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไร
1.4) การสร้ างภาพพจน์และการกาหนดตาแหน่งการแข่งขัน
บริ ษัทฯ สร้ างภาพพจน์และดาเนินการให้ ซาฟารี เวิลด์ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสูง
จนเป็ นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ บริ ษัทฯ ได้ กาหนดตาแหน่งการแข่งขันของตนเองให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในแนวหน้ าของประเทศ มีเอกลักษณ์พิเศษและมีผลิตภัณฑ์ ที่ไม่
เหมือนใคร ทังให้
้ ความสุข สนุกสนานและความรู้ แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว จากการ
ได้ มาสัมผัสใกล้ ชิดกับสัตว์ และความร่ มรื่ นของต้ น ไม้ ในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ
เหมือนยกป่ าใหญ่มาอยู่ในกรุ ง ซึ่งไม่สามารถจะหาชมจากแหล่งอื่นในกรุ งเทพฯ บริ ษั ทฯ
เล็ง เห็ น และตระหนัก ถึ ง คุณ ค่า ของการศึก ษา จึ ง ได้ ส่ง เสริ มการเรี ย นรู้ นอกต าราของ
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นักเรี ยนและส่งเสริ มการอนุรักษ์ สตั ว์ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมเป็ นพิเศษ ซึ่งคู่แข่งไม่
สามารถจะทาตามได้
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกิจการในประเภทธุรกิจเดียวกันแล้ ว บริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบคู่แข่งใน
ด้ านต่างๆ ดังนี ้
(ก) กิจการของบริ ษัทฯ มีขนาดใหญ่ ต้ องใช้ เงินลงทุนสูง ขณะนี ้ยังไม่มีกิจการใดในธุรกิจ
ประเภทเดียวกันในประเทศมีขนาดและมูลค่าการลงทุนที่ใกล้ เคียงหรื อมากกว่าของ
บริ ษัทฯ
(ข) มีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ภ่ ายในกรุงเทพมหานคร ทาให้ สะดวกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว
(ค) มีพื ้นที่กว้ างขวางกว่า 475 ไร่ ในเขตเมืองหลวงที่มีสภาพเป็ นธรรมชาติ มีต้นไม้ ใหญ่
ร่มรื่ น สวยงามและเน้ นความสะอาดเรี ยบร้ อยเป็ นสาคัญด้ วย
(ง) มุ่งเน้ นการให้ บริ การที่ได้ มาตรฐาน มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติและสร้ างความ
ประทับใจแก่ลกู ค้ า
(จ) มีกิจกรรมที่หลากหลายสาหรับนักท่องเที่ยวทุก เพศ ทุกวัย ทุกชาติและทุกภาษา
เพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความสนใจของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายได้ ทกุ กลุม่
บริ ษัทฯ มีความชานาญและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่ องเกี่ยวกับสัตว์ พันธุ์ไม้ และ
ธรรมชาติ โดยอาศัยประสบการณ์ที่สงั่ สมมาเป็ นเวลากว่า 28 ปี
2) ลักษณะของลูกค้ าและกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เนื่องจากธุรกิจของบริ ษัทฯ เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อ นหย่อนใจที่มีความหลากหลาย มีการ
แสดงหลายประเภท เหมาะกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเพศและทุกวัย ดังนัน้
ลูกค้ าของบริ ษัทฯ จึงค่อนข้ างจะครอบคลุมทุกกลุม่ กลุม่ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ แบ่ งได้ เป็ น 4 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดังนี ้
 กลุม่ บุคคลทัว่ ไป ได้ แก่ กลุม่ นักท่องเที่ยวภายในประเทศ
 กลุ่ม นัก เรี ย นจากสถาบัน การศึก ษาต่า งๆ ทั่ว ประเทศจนถึ ง ปั จ จุบัน มี โรงเรี ย นที่ ได้ จัด
โครงการทัศนศึกษานานักเรี ยนเข้ ามาเที่ยวชมซาฟารี เวิลด์แล้ วนับพันโรงเรี ยน
 กลุ่มพนักงานบริ ษั ทต่างๆ ที่นิยมจัดงานวันครอบครัวและนาพนักงานของบริ ษัททังหมด
้
พร้ อมด้ วยครอบครัวเข้ ามาเที่ยวชมซาฟารี เวิลด์เป็ นหมู่คณะเพื่อให้ พนักงานได้ มีโอกาส
พักผ่อนหย่อนใจ มีความสุขสนุกสนานและเป็ นการสร้ างความสามัคคีให้ กบั หมูค่ ณะด้ วย
 กลุ่ม นัก ท่ อ งเที่ ย วจากต่ า งประเทศ นับ เป็ นกลุ่ม ลูก ค้ าเป้ าหมายส าคัญ โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากกลุม่ ประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย โดยในปี 2557 จานวนผู้เข้ าชมเรี ยงตาม
สัดส่วนจากมากไปน้ อย ได้ แก่ อินเดีย เวียดนาม จีน มาเลเซีย ฮ่องกง รัสเซีย อิหร่าน ไต้ หวัน
เกาหลีและญี่ปนุ่
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ลักษณะของลูกค้ าดังกล่าวเป็ นลูกค้ ารายย่อย ดังนัน้ ในแต่ละปี บริ ษัทฯ จึงไม่มีลกู ค้ ารายใดที่
บริ ษัทฯ มีมลู ค่าการจาหน่ายสูงกว่าร้ อยละ 10 ของยอดจาหน่ายทังหมดของบริ
้
ษัทฯ
3) การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่ายบัตร
บริ ษัทฯ ใช้ ทงั ้ Pull และ Push Strategies ในการจาหน่ายบัตร กล่าวคือ
 Pull Strategy บริ ษัทฯ ใช้ การโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทังทางโทรทั
้
ศน์ นิตยสารและ
หนังสือพิมพ์ นอกจากนี ้ยังมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบบทความสารคดีเกี่ยวกับสัตว์และ
การแสดงที่ให้ ความรู้แก่เยาวชนและสาธารณชนทัว่ ไปอีกด้ วย
 Push Strategy บริ ษัทฯ มีทีมงานขายซึ่งเจาะลูกค้ าที่เป็ นกลุม่ เช่น โรงเรี ยน บริ ษัท และ
โรงงานต่างๆ เพื่อให้ พานักเรี ยน พนักงานและครอบครัวเข้ าชมในช่วงวันหยุด และบริ ษัท
ท่องเที่ ยวซึ่ง นาลูกค้ านักท่องเที่ย วจากต่า งประเทศมาเข้ าชม โดยถื อ เป็ นส่ว นหนึ่ง ของ
โปรแกรมการท่องเที่ยว โดยในปี 2557 มีโรงเรี ยนกว่า 2,500 แห่ง บริ ษัทห้ างร้ านกว่า 500
แห่ง และบริ ษั ททัว ร์ ก ว่า 1,500 บริ ษั ท ที่ หมุนเวี ย นนาผู้ชมและนัก ท่อ งเที่ ยวเข้ า ชมเป็ น
ประจา
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดแผนงานในการจัดจาหน่ายบัตรไว้ ดงั นี ้
 ใช้ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงที่บริ ษัทฯ จะมีการแสดงหรื อมีกิจกรรม
บันเทิงใหม่ให้ กลุม่ ลูกค้ าได้ รับทราบ โดยผ่านสือ่ ต่างๆ อย่างทัว่ ถึง
 ส่งพนักงานขายไปติดต่อกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายโดยตรง โดยเฉพาะกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นกลุ่ม
พนักงานบริ ษัทและกลุม่ นักเรี ยนตามโรงเรี ยนต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
 ทาข้ อตกลงกับบริ ษัททัวร์ ต่างๆ เพื่อให้ นานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ าชมการแสดง
ต่างๆและสวนสัตว์ของบริ ษัทฯ
 ร่ ว มงานส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วด้ วยการออกบู ธ จ าหน่ า ยบั ต รส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ภายในประเทศ และร่ วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Road Show) ในงานส่งเสริ มการท่องเที่ยว
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในต่างประเทศเป็ นประจา
2.2 ภาวะการแข่ งขัน
กิจการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งเป็ นธุรกิจในแนวเดียวกันกับของ
บริ ษัทฯ ที่นา่ สนใจและเป็ นที่ร้ ูจกั ของนักท่องเที่ยวทังในประเทศและต่
้
างประเทศ อาจแบ่งได้ เป็ น 2
กลุม่ คือ
1) กลุ่มสวนสัตว์และอะควาเรี่ ยม ได้ แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เขาเขียว สวนสามพราน ฟาร์ ม
จระเข้ สวนนงนุช สวนเสือ โอเอซิสซีเวิลด์ โอเซี่ยนเวิลด์ บึงฉวาก สยามโอเชี่ ยนเวิลด์ และ
ไนท์ซาฟารี กิจการเหล่านี ้ มีสตั ว์ธรรมชาติและการแสดงของสัตว์เป็ นจุดดึงดูดความสนใจ
2) กลุม่ สวนสนุก ได้ แก่ สวนสยาม ดรี มเวิลด์ ซานโตริ นี่ ชะอา และสวนสนุกในห้ างสรรพสินค้ า
ต่างๆ กิจการเหล่านี ้มีเครื่ องเล่นต่างๆ เป็ นจุดดึงดูดความสนใจ
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อย่างไรก็ตาม ไม่มีกิจการใดดังกล่าวข้ างต้ นที่มีธุรกิจคล้ ายคลึงและมีบ ริ การให้ แก่นักท่องเที่ยว
ครบถ้ วนเหมือนกับกิจการของบริ ษัทฯ ซึ่งนอกจากจะเป็ นสวนสัตว์แล้ ว ยังเน้ นในด้ านการให้ ความ
บันเทิงจากการแสดงของนักแสดงและสัตว์ตา่ งๆ ดังที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ดังนัน้ จึงยังไม่มีคแู่ ข่งขัน
โดยตรงอย่างแท้ จริ ง
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
3.1 ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1) การผลิตและนโยบายการผลิต
บริ ษั ท ฯ เปิ ดให้ บ ริ ก ารตัง้ แต่ เ วลา 9.00 น. ถึ ง 17.00 น. ของทุก วัน โดยไม่ มี วัน หยุด การ
ให้ บริ การแบ่งได้ เป็ น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้
1.1) สวนสัตว์และการแสดงต่างๆ
ในส่วนของสวนสัตว์เปิ ด แบ่งออกเป็ นโซนของสัตว์แต่ละประเภท รวม 7 โซน ซึ่งผู้เข้ าชม
สามารถที่จะใช้ พาหนะส่วนตัวเข้ าชมหรื อจะใช้ บริ การรถปรับอากาศที่บริ ษัทฯ จัดไว้ ให้ ก็ได้
และส่ว นของการแสดงที่ จัด แสดงอยู่ใ นปั จจุบัน 8 การแสดง ให้ บ ริ ก ารเป็ นรอบสลับ
หมุนเวียนกันไป โดยการแสดงแต่ละประเภทใช้ เวลา รอบละ 20 - 35 นาที และได้ เพิ่มรอบ
การแสดงจากวันธรรมดาที่มีวนั ละ 1 รอบ เป็ น 2 รอบในวันเสาร์ - อาทิตย์ และ 2 - 3 รอบ
ในวันนักขัตฤกษ์
1.2) อาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษัทฯ ให้ บริ การด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม ที่มีทงบริ
ั ้ การอาหารแบบบุฟเฟ่ ต์และอาหาร
จานเดี ยวที่ ผ้ ูม าท่อ งเที่ ย วสามารถเลือกซื อ้ ได้ ต ามอัธ ยาศัย โดยได้ จัด จานวนที่ นั่ง ใน
ภัตตาคารทัง้ 5 แห่ง ให้ สามารถให้ บริ การภายในเวลาเดียวกันได้ มากกว่า 6,000 ที่นั่ง
นอกจากนี ้ยังมีซ้ มุ บริ การน ้าดื่ม ผลไม้ และขนมตามบริ เวณต่างๆ อีกประมาณ 20 จุด
1.3) สวนสนุกและเกมส์
บริ ษัทฯ ได้ ตกแต่งพื ้นที่กว่า 400 ตารางเมตร ในบริ เวณสวนสัตว์น ้ามารี นปาร์ คให้ เป็ นสวน
สนุกและจัดให้ มีเครื่ องเล่นเกมส์ตา่ งๆ ที่ผลิตขึ ้นทังจากในประเทศและต่
้
างประเทศเพื่อให้
ผู้เข้ าชมโดยเฉพาะเด็กได้ สนุกสนานเพลิดเพลินด้ วย
1.4) การจาหน่ายสินค้ าที่ระลึก
บริ ษัทฯ ได้ จดั สถานที่ไว้ สาหรับให้ ผ้ เู ข้ าชมเลือกซื ้อสินค้ าที่ระลึก 3 แห่ง รวมพื ้นที่ประมาณ
1,000 ตารางเมตร นอกจากนี ้ยังมีจดุ ขายตามเวทีและจุดรถเข็นอีกรวม 5 จุดทัว่ ทังบริ
้ เวณ
โดยได้ จดั หาสินค้ าที่ระลึกให้ ผ้ เู ข้ าชมเลือกซื ้อเป็ นของฝากและของที่ระลึกได้ หลากหลาย
ชนิด สินค้ าที่ระลึกส่วนใหญ่ มีการออกแบบจัดทาที่เป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะของบริ ษัท ฯ
เหมาะที่จะเป็ นของที่ระลึกในการเข้ าเที่ยวชม
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1.5) บริ การรถโค้ ชปรับอากาศ
บริ ษัทฯ มีรถโค้ ชปรับอากาศไว้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าประเภทนักเรี ยน และนักท่องเที่ยว รวม
80 คัน ประกอบด้ วย รถโค้ ชสองชันครึ
้ ่งแบบ 53 ที่นงั่ รถโค้ ชแบบหนึ่งชันครึ
้ ่ ง 40 ที่นงั่ รถ
โค้ ชแบบกลาง 27 ที่นงั่ และรถโค้ ชแบบเล็ก 21 ที่นงั่
2) การจัดหาสัตว์และการแสดง
2.1) การจัดซื ้อจัดหาสัตว์
การจัดซื ้อจัดหาสัตว์ของบริ ษัทฯ ได้ มาจาก 2 แหล่งด้ วยกัน คือ จากในประเทศและจาก
ต่างประเทศ ซึง่ อาจสรุปได้ ดงั นี ้
การจัดซื ้อจัดหาสัตว์ในประเทศ มักจะเป็ นสัตว์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น กระทิง กวาง
นกและปลาชนิดต่างๆ โดยติดต่อผ่านสวนสัตว์ หน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้ องกับการ
เลี ้ยงดูเพาะพันธุ์สตั ว์ป่า ฟาร์ มเพาะเลี ้ยงสัตว์ป่า ที่ได้ รับอนุญาตจากกรมป่ าไม้ หรื อกรม
ประมง ซึง่ จะใช้ เวลาในการจัดซื ้อจัดหาประมาณ 1 - 3 เดือน สัตว์เหล่านี ้เป็ นสัตว์ที่ได้ รับ
การจดทะเบียนถือครองอย่างถูกต้ องตามกฎหมายหรื อตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครอง สัตว์ป่า โดยกรมป่ าไม้ หรื อกรมประมง และเมื่อได้ ครอบครองสัตว์ดงั กล่าวแล้ ว
บริ ษั ท ฯ จะแจ้ งการครอบครองหรื อ มี ไว้ ซึ่ ง สัต ว์ ป่ าชนิ ด นัน้ ๆ รวมทัง้ ต้ อ งปฏิ บัติ ต าม
กฎระเบียบข้ อบังคับที่กรมป่ าไม้ กรมประมงหรื อกรมปศุสตั ว์ได้ กาหนดขึ ้นสาหรับการดูแล
เลี ้ยงสัตว์ป่าของสวนสัตว์ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยสวนสัตว์สาธารณะ พ.ศ. 2535 การ
ขนส่ง สัต ว์ เ หล่า นี ม้ ัก ท าโดยทางรถบรรทุก ภายใต้ ก ารควบคุม ดูแ ลอย่า งใกล้ ชิ ด ของ
สัตวแพทย์หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีความชานาญ
การจัดซื ้อจัดหาสัตว์จากต่างประเทศซึง่ มักจะเป็ นสัตว์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่ น แรด
ยีราฟ เสือ กวาง สิงโตทะเลและโลมา มีการติดต่อคล้ ายคลึงกับการจัดซื ้อจัดหาสัตว์ใน
ประเทศ แต่จะใช้ เวลาในการจัดหาประมาณ 6 เดือน ถึง 3 ปี การนาเข้ าต้ องได้ รับอนุญาต
จากหน่ว ยงานที่ กากับดูแลการนาเข้ า ให้ เป็ นไปตามอนุสญ
ั ญาว่า ด้ วยการค้ า ระหว่า ง
ประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่ าที่ใกล้ จะสูญพันธุ์ (CITES) ที่มีสานักงานประจาอยู่
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องของรัฐบาลประเทศนันๆ
้ เช่น กรมป่ าไม้ กรมประมง เป็ นต้ น ส่วน
การขนส่งสัตว์จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ ใช้ การขนส่งทางเครื่ องบิน เนื่องจากสะดวก
รวดเร็ วและมีอตั ราการสูญเสียต่ากว่าวิธีอื่น และเมื่อสัตว์ป่าเหล่านันมาถึ
้ งจะต้ องผ่านการ
ตรวจสอบจากกรมศุลกากรเพื่อชาระภาษี อากรนาเข้ าและตรวจสอบเอกสารกับกรมป่ าไม้
หรื อกรมประมง จากนันจึ
้ งทาการตรวจสอบโรคระบาดที่กรมปศุสตั ว์ก่อนจะนามาเลี ้ยงใน
สวนสัตว์
2.2) การเลี ้ยงดูและบารุงรักษาสัตว์
สัตว์ในซาฟารี เวิลด์แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ สัตว์เลี ้ยงลูกด้ วยนม สัตว์ปีก สัตว์น ้า
และสัตว์เลื ้อยคลาน รวมแล้ วมากกว่า 320 ชนิด เป็ นจานวนรวมประมาณ 4,000 ตัว ทังนี
้ ้
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ไม่รวมปลาบางชนิด เช่น ปลาบึกและปลาคาร์ พ ซึ่งมีเป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั มีเจ้ าหน้ าที่
ดูแลสัตว์ เหล่านีอ้ ยู่ประมาณ 150 คน ในจานวนนีม้ ีผ้ ูเชี่ ยวชาญชาวต่างชาติ 2 คนอยู่
ประจา คอยให้ คาแนะนาและควบคุมดูแลเลี ้ยงสัตว์และฝึ กหัดสัตว์เพื่อการแสดงและมี
สัต วแพทย์ ป ระจ าคอยดูแ ลบ ารุ ง รั ก ษาสุข ภาพสัต ว์ อี ก ทัง้ ยัง มี สัต วแพทย์ ที่ ป รึ ก ษา
ชาวต่างชาติจานวนหนึ่ง ซึ่งประจ าที่สวนสัตว์ ในต่า งประเทศ แต่บริ ษัทฯ สามารถขอ
คาแนะนาและปรึกษาได้ ตลอดเวลา
พนักงานผู้ดูแลเลี ้ยงสัตว์ และบารุ งรั กษาสัตว์ ทุกคนได้ ผ่านการอบรมและฝึ กสอนจาก
ผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์ทงในภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ มีความรู้
ความเข้ าใจเกี่ ยวกับสัตว์ ในแง่มุมต่างๆ นอกจากนัน้ ยังได้ เชิ ญผู้ชานาญการในสาขา
ความรู้ ต่างๆ จากหน่วยงานภายในประเทศเข้ ามาอบรมฝึ กสอนพนักงานเหล่านีเ้ พื่อเป็ น
การเพิ่มพูนความรู้อีกด้ วย
พนักงานผู้ดแู ลเลี ้ยงสัตว์และบารุ งรักษาสัตว์ ต้องจดบันทึกรายงานสัตว์ในด้ านพฤติกรรม
การใช้ ชี วิ ต การกิ น อาหาร การขับ ถ่ า ย หรื อ การเปลี่ ย นแปลงเกี่ ย วกับ ตัว สัต ว์ ให้
สัตวแพทย์ทราบเป็ นระยะๆ ตลอดเวลาเพื่อให้ การดูแลสัตว์เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามหลัก
วิชาการและมุ่งเน้ นการป้องกันโรคหรื อเหตุอนั มิได้ เกิดจากโรค อันอาจเป็ นผลต่อสุขภาพ
สัตว์ เช่น การฉีดวัคซีนตามโปรแกรม การถ่ายพยาธิและการตรวจสุขภาพประจาปี เป็ นต้ น
สิง่ ต่างๆ ที่ได้ กล่าวมานี ้ เป็ นผลให้ สตั ว์ของบริ ษัทฯ มีสถิติอตั ราการเกิดและการตายดีกว่า
มาตรฐานทัว่ ไป
2.3) การให้ ความช่วยเหลือด้ านเทคนิคและการจัดการ
ในการสร้ างสรรค์ชดุ การแสดงขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการแสดงที่ใช้ นกั แสดงใน
ลักษณะของ Live Action Show บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศซึ่งมี
ผลงานเป็ นที่ยอมรับกันแล้ วในวงการมาให้ คาแนะนาปรึ กษาในการผลิตการแสดงในแต่
ละชุดเป็ นคราวๆ ไปเพื่อให้ การแสดงได้ ระดับมาตรฐานสากล
3) สัดส่วนการซื ้อสัตว์ สินค้ าที่ระลึก และเครื่ องเล่น จากในประเทศและต่างประเทศ
การจัดหาสัตว์ทงในประเทศและจากต่
ั้
างประเทศที่กล่าวข้ างต้ น ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของสัตว์ บริ ษัทฯ
มีนโยบายที่จะจัดซื ้อสัตว์จากในประเทศก่ อนเพราะส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่า และไม่ต้องเสีย
ค่าใช้ จ่ายในด้ านการขนส่งที่สงู แต่หากไม่สามารถจัดซื ้อสัตว์ที่ต้องการได้ เนื่องจากเป็ นสัตว์ป่าที่
หายากและยัง ไม่ มี ก ารเพาะเลี ย้ งในประเทศไทย บริ ษั ท ฯ ก็ จ าเป็ นที่ จ ะต้ องจั ด หาจาก
ต่างประเทศ
การจัดหาในส่วนอื่น เช่น การจัดหาสินค้ าที่ระลึก ทาโดยการสัง่ ซื ้อหรื อสัง่ ผลิตจากแหล่งต่างๆ
ในประเทศสาหรั บ เครื่ อ งเล่น เกมส์ ส่ว นใหญ่ จ ะซื อ้ จากแหล่ง ผลิ ต ภายในประเทศ ยกเว้ น
เครื่ องเล่นเกมส์ไฟฟ้ าซึง่ เคยสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศแต่ในปั จจุบนั มิได้ มีการสัง่ ซื ้อเครื่ องเล่นจาก
ต่างประเทศอีก
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การประกอบธุรกิจของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย)
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทย่อยดาเนินธุรกิจการให้ บริ การเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับของบริ ษัทฯ ผลิตภัณฑ์และการ
ให้ บริ การของบริ ษัทย่อยแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ตามลักษณะรายได้ ดังนี ้
1.1 การแสดงในโรงละคร
เป็ นการจัดการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งได้ ตกแต่งในรู ปแบบปราสาทหินโบราณ มีลวดลาย
ช้ างเป็ นองค์ประกอบหลัก เรี ยกชื่อโรงละครนี ้ว่า “วังไอยรา” จุผ้ เู ข้ าชมได้ มากกว่า 3,000 ที่นงั่ มีเวที
การแสดงขนาดใหญ่ ที่สดุ ในประเทศไทย ทาการแสดงซึ่งสร้ างสรรค์จากเทคโนโลยีบนั เทิงสไตล์
ลาสเวกัส โดยการนาเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันงดงามผสมผสานกับเทคโนโลยี 9 มโนทัศน์
อาทิ ศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงอิลลูชนั่ ส์ มิติมายากลลวงตาอันยิ่งใหญ่ ระบบ 4 มิติพิศวง การ
แสดงบันจี ้บัลเล่ต์กลางเวหา ระเบิดเพลิง แสงสีสเปเชี่ ยลเอฟเฟคส์ การแสดงสตันท์
้ และการแสดง
คาราวานช้ างยิ่งใหญ่ ทังนี
้ ้ เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็ นไทยที่เต็มไปด้ วยความรักอิสระเสรี
ความสนุกสนาน ความกล้ าหาญ และความเมตตากรุ ณา ผ่านการแสดงในแต่ละฉาก ใช้ ชื่อชุดการ
แสดงว่า “มหัศจรรย์กมลา” เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ เรี ยนรู้ ความเป็ นไทยพร้ อมกับความบันเทิง ใช้
เวลาในการแสดงแต่ละรอบประมาณ 75 นาที
1.2 การจาหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ม
ภูเก็ตแฟนตาซี ได้ สร้ างอาคารภัตตาคารทรงไทยขนาดใหญ่ เพื่อให้ บริ การด้ านอาหารและเครื่ องดื่ม
แก่นกั ท่องเที่ยว จุผ้ ใู ช้ บริ การได้ ประมาณ 4,000 ที่นงั่ ตกแต่งด้ วยสถาปั ตยกรรมที่ วิจิตรงดงามสี
ทองอร่ามทังหลั
้ ง โดดเด่นด้ วยเหล่ากินรี ทองที่ยืนเรี ยงรายอยูโ่ ดยรอบภัตตาคาร เรี ยกชื่อภัตตาคารนี ้
ว่า “มโนราห์ทอง” ภายในยังมีห้อง VIP ตกแต่งด้ วยสีทองอร่ ามตา ชื่อว่า “สุริยมาศ” และห้ อง
แพลตตินมั่ “จันทรมาศ” สาหรับรับรองกรุ๊ ปพิเศษโดยเฉพาะ ให้ บริ การอาหารซีฟ้ ูดและบุฟเฟต์
นานาชาติหลากหลายชนิด เช่น อาหารไทย อาหารจีน อาหารฝรั่งเศสและอาหารอินเดีย เป็ นต้ น
1.3 การจาหน่ ายสินค้ าที่ระลึก และกิจกรรมต่ างๆ
ภูเก็ตแฟนตาซีมีร้านขายสินค้ าที่ระลึกและลานสวนสนุก ณ “หมูบ่ ้ านหรรษา” ประกอบด้ วย ร้ านขาย
สิ น ค้ าที่ ร ะลึ ก ซึ่ ง จั ด หาสิ น ค้ าที่ มี คุ ณ ภาพนานาชนิ ด มาจ าหน่ า ย แต่ ล ะร้ านได้ ตกแต่ ง ด้ วย
สถาปั ต ยกรรมไทยประยุก ต์ ด้ ว ยแสงสี อัน ตระการตาและได้ จัด ให้ มี ก ารสาธิ ต หัต ถกรรมไทย
การละเล่นพื ้นเมืองและการแสดงพิเศษเสริ มบรรยากาศที่ลานเวที Viva Bangkok นอกจากนี ้ยังมี
เครื่ องเล่นเกมส์แบบต่างๆ มากกว่า 20 เกมส์ รวบรวมไว้ ในลานเกมส์ชื่อว่า “สิมิลนั เอ็นเตอร์ เทน
เมนต์ เซ็นเตอร์ ” ที่ได้ จาลองบรรยากาศวังใต้ ทะเลให้ ผ้ เู ข้ าชมและเด็กๆ ได้ ประลองฝี มือ ทดสอบและ
ท้ าทายความสามารถ เป็ นที่ชื่นชอบของผู้ร่วมสนุกทุกเพศทุกวัยเป็ นอย่างมาก
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2. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
2.1 นโยบายและลักษณะการตลาด
1) กลยุทธ์การแข่งขัน
ภูเ ก็ ต แฟนตาซี มี ก ลยุทธ์ ก ารแข่ง ขัน ที่ สาคัญ 4 ประการ คื อ ความแตกต่า งของผลิต ภัณ ฑ์
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสร้ างภาพพจน์ และการกาหนด
ตาแหน่งในการแข่งขัน
1.1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
การจัดการแสดงของภูเก็ตแฟนตาซี มีความแตกต่างไปจากการแสดงศิ ลปวัฒนธรรมใน
สถานที่ตา่ งๆ ทัว่ ไปเพราะได้ นาเอาจุดเด่นของวัฒนธรรมและความเป็ นอยู่ของคนไทยทัง้
4 ภาค ตานานและวรรณคดีของไทยมาผสมผสานกับเทคนิคการแสดงที่ทนั สมัย เพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้ เรี ยนรู้ความเป็ นไทยที่หลากหลาย
สาหรับผู้เข้ าชมที่เป็ นคนไทยซึ่งจะมีความคุ้นเคยกับการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยอยู่
แล้ วนัน้ ภูเก็ตแฟนตาซีได้ นาเอาเทคนิคการแสดงที่ทนั สมัยหลายระบบจากต่างประเทศมา
ประกอบการแสดง เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าชมคนไทยได้ มีความสนุกสนาน ตื่นเต้ น และประทับใจใน
การแสดงที่ได้ มาตรฐานสากล โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้ จ่ายเพื่อเดินทางไปชมใน
ต่างประเทศ
การนาศิ ลปวัฒนธรรมและบางส่วนของวรรณคดี ไทยมาประยุกต์ กับเทคนิ คที่ ทันสมั ย
ตลอดจนการมีโรงละครปรับอากาศขนาดใหญ่ที่จุผ้ เู ข้ าชมได้ มากกว่า 3,000 คน และการมี
ภัตตาคารปรับอากาศขนาดจุ 4,000 ที่นงั่ นับเป็ นการดาเนินธุรกิจความบันเทิงแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่เป็ นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่ยงั ไม่มีผ้ ปู ระกอบการรายใดทามาก่อน
1.2) คุณภาพของผลิตภัณฑ์
การจัดการแสดงในโรงละครถือได้ ว่าเป็ นผลิตภัณ ฑ์ที่สาคัญของภูเก็ตแฟนตาซี ที่จะสร้ าง
ความบันเทิงให้ แก่ผ้ เู ข้ าชม และด้ วยความมุ่งมัน่ ที่จะสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะใน
การแสดง จึงได้ มีการคัดเลือกบริ ษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ การติดตังฉากและอุ
้
ปกรณ์ และการ
ติดตังระบบเทคนิ
้
คที่ทนั สมัยตามที่กล่าวมาแล้ ว การจัดซื ้ออุปกรณ์และการติดตังเป็
้ นไป
อย่างรอบคอบและมีขนตอน
ั้
โดยมีบริ ษัทที่ปรึกษาทังในและต่
้
างประเทศให้ คาแนะนาและ
ควบคุมการก่อสร้ างและการติดตังเพื
้ ่อให้ การแสดงมีคุณภาพที่สงู มีระดับเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล
1.3) การกาหนดกลุม่ เป้าหมาย
การที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากภูเก็ตและจังหวัดใกล้ เคียง
เช่น กระบี่ และพังงา ยังคงรั กษาสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติไว้ ได้ เป็ นอย่างดี มีหาด
ทรายที่สวยงาม แนวปะการังตามเกาะต่างๆ รวมถึงสิง่ อานวยความสะดวกที่จงั หวัดภูเก็ต
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มีไว้ ใ ห้ บ ริ ก ารอย่า งครบถ้ ว น มี โรงแรมที่ พัก เพื่อ ความสะดวกในการเดิ น ทาง การจัด
รายการน าเที่ย วส่ว นใหญ่ จ ะจัด ให้ นัก ท่อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางสู่จัง หวัด ภูเก็ ต ได้ ช มความ
สวยงามของเกาะต่างๆ ในเวลากลางวัน และเที่ยวชมภูเก็ ตแฟนตาซีในเวลากลางคืน
ลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายหลักของภูเก็ตแฟนตาซีจึงเป็ นกลุม่ นักท่องเที่ยว ชาวต่างประเทศและ
กลุม่ นักท่องเที่ยวที่เป็ นคนไทยที่เดินทางมายังจังหวัดภูเก็ต
1.4) การสร้ างภาพพจน์และการกาหนดตาแหน่งการแข่งขัน
เช่นเดียวกันกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ต้องสร้ างภาพพจน์ในธุรกิจให้ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสูง ภูเก็ตแฟนตาซีได้ กาหนดเป้าหมายในอันที่จะสร้ างแหล่งบันเทิง
ที่มีระดับเทียบเท่า กับมาตรฐานสากล มีผลิตภัณฑ์ ที่ให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวอย่างน่า
ประทับ ใจ มี ก ารจั ด สร้ างการแสดงที่ น าเทคนิ ค ที่ ทัน สมัย มี อ าคาร สถานที่ ซึ่ ง เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะ ตลอดจนการจัดหาทาเลที่เป็ นแหล่ง ท่องเที่ยวที่เหมาะสมเช่นที่จงั หวัด
ภูเก็ตนี ้ จึงเป็ นธุรกิจที่จะหาคูแ่ ข่งได้ ไม่ง่ายนัก
เมื่อเปรี ยบเทียบกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นในจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซีมีข้อได้ เปรี ยบ
คูแ่ ข่งขันอยูม่ าก และเป็ นจุดเด่นทางการตลาด ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
(ก) เป็ นธุรกิจที่มีลกั ษณะไม่เหมือนธุรกิจอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพราะมีการเน้ นถึง
เทคนิคที่ทนั สมัยในการแสดงมากเป็ นพิเศษ
(ข) เป็ นธุรกิจความบันเทิงที่มีสาระพร้ อมทังสร้
้ างความตระการตา ความสุข ความสนุก
และความสะดวกสบายที่แท้ จริ งให้ แก่ผ้ เู ข้ าชม
(ค) เป็ นธุ ร กิ จ ที่ ด าเนิ น งานโดยผู้ บริ ห ารของบริ ษั ท ใหญ่ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
ดาเนินงานมาแล้ วเป็ นเวลากว่า 25 ปี
2) ลักษณะลูกค้ ากลุม่ เป้าหมาย
ภูเก็ตแฟนตาซีได้ กาหนดตลาดนักท่องเที่ยวที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ าสูจ่ งั หวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวคนไทยทังคนท้
้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวจากภาคต่างๆ
ทัว่ ประเทศ ลักษณะของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุม่ มีความต้ องการเหมือนกัน คือ ต้ องการมาชม
ความงดงามทางธรรมชาติของเกาะภูเก็ต ที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” และต้ องการ
พักผ่อ นภายใต้ สิ่งอ านวยความสะดวกอย่า งครบถ้ วนในด้ านที่ พัก อาหารและการเดิ นทาง
นักท่องเที่ยวต่างชาติมกั จะพักอยูท่ ี่ภเู ก็ตนานกว่านักท่องเที่ยวไทย
การสร้ างสถานบันเทิงขนาดใหญ่ของภูเก็ตแฟนตาซีจึงสามารถรองรับลูกค้ าได้ หลายกลุม่ คือ





กลุม่ ลูกค้ าชาวต่างประเทศทังที
้ ม่ ากับบริ ษัทนาเที่ยวและเดินทางเองเป็ นครอบครัว
กลุม่ ลูกค้ าคนไทยที่ต้องการพักผ่อนและชมความงามทางธรรมชาติของภูเก็ต
กลุม่ ลูกค้ าทีเ่ ดินทางเป็ นหมูค่ ณะเพื่อการประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกัน
กลุม่ ลูกค้ าท้ องถิ่นและจังหวัดใกล้ เคียงทีต่ ้ องการชมความบันเทิงใหม่ๆ ที่แปลกออกไป
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3) การจาหน่ายและช่องทางการจัดจาหน่ายบัตร
ภูเก็ตแฟนตาซีได้ กาหนดแผนงานในการจัดจาหน่ายบัตรโดยใช้ ทงั ้ Pull และ Push Strategies
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้ ทราบถึงผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การที่ภเู ก็ตแฟนตาซีได้ จดั ทาขึ ้น
แผนงานในการจัดจาหน่ายดังกล่าวประกอบด้ วย




จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการตลาดเพื่อติดต่อโดยตรงกับลูกค้ ากลุม่ เป้าหมายที่แบ่งออกเป็ น
กลุม่ บริ ษัททัวร์ กลุม่ มัคคุเทศก์โรงแรม กล่มนักท่องเทีย่ วในประเทศ และกลุม่ นักเรี ยน
ประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ โฆษณาต่างๆ เพื่อให้ มกี ารรับรู้ในผลิตภัณฑ์และการให้ บริ การ
ชักจูงให้ คนในท้ องถิ่นและจังหวัดใกล้ เคียงได้ มีโอกาสเข้ ามาชมเพือ่ เป็ นการประชาสัมพันธ์
ในลักษณะการบอกกล่าวต่อ

ลูกค้ าของภูเก็ตแฟนตาซีเป็ นลูกค้ ารายย่อยเช่นเดียวกับลูกค้ าของบริ ษัทฯ จึงไม่มีลกู ค้ ากลุ่มใดที่
ภูเก็ตแฟนตาซีมีมลู ค่าการจาหน่ายสูงกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้
2.2 ภาวะการแข่ งขัน
ภูเก็ตแฟนตาซีดาเนินธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ ความบันเทิงยามค่าคื นขนาดใหญ่ กิจการที่เป็ นคู่
แข่งขันในด้ านนี ้โดยตรงมีไม่มากเท่าที่พบ จะเป็ นกิจการขนาดกลางหรื อขนาดเล็กซึง่ มีอยูห่ ลายแห่ง
ในจังหวัดภูเก็ต รวมถึง ธุรกิจบันเทิงอื่นที่เปิ ดให้ บริ การในเวลากลางคืน เช่น บาร์ เบียร์ หรื อเรดไลท์
สตรี ท (red light street) ก็มีจานวนมากเช่นกัน แต่ด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจและลูกค้ าที่เป็ น
กลุ่มเป้าหมายต่างกัน กิจการเหล่านันจึ
้ งไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการของภูเก็ตแฟนตาซี
ปั จจุบนั ภูเก็ตแฟนตาซีเป็ นแม่เหล็กสาคัญที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตได้
เป็ นอย่างดี
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
3.1 ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1) การผลิตและนโยบายการผลิต
การให้ บริ การของภูเก็ตแฟนตาซี แบ่งได้ เป็ น 4 ประเภท ดังนี ้
1.1) การแสดง
การแสดงในโรงละครใช้ เวลารอบละประมาณ 75 นาที ในช่วงเวลากลางคืนสามารถแสดง
ได้ ไม่ต่ากว่า 3 รอบ โดยเริ่ มการแสดงรอบแรกตังแต่
้ เวลา 18.30 น. และจบการแสดงใน
รอบสุดท้ ายประมาณเวลา 23.00 น.
1.2) การจาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
เพื่อรองรับจานวนผู้เข้ าชมการแสดงในแต่ละรอบให้ ส ามารถหมุนเวียนกันรับประทาน
อาหารได้ อย่างทัว่ ถึง ภูเก็ตแฟนตาซีจึงได้ สร้ างภัตตาคารปรับอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถ
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รองรับผู้ใช้ บริ การในคราวเดียวกันได้ ประมาณ 4,000 คน และสามารถที่จะดัดแปลงให้
เป็ นสถานที่จดั ประชุมและจัดเลี ้ยงในโอกาสต่างๆ ได้ ด้วย
1.3) การจาหน่ายสินค้ าที่ระลึก
เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวที่เ ข้ ามาชมการแสดงและรับประทานอาหารได้ ใช้ เวลาช่วงกลางคืน
เพลิดเพลินกับบรรยากาศของสถานที่ที่ตกแต่งด้ วยแสง-สีอนั ตระการตา ภูเก็ตแฟนตาซีจึง
ได้ สร้ างร้ านขายสินค้ าที่ระลึกที่มีคณ
ุ ภาพและมีความหลากหลายเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวได้
เลือกซื ้อ นอกจากนัน้ ในบริ เวณเดียวกันก็ได้ สร้ างและตกแต่งลานเกมส์เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าชมได้
เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ตา่ งๆ กว่า 20 เกมส์
2) การคัดเลือกนักแสดงและผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่าย
ภูเก็ตแฟนตาซีเป็ นธุรกิจที่ให้ ความบันเทิงด้ านการแสดง องค์ประกอบที่สาคัญของการจัดแสดง
คือนักแสดงและการจัดท าฉากการแสดง ในด้ านการจัดหานักแสดง ภูเก็ ตแฟนตาซีใ ช้ การ
ประกาศรั บ สมัครและคัดเลือกผู้ที่ มีความรู้ พื น้ ฐานและมี ประสบการณ์ ในการแสดงจากทั่ว
ประเทศ ส่วนการติดตังฉากและอุ
้
ปกรณ์ซงึ่ ได้ เสร็ จสมบูรณ์ตงแต่
ั ้ เริ่ มดาเนินการ จึงไม่มีอปุ กรณ์
ที่สาคัญที่จะต้ องจัดซื ้ออีก มีเพียงวัสดุสิ ้นเปลืองที่ใช้ ในการแสดง เช่น พลุและดอกไม้ เพลิงที่หา
ซื ้อได้ ไม่ยากนัก สาหรับการจัดหาสินค้ าที่ระลึกมาจาหน่าย ภูเก็ตแฟนตาซีได้ กระจายแหล่งซื ้อ
ออกไปตามชนิดของสินค้ าประเภทต่างๆ โดยคัดเลือกจากแหล่งที่มีคณ
ุ ภาพดี เพื่อมิให้ เกิดการ
ผูกขาด การจาหน่ายโดยผู้จาหน่ายรายหนึง่ รายใด
การประกอบธุรกิจของบริษัท ซาฟารีไวลด์ ไลฟ์ ปาร์ ค จากัด (บริษัทย่ อยอีกบริษัทหนึ่ง)
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 บริ ษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ ค จากัด ยังมิได้ เปิ ดดาเนินธุรกิจ แต่ได้ ใช้ เป็ นสถานที่
เลี ้ยงสัตว์สว่ นเกินและเป็ นที่เพาะพันธุ์สตั ว์ของซาฟารี เวิลด์
การประกอบธุรกิจของบริษัท คาร์ นิวัล เมจิก จากัด (บริษัทย่ อยทางอ้ อม)
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริ ษัท คาร์ นิวลั เมจิก จากัด อยู่ระหว่างเตรี ยมดาเนินการก่อสร้ างโครงการฯ ใน
เบื ้องต้ น เช่น ปรับพื ้นที่ภายใน ทาถนน ล้ อมรัว้ และนาเข้ าอุปกรณ์บางส่วน เป็ นต้ น
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3. ข้ อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
3.1 โครงสร้ างองค์ กร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 คณะกรรมการของบริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้ วยคณะกรรมการ
ทังหมด
้
3 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังมีรายนาม
ดังต่อไปนี ้
รายชื่อ

1. นายณรงค์ จุลชาต
2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย

คณะกรรมการ
บริษัท
(ตาแหน่ ง)

คณะกรรมการ
บริหาร
(ตาแหน่ ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ตาแหน่ ง)

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธาน
กรรมการบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่

3. ดร. ผิน คิ ้วคชา

กรรมการ

4. นางอาภา คิ ้วคชา

กรรมการ

5. นายเมธี ภมรานนท์

กรรมการอิสระ

6. นายสมศักดิ์ มัน่ แดง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

7. นางประจวบ คล้ ายอุบล

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

8. นางสุเนตร คิ ้วคชา

กรรมการ

9. นางสาวอัมพรศรี คิ ้วคชา

กรรมการ
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รายชื่อ

คณะกรรมการ
บริษัท
(ตาแหน่ ง)

10. นายธนะ คิ ้วคชา

กรรมการ

11. นายอานาจ คิ ้วคชา

กรรมการ

12. นายฤทธิ์ คิ ้วคชา

กรรมการ

คณะกรรมการ
บริหาร
(ตาแหน่ ง)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(ตาแหน่ ง)

3.3 คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 คณะผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยผู้บริ หาร 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี ้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. ดร. ผิน คิ ้วคชา

ประธานกรรมการบริ หาร

2. นางอาภา คิ ้วคชา

กรรมการผู้จดั การใหญ่

3. นายฤทธิ์ คิ ้วคชา

กรรมการรองผู้จดั การใหญ่ (การตลาดและพัฒนาธุรกิจ)

4. นางสาวอัมพรศรี คิ ้วคชา

กรรมการผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ (จัดซื ้อ)

5. นางสาววรันธร ดิลกมธุรส

รองผู้จดั การใหญ่ (บริ หาร)

6. นายประทีป ภูท่ องสุข

รองผู้จดั การใหญ่ (ทัว่ ไป)

7. MR. VINCENT CHUA CHANG SOON

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ (การแสดง)

8. น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริ ญวนิชย์

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ (สวนสัตว์)

9. นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์

ผู้จดั การทัว่ ไป สายบัญชี

3.4 ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครัง้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เป็ นวันปิ ดสมุด
ทะเบียนล่าสุด โดยการนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 มีดงั นี ้:
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1. กลุ่มคิว้ คชา
นางสาวอัมพรศรี คิ ้วคชา
นายเดช คิ ้วคชา
นายฤทธิ์ คิ ้วคชา
นายอานาจ คิ ้วคชา
บริ ษัท ซิลเวอร์ เฮ้ าส์ จากัด2/
นางอาภา คิ ้วคชา
นายกิตติกร คิ ้วคชา
นายผิน คิ ้วคชา
นางสาวชนิศา คิ ้วไพศาล

จานวนหุ้น (หุ้น)1/
148,331,533
55,085,500
29,849,358
15,455,299
15,124,474
14,235,778
10,000,000
8,501,752
50,500
23,872

ร้ อยละของหุ้นทัง้ หมด
44.52
16.53
8.96
4.64
4.54
4.27
3.00
2.55
0.02
0.01
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น
นางสาวเอ็นดู คิ ้วไพศาล
2. กลุ่มจุฬางกูร
นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร
3. กลุ่มเลาหะพลวัฒนา
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา
นางอุทยั วรรณ เลาหะพลวัฒนา
นายธนโชติ เลาหะพลวัฒนา
4. กลุ่มคล่ องประกิจ
นายวินยั คล่องประกิจ
นางสาวริ ศรา คล่องประกิจ
5. KGI ASIA LIMITED
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
7. BANK JULIUS BAER & CO. LTD,
SINGAPORE
8. นางสุภาภรณ์ สมิทธินันท์
9. นาย เสนีย์ รามศิริ
10. นางภัสสร สายธารพระพร
ผู้ถอื หุ้นรายอื่นๆ
รวม

จานวนหุ้น (หุ้น)1/
5,000
38,700,000
33,000,000
5,700,000
22,136,300
22,050,000
85,600
700
19,246,100
12,556,600
6,689,500
8,395,681
6,987,145

ร้ อยละของหุ้นทัง้ หมด
0.00
11.62
9.90
1.71
6.64
6.62
0.03
0.00
5.78
3.77
2.01
2.52
2.10

4,302,300

1.29

3,710,000
3,586,900
3,000,000
740,770,331
333,166,290

1.11
1.08
0.90
21.2422.44
100.00

หมายเหตุ: 1/ มูลค่าทีต่ ราไว้ห้นุ ละ 5 บาท
2/ บริ ษัท ซิ ลเวอร์ เฮ้าส์ จากัด เป็ นนิ ติบุคคลที ่นายผิ น คิ้ วคชา ถื อหุ้นเกิ นกว่าร้ อยละ 30.0 ของจานวนสิ ทธิ ออกเสี ยง
ทัง้ หมด

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติจ่ายปั นผลในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
4.1 ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
วันที่

รายละเอียด

ทุนจดทะเบียน (บาท)

ทุนชาระแล้ ว (บาท)

18 ก.พ. 58

จดทะเบียนเพิ่ มทุน จาก 1,000.00 ล้ า นบาท เป็ น
1,666.67 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5.00 บาท
เพื่อรองรับหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม

1,666,666,665

1,000,000,000

22 ต.ค. 58

จดทะเบี ย นลดทุ น จาก 1,666.67 ล้ านบาท เป็ น
1,665.83 ล้ า นบาท มูล ค่า ที่ ต ราไว้ ห้ ุน ละ 1.00 บาท
โดยการตัดจานวนหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่าย

1,665,831,450

1,665,831,450

26 ต.ค. 58

จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุน จาก 1,665.83 ล้ า นบาท เป็ น
2,221.11 ล้ านบาท มูลค่าที่ต ราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
เพื่อรองรับหุ้นเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม

2,221,108,600

1,665,831,450
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4.2 เงินปั นผล
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ยังไม่เคยประกาศจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ถึงแม้ ว่าในปี 2555 - 2556
บริ ษัทฯ จะมีกาไรสะสมและมีกาไร แต่ด้วยกาไรดังกล่าวเกิดจากการกลับรายการบัญชีการด้ อยค่าของเงินลงทุน
ในบริ ษั ท ย่อ ย มิ ได้ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานตามปกติ ทงั ้ จ านวน อี กทัง้ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งสารองเงิ น สดไว้ เ ป็ นทุน
หมุน เวี ยนและเสริ ม สภาพคล่อ งของบริ ษั ท ฯ และในปี 2557 บริ ษั ทฯ มี ผลขาดทุน สาหรั บ ปี เนื่ อ งจากได้ รั บ
ผลกระทบการวิกฤตการชุมนุมทางการเมืองภายในประเทศ ซึง่ ส่งผลให้ รายได้ ของบริ ษัทฯ ลดลงและมีผลขาดทุน
สุทธิจากการดาเนินงาน บริ ษัทฯ จึงมิได้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจนถึงปั จจุบนั
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 60 ของกาไร
สุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของแต่ละปี
5. ข้ อมูลทั่วไปของบริษัทย่ อย
5.1 บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (บริษัทย่ อย)
บริ ษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) (“ภูเก็ตแฟนตาซี”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2539 เพื่อดาเนินธุรกิจ
การท่องเที่ยวและสันทนาการ (การแสดงในโรงละคร) ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 มีทนุ จดทะเบียนและเรี ยกชาระ
แล้ ว 706.80 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 706.80 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท โดยบริ ษัทฯ ถือ
หุ้นในภูเก็ตแฟนตาซี ร้ อยละ 99.87 ของทุนจดทะเบียน
5.2 บริษัท ซาฟารี ไวลด์ ไลฟ์ ปาร์ ค จากัด (“ซาฟารี ไวลด์ ไลฟ์ฯ”)
บริ ษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ ค จากัด (“ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ฯ”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 เพื่อจะประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ประชุม สัมมนา ค่ายพักแรม และเป็ นศูนย์ขยายพันธุ์สตั ว์เพื่อ
นาออกจาหน่าย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 มีทนุ จดทะเบียน 40 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 4 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท เรี ยกชาระแล้ วร้ อยละ 25 เป็ นเงิน 10 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ และบริ ษัท ภูเก็ต
แฟนตาซี จากัด (มหาชน) ถื อหุ้นในบริ ษัท ซาฟารี ไวลด์ ไลฟ์ ปาร์ ค จากัด ร้ อยละ 90.00 และร้ อยละ 9.00
ตามลาดับ
5.3 บริษัท คาร์ นิวัล เมจิก จากัด (“คาร์ นิวัล เมจิกฯ”)
บริ ษัท คาร์ นิวลั เมจิก จากัด (“คาร์ นิวลั เมจิกฯ”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เพื่อจะประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการประเภทธี มปาร์ ค และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีทุนจดทะเบียน 500 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ 50 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท เรี ยกชาระแล้ ว 500 ล้ านบาท โดยบริ ษัท
ภูเก็ตแฟนตาซี จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริ ษัท คาร์ นิวลั เมจิก จากัด จากัด ร้ อยละ 99.00
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ส่ วนที่ 3. ข้ อมูลทางการเงิน
1. งบการเงินรวม ปี 2555 – 2557 และงวดล่ าสุดของปี 2558
1.1 งบแสดงฐานะทางการเงินรวม
30 มิ.ย. 2558
พันบาท
%
สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ-สุทธิ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากที่ติดภาระค ้าประกัน
สัตว์และต้ นไม้ – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าซื ้อสินทรัพย์และสัตว์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

31 ธ.ค. 2557
พันบาท
%

156,465
99,625
30,997
287,088

4.2
2.7
0.8
7.7

62,672
104,138
35,924
202,734

5,342
569,327
2,810,406
12,705
30,385
12,192
3,440,357
3,727,444

0.1
15.3
75.4
0.3
0.8
0.3
92.3
100.0

5,312
558,600
2,518,786
26,575
30,540
25,845
3,165,657
3,368,391

1.9
3.1
1.1
6.0

31 ธ.ค. 2556
พันบาท %

96,213
127,343
35,450
259,006

2.7
3.6
1.0
7.3

31 ธ.ค. 2555
พันบาท
%

195,850
92,689
33,933
322,472

5.8
2.7
1.0
9.5

0.2
5,206 0.2
5,089
16.6 501,164 14.2 356,960
74.8 2,619,387 74.3 2,566,170
0.8 104,490 3.0 120,180
0.9
25,904 0.7
23,715
0.8
12,146 0.3
12,602
94.0 3,268,297 92.7 3,084,716
100.0 3,527,303 100 3,407,188

0.1
10.5
75.3
3.5
0.7
0.4
90.5
100.0
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30 มิ.ย. 2558
พันบาท
%
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
น
การเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
หุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินสนับสนุนส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ า
หุ้นกู้ระยะยาว - สุทธิ
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 333.33 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
5 บาท (ปี 2557 และ ปี 2556 หุ้นสามัญ 200 ล้ านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว หุ้นสามัญ 333.17 ล้ านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท (ปี 2557 และ ปี 2556 หุ้นสามัญ
200 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 2557
พันบาท
%

65,832

1.8

67,469

139,631
46,448

3.7
1.2

245,885
18,900
66,497

158,346 4.2
24,309 0.7
434,567 11.7

2.0

31 ธ.ค. 2556
พันบาท %

64,120

1.8

31 ธ.ค. 2555
พันบาท %

63,742

1.9

7.3 352,586 10.0 311,201
0.6
90 0.0
70
0.0 61,342 1.7 60000
2.0 63,881 1.8 24,599

9.1
0.0
1.8
0.7

161,007 4.8 246,000 7.0 260,000 7.6
12,283 0.4
4,637 0.2 12675 0.4
572,041 17.0 792,656 22.5 732,278 21.5

5,278 0.1
- 54195 1.6
37,699 1.0
40,114 1.2 70,024 2.0 33,110 1.0
1,045,530 28.0 1,264,721 37.5 1,163,525 33.0 1,280,742 37.6
88,443 2.4
82,888 2.5 93,164 2.6 83,502 2.5
30,389 0.8
28,029 0.8 21,526 0.6 14,794 0.4
1,202,061 32.2 1,415,752 42.0 1,348,239 38.2 1,471,621 43.2
1,636,628 43.9 1,987,793 59.0 2,140,895 60.7 2,203,908 64.7

1,666,667 44.7 1,000,000 29.7 1,000,000 28.4 1,000,000 29.3

1,665,831 44.7 1,000,000 29.7 1,000,000 28.4 1,000,000 29.3

32,250 0.9
21,250 0.6 21,250 0.7 12,050 0.4
386,781 10.4 358,886 10.7 364,827 10.2 190,924 5.6
2,084,862 55.9 1,380,136 41.0 1,386,077 39.3 1,202,974 35.3
5,954 0.2
462 0.0
331 0.0
306 0.0
2,090,816 56.1 1,380,598 41.0 1,386,408 39.3 1,203,280 35.3
3,727,444 100.0 3,368,391 100.0 3,527,303

100 3,407,188

100
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1.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ม.ค. – มิ.ย. 2558 ม.ค. – มิ.ย. 2557
พันบาท
%
พันบาท
%
รายได้
จาหน่ายบัตรเข้ าชม
จาหน่ายอาหารและเครื่ องดื่ม
รายได้ คา่ บริการรถรับส่ง
จาหน่ายสินค้ าและของที่ระลึก
กิจกรรมสวนสนุก
รายได้ จากการจาหน่ายภาพถ่าย
รายได้ คา่ สมาชิก
รายได้ จากการจัดงาน
รายได้ อื่นจากการดาเนินงาน
รวมรายได้
ต้ นทุนขายและบริ การและค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับสัตว์และต้ นไม้
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
ค่าเสื่อมราคา
กาไรขัน้ ต้ น
ขาดทุนจากสินค้ าล้ าสมัย
กลับรายการหนี ้สงสัยจะสูญ
(หนี ้สงสัยจะสูญ)
ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์
รายได้ จากการขายสัตว์เกิดใหม่
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรและ
สัตว์
ดอกเบี ้ยรับ
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อน
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไรสาหรั บงวด
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
กาไรต่ อหุ้น
กาไรส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ (บาท)

ปี 2557
พันบาท
%

ปี 2556
พันบาท
%

ปี 2555
พันบาท
%

533,165 58.0 475,004 55.7 984,726 55.7 1,187,912 56.7 1,068,021 54.2
191,642 20.8 203,606 23.9 408,366 23.1 441,536 21.1 385,148 19.5
63,529 6.9
47,452 5.6 109,347 6.2 143,977 6.9 127,942 6.5
71,813 7.8
68,627 8.0 139,042 7.8 166,944 8.0 154,193 7.8
14,070 1.5
14,107 1.7
28,473 1.6
32,107 1.5
28,674 1.5
32,172 3.5
32,984 3.9
63,852 3.6
75,081 3.6
69,993 3.6
1,635 0.2
1,562 0.2
3,158 0.2
2,993 0.1
2,433 0.1
9,987 0.5
23,037 1.1 113,627 5.8
11,427 1.2
10,060 1.2
22,129 1.3
21,352 1.0
19,616 1.0
919,454 100.0 853,402 100.0 1,769,080 100 2,094,943 100 1,969,647 100
(333,761) (36.3) (364,607) (42.7) (698,023) (39.5) (788,715) (37.7) (740,545) (37.6)
(19,928) (2.2)
(97,700) (10.6)
468,065 50.9
1,037 0.1
2,830 0.3
(59) (0.0)

(9,396) (1.1) (28,584) (1.6)
(4,551) (0.2)
(7,516) (0.4)
(95,805) (11.2) (197,708) (11.2) (180,138) (8.6) (173,453) (8.8)
383,593 44.9 844,765 47.7 1,121,539 53.5 1,048,133 53.2
(6,963) (0.4)
1,485 0.2 (25,137) (1.4)
(2,471) (0.1)
(15,000) (1.8)
2,500 0.3
117 0.0

(15,000) (0.9)
4,015 0.3
9,407 0.6

37,223
18,499

1.8
0.9

36,929
1,561

1.9
0.1

292 0.0
221 0.0
483 0.0
702 0.0
792 0.0
5,096 0.6
5,552 0.7
15,740 0.9
16,779 0.8
23,081 1.2
(40,427) (4.4) (42,710) (5.0) (90,258) (5.1) (109,024) (5.2) (92,791) (4.7)
(310,343) (33.8) (328,915) (38.5) (592,430) (33.5) (731,911) (34.9) (697,179) (35.4)
(68,596) (7.5) (83,375) (9.8) (159,065) (9.0) (146,194) (7.0) (157,579) (8.0)
57,895 6.3 (76,532) (9.0)
(7,480) (0.4) 205,142 9.8 155,984 7.9
(18,893) (2.1)
39,002 4.2
39,002 4.2
0.14

1,933 0.2
(74,600) (8.7)
(56,131) (6.6)
(0.37)

(16,898) (1.0)
(24,378) (1.4)
18,468 1.1
(5,910) (0.3)
(0.12)

(22,014) (1.1)
183,128 8.7
183,128 8.7
0.92

(54,782) (2.8)
101,202 5.1
101,202 5.1
0.51

หน้ า 3-3

บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
1.3 งบกระแสเงินสดรวม
30 มิ.ย.
2558

30 มิ.ย.
2557

31 ธ.ค.
2557

31 ธ.ค.
2556

31 ธ.ค.
2555

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้

57,895

(76,532)

(7,481)

205,142

155,984

รายการปรั บปรุ งกระทบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็ นเงินสด
รั บมาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน :
ค่าเสื่อมราคา

97,700

95,805

197,708

180,138

173,452

กลับรายการหนี ้สงสัยจะสูญ

(1,037)

(1,485)

25,137

2,471

(8,340)

103

496

(2,368)

(715)

6,963

ผลขาดทุนจากการด้ อยค่าสินทรัพย์

-

15,000

15,000

-

-

ตัดจาหน่ายภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย

-

-

-

1,706

1,846

59

(117)

(9,404)

(17,563)

(1,561)

613

-

-

-

-

19,928

9,396

28,584

4,551

7,516

-

-

(3,750)

(5,278)

646
(8,333)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

7,388

6,405

12,810

9,663

9,663

กลับรายการดอกเบี ้ยค้ างจ่ายหุ้นกู้

-

-

-

-

(7,130)

68,596

83,375

159,066

147,732

157,579

251,244

132,344

415,299

572,847

488,285

ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น - สุทธิ

6,119

50,800

30,574

(94,063)

(8,457)

สินค้ าคงเหลือ

4,823

662

1,893

(801)

(2,283)

13,653
-

(15,593)
-

(15,066)
-

460
-

(1,982)
-

(106,100)

8,292

(105,812)

105,269

102,609

(กลับรายการ)ขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าลดลง

กาไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
ตัดจาหน่ายงานระหว่างก่อสร้ าง
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
ขาดทุนจากเงินล่วงหน้ าค่าซื ้อสินทรัพย์
เงินสนับสนุนการส่งเสริ มการขายรับล่วงหน้ ารับรู้ เป็ นรายได้

ต้ นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงานก่ อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์
และหนีส้ ินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรั พย์ ดาเนินงาน - (เพิ่มขึน้ ) ลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ ินดาเนินงาน - เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินสนับสนุนส่งเสริ มการขายรับล่วงหน้ า
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

-

-

-

-

10,000

(1,833)

-

-

-

-

เงินสดรั บมาจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย

167,907
-

176,504
-

326,888
(12,367)

538,712

588,172
(9,142)

-

-

-

-

6,129

จ่ายภาษี เงินได้

(4,922)

(8,266)

(4,638)

(27,215)

-

เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดาเนินงาน

162,985

168,238

309,883

511,497

585,159

รับคืนภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่าย

หน้ า 3-4

-

บริ ษัท ซาฟารี เวิลด์ จากัด (มหาชน)
30 มิ.ย. 2558

30 มิ.ย. 2557

31 ธ.ค. 2557

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

พันบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากที่ตดิ ภาระค ้าประกัน (เพิม่ ขึ ้น) ลดลง

(30)

(6,044)

(105)

(118)

(106)

เงินสดจ่ายซื ้อสัตว์และต้ นไม้

(16,847)

(2,396)

(7,377)

(40,293)

(8,267)

เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวร

(347,865)

(24,780)

(40,384)

(95,503)

(160,686)

รับคืน(จ่าย)เงินล่วงหน้ าค่าซื ้อสินทรัพย์และสัตว์

(22,231)

(36,602)

(77,305)

(112,692)

(17,828)

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

-

-

2,660

-

-

24

541

10,389

20,280

1,660

(386,949)

(69,279)

112,122

(228,326)

(185,227)

รับชาระค่าหุ้น

671,531

-

100

-

-

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(1,636)

3,590

3,349

378

(4,617)

(61,612)

(81,628)

(150,644)

(143,721)

(161,902)

(315)

-

-

-

-

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

-

150,000

150,000

-

-

รับเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน

-

-

18,910

-

-

(18,900)

(90)

-

-

-

-

(30,210)

(61,342)

(52,640)

(36,377)

(221,852)

(65,318)

(133,797)

(131,218)

(80,776)

ชาระคืนเงินกู้ระยะสันจากบุ
้
คคลอื่น

-

-

(100)

-

-

ชาระหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(49,461)

(17,301)

(57,778)

(55,607)

(50,544)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

317,757

(40,958)

(231,302)

(382,808)

(334,216)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)
สุทธิ

93,793

58,001

(33,541)

(99,637)

65,716

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันต้ นงวด

62,672

96,213

96,213

195,850

130,134

156,465

154,214

62,672

96,213

195,850

เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
เงินสดสุทธิรับมาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทย่อย

ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ชาระคืนหุ้นกู้
ชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

หน้ า 3-5

