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หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท ซาฟารีเวลิด์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
 

 
การเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น ณ วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2558 

ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (ผู้ถอืหุ้นสามารถจองซือ้เกนิสทิธิได้) 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

16 - 20 พฤศจกิายน 2558 

 



 

ค าชีแ้จงส าคัญที่ควรทราบ 

 โดยการรับหนงัสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบบันี ้

(“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผูถื้อหุน้ยอมรบัและตกลงกบัค าชี้แจงและเงือ่นไขต่างๆตามรายละเอียดทีร่ะบดุา้นล่างนี ้

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในครั้งนีเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ ใน

ประเทศไทย ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข

เพ่ิมเติม) บริษัทฯ มิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก ากบัดูแล

หลกัทรพัย์ในประเทศอืน่ใด หรือภายใตข้องกฎหมายประเทศอืน่ใด 

 หา้มมิใหผู้ถื้อหุน้เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งการจดัสรรฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจ้ง

การจัดสรรฯ ฉบบันี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ 

ขอใหผู้ถื้อหุน้ทีไ่ดร้บัหนงัสือการจดัสรรฯ ตรวจสอบข้อจ ากดัเกี่ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และการเสนอขายหลกัทรัพย์

ในประเทศซ่ึงผูถื้อหุน้มีภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่บคุคลใดๆ ฝ่าฝืนข้อจ ากดั

ดงักล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน............................................................................ 1-1 

1.   ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษัทจดทะเบียน ....................................................................................................... 1-1 

2. วนั เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น ที่มีมตจิดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
 .................................................................................................................................................................. 1-1 

3. รายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ...................................................................................................... 1-1 

4. การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ........................................................................................................................ 1-3 

5. วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสทิธิจองซือ้ ...................................................................................................... 1-4 

6. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระเงิน .......................................................................................................... 1-4 

7. วตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ ...................................................................................................................... 1-12 

8. ประโยชน์ที่บริษัทฯจะได้รับจากการเพิ่มทนุ / จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ .......................................................... 1-15 

9. ประโยชน์ที่ผู้ ถือหุ้นพงึจะได้รับจากการเพิ่มทนุ / จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ ................................................................ 1-15 

10. นโยบายการจ่ายเงินปันผลและสทิธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสว่นท่ีเพิ่มทุน ................................................ 1-16 

 

ส่วนที่ 2. ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) ............................................................... 2-1 

1. ช่ือและสถานท่ีตัง้ของบริษัทฯ ....................................................................................................................... 2-1 

2. ประเภทกิจการและลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัในปัจจบุนัของกลุม่บริษัทฯ ............................................... 2-1 

3. ข้อมลูรายช่ือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่.................................................................................. 2-18 

4. ประวตัิการเพิ่มทนุและประวตัจิ่ายปันผลในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา ..................................................................... 2-20 

5. ข้อมลูทัว่ไปของบริษัทยอ่ย ......................................................................................................................... 2-21 

 

ส่วนที่ 3. ข้อมูลทางการเงนิ .......................................................................................................................... 3-1 

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



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

 หน้า 1-1 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ส่วนที่ 1. ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

สถานท่ีตัง้  เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 9/2558 เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2558 และทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2558   

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม 2558 ได้มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุจ านวน 555,277,150 บาท แบง่เป็น 555,277,150 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
1.00 บาท จ านวนไมเ่กิน 555,277,150 หุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  3.1  หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญัที่ออกใหม ่

ทนุจดทะเบียนเดิม 

(ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558) 

: 1,666,666,665 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 333,333,333 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

ทนุจดทะเบียนช าระแล้วเดิม 
(ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558) 

: 1,665,831,450 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 333,166,290 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2558 ได้มีมติอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้น การลดทนุจดทะเบียน การเพิ่มทนุ
จดทะเบียน และการจดัสรรหุ้นใหม ่ดงันี ้

เปลีย่นแปลงมลูคา่ที่ตราไว้ : จากมูลค่าหุ้นละ 5.00 บาทเป็น 1.00 บาท โดยทนุจดทะเบียน
ยงัคงเดิม แต่จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึน้จาก 333,333,333 หุ้น    
เป็นจ านวน 1,666,666,665 หุ้น 

ลดทนุจดทะเบียน : จ านวน 835,215 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,666,666,665 
บาท เหลอื 1,665,831,450 บาท มลูค่าหุ้นละ 1.00 บาท โดยตดั
จ านวนหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้จ าหนา่ย 
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เพิ่มทนุจดทะเบียน : จ านวน 555,277,150 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ 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 นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
555,277,150 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนช า ระแล้วหลังจาก      
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: 2,221,108,600 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 2,221,108,600 
หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

(ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุครบทัง้จ านวนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Right Offering)) 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม : ไมเ่กิน 555,277,150 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 

ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 1.00 บาท 

อตัราสว่นจองซือ้ : 3 หุ้นสามญัเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุตามสดัสว่นการถือหุ้ น
เดิม โดยมีอตัราส่วนการจองซือ้ตามที่ระบขุ้างต้น ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้น
สามารถใช้สทิธิจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนได้ 

วิธีการจดัสรร : บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่จ านวน 555,277,150 หุ้ น
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนของการถือหุ้นเดิมใน
อัตรา 3 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุนโดยเสนอขายใน
ราคาหุ้นละ 1.00 บาท (ในกรณีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้)  

ในการค านวณสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละรายที่จะสามารถจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว หากมีเศษของหุ้นสามญัจากการค านวณ
ตามอตัราสว่นการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหมข่องผู้ ถือหุ้น
แต่ละราย บริษัทฯ จะปัดเศษหุ้นสามญัสว่นที่เหลือทิง้ทัง้จ านวน 
ตัวอย่างเช่นผู้ ถือหุ้ นซึ่งถือหุ้ นจ านวน 100 หุ้ น เมื่อค านวณตาม
อตัราสว่นที่จะได้รับการจดัสรรจะได้เท่ากบั 33.33 หุ้น (100 หุ้น หาร
ด้วย อตัราสว่นการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 3 หุ้น) ในกรณีนี ้บริษัทฯ 
จะปัดเศษหุ้น (0.33) ทิง้ และผู้ ถือหุ้นจะมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุได้จ านวน 33 หุ้น 

 

 



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 

 หน้า 1-3 

4. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 555,277,150 หุ้น ขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น 
(Rights Offering) 

บริษัทฯ จะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไมเ่กิน 555,277,150 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 
ในอตัราส่วนการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 
1.00 บาท โดยบริษัทฯ จะด าเนินการปัดเศษทิง้หากค านวณตามอตัราสว่นดงักลา่วแล้วมีเศษของหุ้นเกิดขึน้ 

       4.2  ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมในรอบแรก 

ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิของตนตามอตัราสว่นที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ โดยแสดง
ความจ านงจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สิทธิ (Oversubscribe) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิจะ
ได้รับการจดัสรรหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิ (Oversubscribe) ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมที่ได้จองซือ้ตามสทิธิครบถ้วนทัง้หมดแล้วเทา่นัน้  

การจัดสรรหุ้นส าหรับผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตน (Oversubscribe) ก าหนดให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.1 กรณีที่มหุ้ีนเหลอืมากกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิ 

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซือ้หุ้ น
ดงักลา่วทัง้หมดทกุรายตามจ านวนที่แสดงความจ านงขอจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิ 

4.2.2 กรณีที่มหุ้ีนเหลอืน้อยกว่าหุ้นที่จองซือ้เกินกว่าสทิธิ 

                               1)  บริษัทฯ จะจัดสรรตามสดัส่วนการถอืหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละราย 

บริษัทฯ จะน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณ
ด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนรอบแรก ซึ่งจะได้เป็นจ านวนหุ้นสามญั
เพิ่มทนุที่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายมีสทิธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการ
ค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้)  ทัง้นี ้ จ านวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่
ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจองซือ้และช าระคา่จองซือ้แล้ว 

                    2) ในกรณีที่ยงัมหุ้ีนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 1) อยู่อีก 

บริษัทฯ จะจดัสรรให้แก่ผู้ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกวา่สทิธิแตล่ะรายและยงัได้รับการจดัสรร
ไมค่รบถ้วนตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายนัน้ โดยน าสดัสว่นการ
ถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุในรอบก่อน ซึ่งได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ละ
รายมีสทิธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการค านวณให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้) โดย
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่มีสิทธิได้รับการจดัสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจองซือ้
และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนแล้ว ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อ 2) นี ้จนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการ
จดัสรร 
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อยา่งไรก็ดี การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่
ท าให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คนใดฝ่าฝืนข้อจ ากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนตา่งด้าวถือหุ้นอยูใ่นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด
ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการพิจารณาไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้ผู้จองซือ้หุ้นรายใดหากการ
จดัสรรดงักลา่วท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายใดหรือระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง
กบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

        4.3   ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถอืหุ้น (Rights 
Offering) และการจองซือ้เกนิกว่าสทิธิ (Oversubscription) ตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 และ 4.2 ข้างต้น
แล้ว 

บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอือยูด่งักลา่วแก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามนิยามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 28/2551") ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายมีอ านาจในการจัดสรรหุ้นใดๆ ที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นตาม 
Rights Offering ให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะก าหนดและมี
อ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย  ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามหลกัเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิจองซือ้ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) ในวนัที่ 2 พฤศจิกายน 
2558 และให้รวบรวมช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 

6. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิ 

6.1   ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

              วนัท่ี 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 (5 วนัท าการ) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  

6.2  สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่ตวัแทนรับจองซือ้ (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540  อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 405 514 และ 526   

โทรสาร 02-254-7308 , 02-658-5799 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ถือหุ้นในระบบไร้ใบหุ้น (Scripless) กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ ถือหุ้นมีบัญชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และมีหุ้นสามญัของบริษัทฯ ฝากไว้ เพื่อให้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ๆ ด าเนินการรวบรวมเอกสาร และยื่น
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เร่ืองให้แก่บริษัทหลกัทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ 
สถานท่ีรับจองซือ้ตามที่แสดงข้างต้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร 

6.3  วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อม
ทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ านาจยื่นเอกสารประกอบ 
การจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ณ สถานที่รับจองหุ้น โดยในการช าระเงินค่าหุ้น ให้
ช าระด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.3.1 กรณีช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

  ติดตอ่สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุ โดยช าระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
ที่ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน)”       
ทีส่ามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้ โดยเช็คจะต้องลง
วนัท่ีไมเ่กิน 18 พฤศจิกายน 2558 

 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือเกิน
กวา่สทิธิ 

 กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

 ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

วนัท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 2558 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

6.3.2  กรณีช าระด้วยเงินโอนเข้าบญัชี  

 ฝาก/โอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ช่ือบญัชี     “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา คลองสามวา 

ประเภทบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 983-1-28043-1 

 ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิหรือเกินกวา่สทิธิ 

 กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดจูากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ในหลกัฐานใบน าฝาก/โอนเงิน ที่ได้ช าระเงินคา่จองซือ้ 
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 ก าหนดการรับจองซือ้กรณีช าระด้วยเงินโอน 

โอนด้วยเงนิสด วนัที่ 16 - 20 พฤศจิกายน 2558 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

โอนด้วยเช็ค วนัท่ี 16 - 18 พฤศจิกายน 2558 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

กรณีที่ใช้เช็คในการโอนเงิน เช็คดงักลา่วต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วนัท าการ หรือใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกนักับกรณีการช าระเงินด้วยเช็คที่ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกั
บญัชีกรุงเทพฯ เทา่นัน้ 

บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะไม่รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เป็นเงนิสด  

ทัง้นี ้จ านวนเงินที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะต้องสทุธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ คา่ภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุจะถือว่ายอดสทุธิดงักลา่ว
เป็นจ านวนสทุธิที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ  

6.4  เอกสารประกอบการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้ 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) ที่กรอกรายละเอียดการจองซือ้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และ
ชดัเจน ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

2) ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 5) ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ 

3) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บตัร
ประชาชน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือ
นัน้ จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนทกุฉบบั ใน
กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัที่ 3 พฤศจิกายน 2558 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แนบส าเนา
เอกสารที่ออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหยา่ ใบแจ้งเปลีย่นช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึง่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล(ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสอืบริคณห์สนธิ และหนงัสอืรับรองของบริษัทที่มีอายไุมเ่กิน 
6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือ
ช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

ในกรณีผู้จองซือ้เลือกฝากหลกัทรัพย์เข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิกผู้ฝากเลขที่ 
600 จะต้องกรอกเอกสารแนบท้ายใบจองเพิ่มเติม (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) เพื่อรองรับกฎหมาย FATCA ( Foreign 
Account Tax Compliance Act ) 

4) เอกสารการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ พร้อมแนบเอกสารการช าระเงิน ดงันี  ้

 กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ผู้ ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ได้
ภายใน 1 วันท าการเท่านัน้ และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดังกล่าว ต้องลงไม่เกินวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2558 ทัง้นี ้ให้เขียนช่ือ – นามสกุลของผู้จองซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้
ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ด้วย 

 กรณีช าระด้วยการโอนเงินเข้าบญัชี 

ฝาก/โอนเงินเข้าบญัชี 

“บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา คลองสามวา 

ประเภทบัญชีเงนิฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 983-1-28043-1  

และแนบใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร มาพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี ้ให้เขียนช่ือ – นามสกุลของผู้จองซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัใบน าฝาก
ช าระเงิน (pay-in slip) ด้วย 
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5) หนงัสอืมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มอบอ านาจ และผู้ รับมอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

6.5  การน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ยืนยนัการจองซือ้และการช าระเงิน โดยสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ มายงัสถานที่รับจองซือ้หุ้น
(แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 405 514 และ 526  

ทัง้นี ้บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ ถือหุ้นรายใดไมจ่ดัสง่เอกสารมาที่ตวัแทนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนัน้สละสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

6.6  เงื่อนไขการจองซือ้ 

1) ผลแหง่การจองซือ้หุ้นสามญัจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ เพื่อช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีเรียบร้อย 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นแล้ว จะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

3) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือบริษัทฯ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไมว่า่กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่
ชดัเจน  หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ใน   การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะถือว่า
ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการไมจ่ดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

4) ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซือ้หุ้นครัง้นี ้

6.7  วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ได้รับการจดัสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจ านวนหุ้นที่
ไมไ่ด้รับการจดัสรรโดยไมม่ีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายช่ือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดัสง่เช็คดงักลา่ว
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ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น (ซึ่งตรง
กับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558) ตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นในวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2558  ทัง้นีไ้ม่ว่าในกรณีใดๆ  หากได้มีการสง่เช็คค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มี
สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือคา่เสยีหายใดๆ อีกตอ่ไป และผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่าง
ส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร 

6.8  วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

6.8.1 ในกรณีประสงค์จะขอรับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   
(“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นท่ีได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้
อาจได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
แล้ว  

6.8.2 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับ
จดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” โดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรเข้าบญัชีของ บริษัท 
ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 วนั
ท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น เมื่อผู้จองซือ้ต้องการขายหุ้น ผู้จองซือ้จะต้องถอนหุ้นออกจาก
บญัชี 600 ดงักลา่ว โดยติดตอ่ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งอาจจะมีค่าธรรมเนียมในการด าเนินการตามที่
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์และ/หรือบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ก าหนด ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้จะสามารถขายหุ้นที่
ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซือ้
ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้จองซือ้ได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

6.8.3 ในกรณีประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่  
บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั  “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นที่       
ผู้จองซือ้ฝากไว้และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัปิดการจองซือ้
หุ้ น ซึ่งในกรณีนีผู้้ จองซือ้จะสามารถขายหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ได้ทันทีที่        
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ในกรณีข้อ 6.8.3 นีช่ื้อของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์
จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการส่ง
มอบหุ้นดงักลา่ว โดยออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” 
และน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยน าเข้าบัญชีของบริษัทผู้ ออก
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หลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สทิธิในการจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจอง)ที่ผู้ ถือหุ้น
มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นท่ีได้รับการจดัสรร
เข้าบญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง หากระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง 
จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสญูหาย
ของหุ้นหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน 

ในกรณีที่กรอกรายละเอียดดงักลา่วไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดย
ออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ   โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 ผู้ที่ได้รับการจดัสรรหุ้นจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และผู้ที่
ได้รับจดัสรรหุ้นได้ด าเนินการถอนหุ้นออกจากบญัชี 600 ดงักลา่วแล้ว 

ทัง้นี ้ หากผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ  บริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิที่จะน าหุ้นสามญันัน้เข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 

6.9  การสละสิทธ์ิการจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธ์ิจองหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือกรอกข้อมูลหรือน าส่งเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่ประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ี
เสนอขายในครัง้นี ้

6.10 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) ในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะลงลายมือช่ือผู้ รับจองเพื่อออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
(สว่นท้ายของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผลแห่งการจอง
ซือ้จะสมบูรณ์ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้แล้วจะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

3) ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน หากเป็นเลขบญัชีที่ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ของบคุคลอื่น จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าบญัชีได้ ในกรณีดงักลา่ว บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนดงักล่าวโดยการออกหุ้นไว้ในช่ือ  “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ  
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โดยน าเข้าบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึง่อาจท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

4) โปรดระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ตามที่ระบไุว้ด้านหลงัใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้จอง
ซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นที่ได้รับการ
จดัสรรเข้าบญัชีดงักลา่วให้ถกูต้อง หากไม่ถกูต้อง จะท าให้ไม่สามารถโอนหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ได้ ซึง่ทางบริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบ
ต่อความล่าช้าในการติดตามหุ้ นสามัญเพิ่มทุนคืนหรืออาจสูญหาย และในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นกรอก
รายละเอียดดงักล่าวไม่ครบถ้วน บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการสง่มอบหุ้นดงักลา่ว โดยการออกหุ้นไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุเข้าฝากไว้กบั ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ   โดยน าเข้าบญัชี
ของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุท่ีจองซือ้ได้ทนัในวนัท าการแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

5) หากผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไมส่ามารถช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักลา่วภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ
ก าหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริษัทฯ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นตามที่ก าหนด  หรือ
ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดัเจน หรือน าสง่เอกสารที่
ใช้ประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วน บริษัทฯ มีสทิธิที่จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว 

6) หากการสละสิทธิหรือการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบของผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทย จะท าให้สดัส่วน
การถือหุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวเกินกวา่จ านวนร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่างด้าว
ดงักลา่ว โดยผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวดงักลา่วอาจไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพียง
บางสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นตา่งด้าวที่เหลอือยู ่อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืจากกรณีการจดัสรรดงักลา่วตอ่ไป 

7) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษั ทฯ ได้รับช าระ
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

8) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายตามที่บริษัทฯ 
เห็นสมควร 

9) บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ) ขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 
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7. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน 

วัตถุประสงค์ของการใช้เงนิ จ านวนเงนิที่ใช้ (บาท) 
1. ลงทนุในบริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทยอ่ยของบริษัทฯ)  

1.1 ซือ้ที่ดิน ขนาด 32 ไร่ เพื่อท าโครงการธีมปาร์ค 
1.2 ปรังปรุงพืน้ท่ีลานจอดรถและสร้างคอกสตัว์ใหม ่
1.3 อาคารท่ีพกัพนกังาน 

 ก่อสร้างอาคารใหม ่
 ปรังปรุงอาคารหลงัเดิม 

 
205,000,000 
96,200,000  

170,000,000 
 
 

2. ก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์ 84,077,150  
รวมจ านวนเงนิ 555,277,150  

บริษัทฯ วางแผนการใช้เงินจากการระดมทุนในครัง้นีจ้ านวน 555,277,150 บาท โดยมีรายละเอียดของแผนการ
ด าเนินการไว้ดงันี ้

7.1. ลงทุนในบริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยการเพิ่มทุนจ านวน 
471.20 ล้านบาท เพื่อให้ภเูก็ตแฟนตาซีน าไปใช้: 

7.1.1  ซือ้ที่ดิน ขนาด 32 ไร่  

ตามที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 7/2557 เมื่อวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2557 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัท 
ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) (“ภเูก็ตแฟนตาซี”) จดัตัง้บริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั (“คาร์นิวลัฯ”) เพื่อด าเนิน
ธุรกิจธีมปาร์คแหง่ใหมห่รือโครงการเมืองไฟขึน้ที่จงัหวดัภเูก็ต โดยจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2557 
ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1,000,000 บาท และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 
27 กมุภาพนัธ์ 2558 ได้มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุในภเูก็ตแฟนตาซี จ านวน 516,000,000 บาท และภเูก็ตแฟนตาซี
ได้น าเงินไปลงทนุในคาร์นิวลัฯ จ านวน 494,100,000 บาท (ลงทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น) ท าให้คาร์นิวลัฯ มีทนุ
ช าระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 500,000,000 บาท ทัง้นี ้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการเมืองไฟ ซึ่งมีมลูค่าเงินลงทุน
ทัง้สิน้ 1,450 ล้านบาท ทัง้นี ้ แหลง่เงินทนุของโครงการเมืองไฟมาจากเงินกู้จากสถาบนัการเงิน  เงินเพิ่มทนุจาก
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อเดือนมีนาคม 2558 และกระแสเงินสดภายใน 

โครงการเมืองไฟเป็นโครงการธีมปาร์คที่เน้นการแสดงแสงสขีองดวงไฟ ผสมผสาน Hi-tech ต่างๆ ที่น าสมยั 
แปลกใหม ่ตื่นตาตื่นใจ โดยวางแผนพฒันาโครงการบนที่ดินที่ติดกบัภเูก็ตแฟนตาซี บริเวณหาดกมลา อ าเภอกะ
ทู้  จงัหวดัภเูก็ต ซึ่งมีขนาดเนือ้ที่ในเบือ้งต้น 62 ไร่ แบ่งเป็นท่ีดินของภเูก็ตแฟนตาซี จ านวน 30 ไร่ และที่ดินของ
เจ้าของที่ดินรายหนึ่ง (ซึ่งเป็นบคุคลที่ไม่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ตามนิยามของส านกังาน กลต. และของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) ในจงัหวดัภเูก็ตประมาณ 32 ไร่ ซึ่งตามแผนงานเบือ้งต้น คาร์นิวลัฯ จะเช่าที่ดิน
ระยะยาวจากภเูก็ตแฟนตาซีและเจ้าของที่ดินรายดงักล่าวเป็นเวลา 30 ปี แต่ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2558 
เจ้าของที่ดินแปลงเนือ้ที่ประมาณ 32 ไร่ ได้ตกลงขายที่ดินแปลงดงักล่าวให้แก่ภูเก็ตแฟนตาซีในราคารวม 
205.00 ล้านบาท หรือเท่ากบั 6.63 ล้านบาทต่อไร่ ซึ่งต ่ากว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 6.49 (ประเมินโดย
บริษัท เดอะแวลเูอชัน่ แอนด์ คอนซลัแทนท์ส จ ากดั เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2558) ผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งหมาย
รวมถึงผู้บริหารของบริษัทย่อย) พิจารณาและเห็นควรลงทนุซือ้ที่ดินดงักลา่ว เนื่องจากเป็นราคาที่เหมาะสมต่อ
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การลงทุน และยังเป็นการก าจัดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนในการใช้ประโยชน์บนที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของ
โครงการเมืองไฟในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภเูก็ตแฟนตาซีได้ลงทนุซือ้ที่ดินแปลงดงักลา่ว โดยได้กู้ยืมเงิน
ชัว่คราวมาจากคาร์นิวลัฯ ดงันัน้ การเพิ่มทนุในครัง้นีเ้พื่อให้ภเูก็ตแฟนตาซีน าเงินเพิ่มทนุไปคืนให้แก่คาร์นิวลัฯ  

การได้มาซึ่งที่ดินข้างต้นท าให้คาร์นิวลัฯ ปรับปรุงแบบแปลนของโครงการเมืองไฟใหม่ โดยจดัสรรที่ดิน
เพ่ิมเติมซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของภเูก็ตแฟนตาซีอีก 18 ไร่ ท าให้โครงการเมืองไฟมีขนาดพืน้ท่ีเพิ่มขึน้เป็นทัง้หมด 80 
ไร่ สามารถสร้างภตัตาคารใหญ่ ที่จอดรถ และโรงละครได้เพิ่มขึน้ตามแผนงานท่ีต้องการอย่างครบถ้วน ปัจจุบนั 
โครงการเมืองไฟอยูร่ะหวา่งการปรับพืน้ที่ภายในโครงการ ท าถนน ล้อมรัว้ และเร่ิมน าเข้าอปุกรณ์บางสว่นท่ีใช้ใน
โครงการ โดยผู้บริหารคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2560 นอกจากนี ้ คาร์นิวลัฯ อยู่ระหว่างการขอ
อนญุาตด าเนินโครงการจากหน่วยงานของภาครัฐ และเมื่อต้นเดือนกนัยายนที่ผ่านมา คาร์นิวลัฯ ได้รับอนมุตัิ
การสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว 

               7.1.2  ปรับปรุงพืน้ท่ีลานจอดรถและสร้างคอกสตัว์ใหม ่ 

ตามรายละเอียดของโครงการเมืองไฟ ผู้บริหารคาดวา่จะมีจ านวนนกัทอ่งเที่ยวเข้าเที่ยวชมโครงการเมืองไฟ
ประมาณ 1-1.5 ล้านคนต่อปี หรือประมาณร้อยละ 10 ของจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมายงัจงัหวดัภเูก็ต
ประมาณ 12 ล้านคนในปี 2558 ประกอบกบัปัจจุบนัลานจอดรถของภเูก็ตแฟนตาซีสามารถจอดรถขนาดเล็กได้
ประมาณ 200 คนั และรถโค้ชได้ประมาณ 150 คนั ซึ่งผู้ เข้าชมน ารถเข้าจอดลานจอดรถเต็มพืน้ท่ีในแต่ละรอบ
การแสดงของภเูก็ตแฟนตาซี และเมื่อเทียบกบัจ านวนนกัท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึน้ในอนาคตหลงัจากเปิด
ด าเนินการโครงการเมืองไฟ รวมถึงปัจจยับวกจากการเติบโตของนกัท่องเที่ยวในอนาคตและการเข้าสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ Asian Economic Community: AEC ในปลายปี 2558 ผู้บริหารคาดว่าพืน้ท่ีจอดรถ
ส าหรับผู้ เข้าชมจะไม่เพียงพอ จึงวางแผนขยายพืน้ท่ีจอดรถโดยปรับปรุงพืน้ที่เดิมและย้ายคอกสตัว์ของภูเก็ต
แฟนตาซีไปบริเวณพืน้ท่ีด้านหลงัโครงการ ท าให้ลานจอดรถสามารถจอดรถโค้ชได้เพิ่มขึน้อีกจ านวน 150 คนั 
พร้อมทัง้สร้างพืน้ท่ีจอดรถสว่นเพิ่มอีก 8 ไร่ ซึ่งอยู่ใกล้กบัภเูก็ตแฟนตาซี และเนื่องจากพืน้ท่ีจอดรถสว่นท่ีจะ
ขยายเพิ่มประมาณ 6 ไร่ ปัจจุบนัเป็นคอกและท่ีเลีย้งสตัว์ต่างๆ จึงต้องย้ายออกไปเพื่อสร้างเป็นท่ีจอดรถ สว่น
คอกสตัว์รวมถึงที่พกัพนกังานเลีย้งสตัว์และพนกังานที่ท าหน้าที่อื่นจึงต้องย้ายไปสร้างในพืน้ท่ีใหม่  มลูค่าเงิน
ลงทนุรวม 96.20 ล้านบาท คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จประมาณปี 2559 

 7.1.3  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารท่ีพกัพนกังาน  

เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 ภเูก็ตแฟนตาซีได้ซือ้ที่ดินแปลงเนือ้ที่ 12 ไร่พร้อมอาคารท่ีพกัพนกังานจาก
บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวดัภูเก็ตเรียบร้อยแล้ว โดยอาคารที่พกัพนกังานดงักล่าวมีลกัษณะเป็นอาคาร 3 ชัน้ 
จ านวน 5 อาคาร ขนาดพืน้ที ่7,125 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องพกัหลงัละ 48 ห้อง รวมจ านวนห้องพกัทัง้สิน้ 
192 ห้อง ปัจจบุนัมีพนกังานของภเูก็ตแฟนตาซีจ านวน 650 คนพกัในอาคารหลงัดงักลา่ว เนื่องจากอาคารที่พกัที่
ได้ซือ้มานี ้สว่นหนึ่งจะต้องทบุทิง้ไป 1 อาคาร เพราะล า้เข้าไปในพืน้ท่ีของผู้ขาย ประกอบกบัอาคารสว่นท่ีเหลือ
อีก 4 อาคาร มีอายปุระมาณ 19 ปี และยงัไม่มีการปรับปรุงอาคารเลย เนื่องจากเป็นอาคารเช่า ท าให้ระบบ
สาธารณปูโภคภายในตวัอาคาร (ทัง้ระบบไฟฟ้าและระบบทอ่น า้ดีและทอ่น า้ทิง้ รวมถึงภมูิทศัน์ภายใน) ค่อนข้าง
ทรุดโทรมตามอายกุารใช้งาน และจ าเป็นต้องเปลีย่นพืน้ที่สญัจรและระบบสาธารณปูโภคใหม่ ดงันัน้ ผู้บริหารจึง
เห็นวา่ควรปรับปรุงอาคารและระบบดงักลา่วให้สะดวกและเหมาะสม  
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นอกจากนี ้ เนื่องจากโครงสร้างเมืองไฟมีขนาดของโครงการใหญ่กว่าภเูก็ตแฟนตาซี ประกอบกบัห้องพกั
พนกังานของอาคารเดิมมีไม่เพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างอาคารที่พกัพนกังานหลงัใหม่ ผู้บริหารของ
บริษัทยอ่ยคาดวา่จะมีพนกังานใหมป่ระมาณ 900 คน โดยอาคารหลงัใหม่จะเป็นอาคาร 4 ชัน้ จ านวน 2 อาคาร 
ขนาดห้องพกัรวม 268 ห้อง และสามารถเข้าพกัได้จ านวน 2-3 คนตอ่ห้อง ทัง้นี ้ห้องพกัดงักลา่วถือเป็นสวสัดิการ
อยา่งหนึง่ให้แก่พนกังานของคาร์นิวลัฯ  เช่นเดียวกบัภเูก็ตแฟนตาซี  และภเูก็ตแฟนตาซีจะเรียกเก็บค่าเช่าจาก
คาร์นิวลัฯ เมื่อเร่ิมเปิดด าเนินการและเข้าพกั  

เงินลงทนุส าหรับการปรับปรุงอาคารที่พกัพนกังานและก่อสร้างอาคารหลงัใหม่เป็นจ านวนเงินรวม  170 
ล้านบาท ระยะเวลาการก่อสร้างคาดวา่จะแล้วเสร็จภายในเดือนธนัวาคม 2559 

ตารางสรุปรายละเอียดอาคารที่พกัพนักงานใหม่ 

 Staff House A Staff House B 

จ านวนชัน้ 4 ชัน้ 4 ชัน้ 

จ านวนห้องรวม 124 ห้อง 134 ห้อง 

พืน้ท่ีใช้สอยรวม 4,320 ตร.ม. 4,462 ตร.ม. 

จ านวนพนกังานอยูอ่าศยั 248 - 372 คน 268 - 402 คน 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ 31 ธนัวาคม 2559 

7.2. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์ 

ซาฟารีเวิลด์ เปิดด าเนินธุรกิจสวนสตัว์เปิดและการแสดงตา่งๆ มาตัง้แตปี่ 2530 กระทัง่ปัจจบุนัเป็นเวลากวา่ 28 
ปีแล้ว ที่ผา่นมาซาฟารีเวิลด์ได้มีการปรับปรุงและพฒันาในทกุๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสร้างกิจกรรมสิ่ง
แปลกใหม่เพิ่มเติม เพื่อเป็นจุดดึงดดูใหม่ๆ กระตุ้นให้นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติมาเที่ยวชมซาฟารีเวิลด์
เพิ่มขึน้ เพื่อท่ีจะสร้างรายได้ของซาฟารีเวิลด์ให้เพิ่มขึน้ และในปี 2557 ซาฟารีเวิลด์สร้างรายได้จากการด าเนินงาน
ให้แก่กลุม่บริษัทฯ เท่ากบั 657.19 ล้านบาท   และเมื่อเทียบกบัรายได้จากการด าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของ     
ปี 2558 เท่ากบั 381.14 ล้านบาท ซาฟารีเวิลด์มีรายได้เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 15.99 (กรณีค านวณเต็มปีเพื่อการ
เปรียบเทียบ)  

อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีการปรับตวัเติบโตดีขึน้ในปี 2558 เมื่อเทียบจากปีก่อน โดยเฉพาะ
จ านวนนกัท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึน้ ประกอบกบัการเข้าสู่ AEC ในปลายปี 2558 เป็นต้นไป คาดว่าจะมีนกัท่องเที่ยว
จากกลุม่ประเทศสมาชิกและประเทศใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึน้อีก ดงันัน้ เพื่อรองรับการ
ให้บริการแก่นกัทอ่งเที่ยวที่จะเพิ่มขึน้ บริษัทฯ วางแผนท่ีจะก่อสร้างและปรับปรุงกิจกรรมของซาฟารีเวิลด์ รวมถึงการ
สร้างจดุบริการขึน้ใหมเ่พื่อเป็นจดุขายใหม่ เพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการและสามารถรองรับจ านวนนกัทอ่งเที่ยวได้
เพิ่มขึน้ 
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ตารางสรุปรายละเอียดปรับปรุงโครงการซาฟารีเวิลด์ 

รายละเอียดโครงการ มูลค่าโครงการ (ล้านบาท) 
1. โครงการก่อสร้างและปรังปรุงบอ่ปลาโลมา 

 สร้างบอ่ปลาโลมาใหม่ 
 สร้างระบบควบคมุและผลติน า้ทะเลเทียม 
 ซอ่มบ ารุงบอ่ปลาโลมาและระบบเดิม 

25.9 

2. สร้างบอ่ปลาบกึยกัษ์ 13.0 
3. สร้างคอกลงิตา่งๆ 9.1 
4. ครัวและภตัตาคาร 

 สร้างครัวขนาดใหญ่ทดแทนครัวเก่าซึ่ งห่างจาก
ภตัตาคารประมาณเกือบ 1 กิโลเมตร 

 ขยายภตัตาคาร 2 แหง่ (Jungle Cruise C และ D) 

36.1 

รวมมูลค่าโครงการ 84.1 
 

8. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่ใช้เงินเพิ่มทนุในครัง้นีส้ าหรับลงทนุเพิ่มในภเูก็ตแฟนตาซี  โดยการเพิ่มทนุจ านวน 471.20 
ล้านบาท เพื่อให้ภเูก็ตแฟนตาซีน าไปซือ้ที่ดินที่จะใช้ในโครงการเมืองไฟเพิ่มเติม และก่อสร้างอาคารที่พกัพนกังาน
ใหมแ่ละปรับปรุงอาคารพนกังานเดิมส าหรับการขยายธุรกิจในโครงการเมืองไฟ และการปรับปรุงซ่อมแซมกิจกรรม
ของซาฟารีเวิลด์ ทัง้นี ้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเติบโตของธุรกิจและจ านวนนกัท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้จากสภาวะปกติภายในประเทศ รวมถึงปัจจยับวกต่ออตุสาหกรรมท่องเที่ยวจากการเข้าสูก่ารเข้าสู่ AEC ใน
ปลายปี 2558 โดยเฉพาะโครงการเมืองไฟท่ีจะเป็นจดุขายใหมท่ี่จะดึงดดูนกัท่องเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ตที่มีอตัราการ
เพิ่มขึน้ทกุปีได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่กลุม่บริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว อีกทัง้ยงัจะช่วยเสริมให้
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีความมัน่คงยั่งยืนต่อไปในอนาคต และอาจท าให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน
อนาคตเมื่อบริษัทฯ มีก าไร  

บริษัทฯ และภเูก็ตแฟนตาซีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษี
เงินได้นิติบคุคลของแตล่ะปี 

9. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

จากการขยายโครงการข้างต้น บริษัทฯ คาดวา่จะสามารถสร้างผลประกอบการที่ดีให้แก่กลุม่บริษัทฯ และอาจท าให้
บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตได้เร็วขึน้เมื่อบริษัทมีก าไร การขยายกิจการยงัเป็นการสร้างการเติบโต
ให้แก่รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาความเป็นผู้ น าในกลุ่ม
อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและนนัทนาการ นอกจากนี ้ผลประกอบการและสถานะทางการเงินที่ดีขึน้ของบริษัทฯ 
อาจสง่ผลให้หุ้นของบริษัทฯ สามารถกลบัเข้าไปซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ (Resume Trading) รวมถึงสะท้อน
ถึงมลูคา่หุ้นของบริษัทฯ ที่อาจเพิ่มขึน้ในอนาคต 
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10. นโยบายการจ่ายเงนิปันผลและสิทธิในการรับเงนิปันผลของหุ้นส่วนที่เพิ่มทุน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงิน
ได้นิติบคุคลของแตล่ะปี  

สิทธิในการรับเงินปันผลของหุ้นสว่นที่เพิ่มทนุ รวมถึงสิทธิในการลงคะแนนเสียงและจองซือ้หุ้นจะเทียบเท่ากบัสิทธิ
ของหุ้นสามญัเดิมทกุประการ 
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ส่วนที่ 2. ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

ช่ือบริษัทฯ:  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) (บริษัทฯ) 

ช่ือยอ่:   SAFARI 

เลขทะเบียนบริษัทฯ: 0107537000351 

สถานท่ีตัง้:             99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

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

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

เว็ปไซต์และอีเมล:์ www.safariworld.com และ info@safariworld.com 

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจหลักในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทฯ 

2.1 การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 
2.1.1 สรุปภาพรวมของธุรกิจ 

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและสนัทนาการ ประเภทสวนสตัว์เปิด
และการแสดงที่มีมาตรฐานสากล ทีใ่ห้ทัง้ความสขุ ความสนกุสนาน ความบนัเทิง และความรู้แก่ ผู้ เข้าชม 
ทกุเพศ ทกุวยั ทกุชาติ ทกุภาษา และสามารถเที่ยวชมได้ตลอดทกุฤดกูาล บนเนือ้ที่ประมาณ 475 ไร่ ย่าน
มีนบรีุ กรุงเทพมหานคร  โดยจดัให้มีการแสดงของสตัว์ เช่น โชว์โลมา โชว์สงิโตทะเล โชว์อรัุงอตุงั โชว์ช้าง 
โชว์นก และการแสดงของนกัแสดงรวม 7 โชว์ยิ่งใหญ่ไว้เป็นผลิตภณัฑ์หลกั และมีสวนสตัว์เปิด สวนสตัว์
น า้ และสวนนก ที่รวบรวมสตัว์นานาชนิด หลากหลายสายพนัธุ์จากทัว่ทกุมมุโลกมาจดัแสดงไว้ท่ามกลาง
ธรรมชาติที่เหมือนป่าใหญ่ในกรุง  นอกจากนี ้ยงัเป็นแหลง่เพาะพนัธุ์และสง่เสริมการอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ เพื่อ
การศกึษาและเผยแพร่วิชาการเก่ียวกบัสตัว์แก่นกัเรียนและประชาชนทัว่ไป  

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั ได้จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่  21 ตลุาคม 2528  ด้วยทนุจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 
ล้านบาท  บนเนือ้ที่ประมาณ 1,650 ไร่  เปิดให้บริการแก่นกัท่องเที่ยวครัง้แรกเมื่อวนัที่ 17 กุมภาพนัธ์ 
2531  

เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั ใช้ช่ือว่า บริษัท 
ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) และเมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2538 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ต่อมาเมื่อวนัที่ 13 กรกฎาคม 2548  บริษัทฯ ได้จด
ทะเบียนลดทนุจดทะเบียนลงจาก 4,000 ล้านบาทและลดทนุที่เรียกช าระแล้วจ านวน 2,000 ล้านบาท 
เหลือทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,000 ล้านบาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 200 ล้านหุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ  5 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2548  เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2548 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นว่า จังหวดัภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศกัยภาพสูงในการดึงดูดนกัท่องเที่ยวทัง้    
ชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางไปท่องเที่ยว เพราะภเูก็ตเป็นจงัหวดัที่มีชายหาดสวย เกาะแก่งมาก 
และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่งดงาม จึงได้จัดตัง้บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากัด ขึน้เมื่อวันที่ 21 
มิถนุายน 2539  ณ บริเวณหาดกมลา อ าเภอกะทู้  จงัหวดัภเูก็ต เพื่อด าเนินธุรกิจแหลง่ท่องเที่ยวบนัเทิง
ทางวฒันธรรมยามราตรี โดยการจัดแสดงศิลปะวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยที่มีมาแต่
โบราณ ผสานสดุยอดเทคโนโลยีแสงสีเสียงและเทคนิคการแสดงพิเศษอนัทนัสมยั เน้นความสนกุสานผสาน
วฒันธรรมที่งดงามของประเทศในรูปแบบเอกลกัษณะเฉพาะ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที่ 6 
กมุภาพนัธ์ 2542 เป็นต้นมา นอกจากแหลง่ทอ่งเที่ยวตามธรรมชาติของจงัหวดัแล้ว ภเูก็ตแฟนตาซีนบัเป็น
แหลง่ทอ่งเที่ยวเพื่อความบนัเทิงที่สามารถรองรับนกัทอ่งเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ตอีกทางหนึง่ได้เป็นอยา่งดี  

ต่อมาเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2547 บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากดั โดยใช้ช่ือวา่ บริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) และเมื่อวนัที่ 11 ตลุาคม 2547 บริษัท 
ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนลดทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้วลงจาก 1,900 ล้าน
บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 190 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เหลือทนุจดทะเบียน 190 
ล้านบาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 190 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทนุ
สะสม   

เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดทะเบียนก่อตัง้บริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค 
จ ากดั ขึน้ เพื่อจะด าเนินธุรกิจการทอ่งเที่ยวและขยายพนัธุ์สตัว์ จดัให้มีค่ายพกัแรม และสวนสตัว์ รูปแบบ
แอฟริกา มีรีสอร์ทส าหรับพกัแรม มีที่ตัง้อยูใ่นอ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบรีุ ปัจจุบนับริษัทดงักลา่ว
ยงัมิได้เร่ิมด าเนินกิจการ แตไ่ด้ใช้เป็นสถานที่เลีย้งสตัว์สว่นเกินและเป็นที่เพาะพนัธุ์สตัว์ของซาฟารีเวิลด์
และบริษัทยอ่ย 

เมื่อวนัท่ี 9 ตลุาคม 2557 บริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตัง้ บริษัท คาร์นิวลั เมจิก 
จ ากดั เพื่อจะด าเนินธุรกิจทอ่งเที่ยวและนนัทนาการประเภทธีมปาร์ค ภายใต้คอนเซ็ป “โครงการเมืองไฟ” 
ซึ่งเป็นธีมปาร์คที่เน้นโชว์เร่ืองการแสดงแสงสีของดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ ที่น าสมยั ตื่นตาตื่นใจ ปัจจุบนั 
โครงการดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการปรับพืน้ท่ีภายใน ท าถนน ล้อมรัว้ และเร่ิมน าเข้าอปุกรณ์บางสว่นที่ใช้
ในโครงการ 
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รูปภาพที่ 1 แผนที่ซาฟารีเวลิดิ์ 

 
 
2.1.2 โครงสร้างกลุ่มธุรกจิ  
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2.1.3 โครงสร้างรายได้ 3 ปี และ 6 เดือนแรกของปี 2558 

  ม.ค. – มิ.ย. 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
รายได้         

จ าหนา่ยบตัรเข้าชม 533,165 58.0 984,726 55.7 1,187,912 56.7 1,068,021 54.2 
จ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 191,642 20.8 408,366 23.1 441,536 21.1 385,148 19.5 
รายได้คา่บริการรถรับสง่ 63,529 6.9 109,347 6.2 143,977 6.9 127,942 6.5 
จ าหนา่ยสนิค้าและของที่ระลกึ 71,813 7.8 139,042 7.8 166,944 8.0 154,193 7.8 
กิจกรรมสวนสนกุ 14,070 1.5 28,473 1.6 32,107 1.5 28,674 1.5 
รายได้จากการบริการถ่ายรูป 32,172 3.5 63,852 3.6 75,081 3.6 69,993 3.6 
รายได้คา่สมาชิก 1,635 0.2 3,158 0.2 2,993 0.1 2,433 0.1 
รายได้จากการจดังาน - 0.0 9,987 0.5 23,037 1.1 113,627 5.8 
รายได้อื่นจากการด าเนินงาน 11,427 1.2 22,129 1.3 21,352 1.0 19,616 1.0 
รวมรายได้ 919,454 100 1,769,080 100 2,094,943 100 1,969,647 100 

 

2.2 การประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

ผลติภณัฑ์และการให้บริการของบริษัทฯ แบง่ออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ตามลกัษณะของรายได้ ดงันี ้

1.1   สวนสัตว์และการแสดง 

สวนสตัว์และการแสดงประเภทต่างๆ เป็นสว่นส าคญัในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ แบ่งออกได้
เป็น 4 กลุม่ใหญ่ คือ 

1)  สวนสตัว์เปิดซาฟารีปาร์ค (Safari Park) 

เป็นสว่นสตัว์เปิดภายใต้ช่ือ “ซาฟารีปาร์ค”  ซึ่งจ าลองบรรยากาศตามสภาพที่อยู่จริงของสตัว์
ตา่งๆ โดยแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 

 สวนสตัว์เปิดจ าลองบรรยากาศจากป่าซาฟารีอฟัริกา เป็นแหลง่รวมของสตัว์ป่านานาชนิด 
รวมถึงสตัว์ป่าคุ้มครอง สตัว์อนรัุกษ์และสตัว์ที่หาชมได้ยากจากทัว่ทกุมุมโลก ได้แก่ ยีราฟ 
ม้าลาย แรดขาว กวาง แอนทีโลป เสือโคร่ง สิงโต หมี ควายป่า ละมัง่ สตัว์เหลา่นีอ้าศยัอยู่
ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นส่วนๆ ตามประเภทและการอยู่อาศัยของสตัว์แต่ละ
ชนิด  นกัท่องเที่ยวสามารถขบัรถยนต์สว่นตวัเข้าชม หรือใช้บริการรถโค้ชของซาฟารีเวิลด์ 
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เพื่อสมัผสัใกล้ชิดกับสตัว์ป่าและบรรยากาศป่าซาฟารีอฟัริกาตลอดระยะทางประมาณ 5 
กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 40 นาที  

 อทุยานนกน า้ เช่น นกกาบบวั นกมาลาบ ูนกกระทุง นกกระเรียนหงอนพู่ และมีนกจ านวน
มากบินอยูบ่นท้องฟ้า เป็นภาพท่ีหาดไูด้ยากซึง่มีแหง่เดียวในใจกลางกรุงเทพฯ 

2)  สวนสตัว์น า้มารีนปาร์ค (Marine Park)  

เป็นสว่นสตัว์น า้ภายใต้ช่ือ “มารีนปาร์ค” เป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์น า้ทะเลและสตัว์น า้จืดที่
ส าคญัหลายชนิด เช่น โลมา วาฬขาว สิงโตทะเล แมวน า้ ช้างน า้ วอลรัส และปลาน า้จืดที่ แยก
จดัแสดงไว้ในสวนสตัว์น า้ (Aquarium) ด้วย นอกจากนี ้ยงัเป็นสถานที่จดัแสดงสตัว์บกหายาก 
เช่น สงิโตขาว เสอืขาว เสอืพมู่า เสอืไซบีเรีย เสือดาว งูหลามทอง ลิงลีเมอร์ หนยูกัษ์ และฮิปโป
แคระ เป็นต้น ยงัมีนกนานาชนิดจากแหลง่ก าเนิดหลายประเทศในโลก อาทิ นกพิราบหงอน นก
มาคอว์ นกเงือก นกคาสโซวารี นกคิวบานฟลามิงโก และสกาเล็ตไอบีส ซึ่งจัดแสดงไว้เป็น
สดัสว่นอยา่งสวยงาม ท าให้ผู้ เข้าชมเกิดความเพลดิเพลนิกบัธรรมชาติ และความนา่รักของสตัว์
น า้ สตัว์บกหายากและนกต่างๆ ในบรรยากาศรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ ร่มร่ืน เย็นสบายตลอด
ทัง้วนั 

3)  การแสดงตา่งๆ   

การแสดงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแสดงความสามารถและความแสนรู้ของสตัว์ประเภท
ตา่งๆ และการแสดงโดยใช้นกัแสดง ปัจจบุนับริษัทฯ มีการแสดงทัง้หมด 8  ชดุ  ดงันี ้

(ก) การแสดงโลมาและวาฬขาว 
(ข) การแสดงนก 
(ค) การแสดงสงิโตทะเล 
(ง) การแสดงช้าง 
(จ) การแสดงอรัุงอตุงั 
(ฉ) การแสดงสงครามจารกรรม 
(ช) การแสดงเวสเทิร์นคาวบอยสตัน๊ท์ 
(ซ) การแสดงการให้อาหารสตัว์ในซาฟารีปาร์ค 

การแสดงชุด (ก) ถึง (จ) เป็นการแสดงความสามารถและความแสนรู้ของสตัว์ ซึ่งสร้างความ
สนกุสนานและความเพลดิเพลนิให้แก่ผู้ เข้าชมเป็นอยา่งยิ่ง  

การแสดงชุด (ฉ) และ (ช) เป็นการแสดงโดยใช้นกัแสดงในลกัษณะการต่อสู้ผจญภยั ด้วยฉาก
การต่อสู้ที่สมจริง มีอุปกรณ์ที่จัดท าขึน้เพื่อประกอบการแสดง ช่วยให้การแสดงมีความความ
ตื่นเต้น เร้าใจ และยังมีระบบเสียงและระบบ Special Effects ต่างๆ ที่ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นการแสดงที่มีช่ือเสยีงและประสบความส าเร็จเป็นอยา่งดี   

การแสดงชดุ (ซ) เป็นการแสดงการให้อาหารสิงโต เสือโคร่ง และหมีในโซนสวนสตัว์เปิดซาฟารี
ปาร์ค ผู้ เข้าชมจะได้รับความตื่นเต้นและเรียนรู้อปุนิสยัการกินอาหารของสตัว์อยา่งใกล้ชิด  
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4)  กิจกรรมอื่น  

เป็นกิจกรรมที่จัดสร้างเพิ่มขึน้เพื่อให้ผู้ เข้าชมได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้นและเพลิดเพลินใน
ระหว่างการเดินเที่ยวชมและพกัผ่อนในสวนสตัว์น า้มารีนปาร์ค อาทิ ล่องเรือริเวอร์ซาฟารี ชม
สตัว์หาดูได้ยาก เลีย้งอาหารนก ชมศูนย์นิทรรศการเพาะพนัธุ์ไข่ ให้อาหารยีราฟที่ศาลาเลีย้ง
ยีราฟ และชมฝงูนกฟลามิงโก้สีแดงจากประเทศคิวบา และสกาเล็ตไอบิสสีแดงสดจากอเมริกา
ใต้ ซึง่เป็นนกที่มีราคาสงูและหาดไูด้ยากในสวนสตัว์ประเทศไทย    

ในการเข้าชมสวนสตัว์ การแสดง และกิจกรรมบางรายการดงักลา่วข้างต้น นกัทอ่งเที่ยวสามารถ
เลอืกซือ้บตัรเข้าชมในแตล่ะสว่นหรือจะซือ้บตัรรวมเพื่อชมการแสดงและกิจกรรมทกุชนิดก็ได้  

บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหนา่ยบตัรดงักลา่วเป็นรายได้หลกั หรือเฉลีย่ประมาณร้อยละ 56  
ของรายได้รวมปี 2557 หรือร้อยละ 58  ของรายได้รวม 6 เดือนแรกของปี 2558 

1.2   อาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีบริการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่มที่สะอาดถกูหลกัอนามยั เพื่อให้บริการและ
อ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้ เข้าชมด้วย โดยจดัให้มีภตัตาคาร 5 แห่งและร้านอาหารหลายแห่ง
ตัง้อยูท่ัว่ไปตามจดุส าคญัๆ ซึ่งสามารถรองรับนกัทอ่งเที่ยวสงูสดุได้พร้อมกนัครัง้ละประมาณ 6,000 
ที่นัง่ นอกจากนัน้แล้ว ยงัมีซุ้มขายขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่มอีกประมาณ 20 แห่ง ตลอดจนได้จดั
เจ้าหน้าที่ขายเคร่ืองดื่มและอาหารวา่งตามเวทีการแสดงตา่งๆ อีกด้วย 

1.3   สวนสนุกและเกมส์ 

บริษัทฯ ได้จดัหาเกมส์มากมายหลายชนิดเพื่อเพิ่มความเพลดิเพลนิแก่ลกูค้ากลุม่เด็กๆ ซึง่สว่นใหญ่
จะเป็นเกมส์ที่เน้นเชาว์ปัญญาและการออกก าลงักายเป็นหลกั  

1.4   สินค้าที่ระลึก 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีร้านขายสินค้าที่ระลกึไว้ให้บริการแก่ผู้ เข้าชมที่ต้องการซือ้สินค้าและของที่ระลกึ 
ซึง่นอกจากร้านขายสนิค้าที่ระลกึขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเลก็อีกจ านวน 2 ร้านแล้ว ยงัมีซุ้มขาย
สนิค้าที่ระลกึอีกประมาณ 5 ซุ้ม และจดัเจ้าหน้าที่ขาย ตามเวทีการแสดงต่างๆ อีกด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้
ผู้ เข้าชมสามารถเลอืกซือ้สนิค้าได้สะดวกยิ่งขึน้ 

1.5   รถโค้ชปรับอากาศ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีรถโค้ชปรับอากาศขนาดตา่งๆ จ านวน 80 คนั เพื่อให้บริการแก่ลกูค้าที่เข้าชมเป็น
หมูค่ณะ เช่น บริษัท เอเยน่ต์ทวัร์ สถาบนั องค์กรรัฐ โรงเรียน และบคุคลทัว่ไป 
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2. การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.1   การท าการตลาดของผลิตภณัฑ์และบริการที่ส าคัญ 

1)  กลยทุธ์การแขง่ขนั 

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ส าคัญ 4 ประการ คือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างภาพพจน์และการก าหนด
ต าแหนง่ในการแขง่ขนั 

1.1)  ความหลากหลายของผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์หลกัที่เสนอให้แก่นกัท่องเที่ยวถึง 4 ชนิด คือ สวนสตัว์เปิด สวนสตัว์
น า้ การแสดงโดยนกัแสดงและสตัว์และกิจกรรมสร้างความบนัเทิงตา่งๆ ในขณะที่ Theme 
Park ที่มีช่ือเสียงของโลกส่วนใหญ่จะยึดผลิตภณัฑ์หลกัเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 
ความหลากหลายนีจ้ึงท าให้ซาฟารีเวิลด์เป็น Theme Park เพียงแหง่เดียวที่มีจดุเดน่ท่ีครบ
ครัน  

1.2)  คณุภาพของผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลกั ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภณัฑ์ทางการแสดง การจดัสถานที่ การให้บริการและอื่นๆ ทุกประเภท จะพิจารณา
คดัสรรจากคณุภาพมากกว่าการมุ่งเน้นท าก าไรแต่เพียงอย่างเดียว การสร้างความพอใจ 
ความสนกุสนาน ความบนัเทิงและความปลืม้ใจให้กบัลกูค้าเป็นสิ่งแรกซึ่งมาก่อนเร่ืองผล
ก าไร 

1.3)  การก าหนดกลุม่เป้าหมาย 

กลุม่เป้าหมายของบริษัทฯ ครอบคลมุนกัท่องเที่ยวทกุชาติ ทกุภาษา ทกุเพศและทกุวยั ซึ่ง
ทกุคนสามารถเข้าชมได้ทกุฤดกูาล บริษัทฯ สามารถก าหนดกลุม่เป้าหมายในลกัษณะนีไ้ด้
เพราะบริษัทฯ มีผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพหลากหลายและมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดเวลา
เพื่อสนองตอบความต้องการพักผ่อนหย่อนใจที่อิงธรรมชาติและท าให้กลุ่มเป้าหมาย
สามารถเข้าชมซ า้แล้วซ า้อีกไมว่า่วยัหรือช่วงชีวิตจะเปลีย่นแปลงไปอยา่งไร 

1.4)  การสร้างภาพพจน์และการก าหนดต าแหนง่การแขง่ขนั 

บริษัทฯ สร้างภาพพจน์และด าเนินการให้ซาฟารีเวิลด์เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสงู
จนเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ บริษัทฯ ได้ก าหนดต าแหน่งการแข่งขนัของตนเองให้
เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่อยู่ในแนวหน้าของประเทศ มีเอกลกัษณ์พิเศษและมีผลิตภณัฑ์ที่ไม่
เหมือนใคร ทัง้ให้ความสขุสนุกสนานและความรู้แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัวจากการ
ได้มาสมัผสัใกล้ชิดกับสตัว์และความร่มร่ืนของต้นไม้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ
เหมือนยกป่าใหญ่มาอยู่ในกรุง ซึ่งไม่สามารถจะหาชมจากแหลง่อื่นในกรุงเทพฯ บริษัทฯ 
เล็งเห็นและตระหนักถึงคุณค่าของการศึกษา จึงได้ส่งเสริมการเรียนรู้นอกต าราของ
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นกัเรียนและส่งเสริมการอนุรักษ์สตัว์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ ซึ่งคู่แข่งไม่
สามารถจะท าตามได้ 

เมื่อเปรียบเทียบกบักิจการในประเภทธุรกิจเดียวกนัแล้ว บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคู่แข่งใน
ด้านตา่งๆ ดงันี ้

(ก) กิจการของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ ต้องใช้เงินลงทนุสงู ขณะนีย้งัไมม่ีกิจการใดในธุรกิจ
ประเภทเดียวกนัในประเทศมีขนาดและมลูคา่การลงทนุท่ีใกล้เคียงหรือมากกว่าของ
บริษัทฯ 

(ข) มีท าเลที่ตัง้อยูภ่ายในกรุงเทพมหานคร ท าให้สะดวกตอ่การเดินทางมาทอ่งเที่ยว 

(ค) มีพืน้ท่ีกว้างขวางกวา่ 475 ไร่ ในเขตเมืองหลวงที่มีสภาพเป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ใหญ่ 
ร่มร่ืน สวยงามและเน้นความสะอาดเรียบร้อยเป็นส าคญัด้วย 

(ง) มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสงูระดบันานาชาติและสร้างความ
ประทบัใจแก่ลกูค้า 

(จ) มีกิจกรรมที่หลากหลายส าหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติและทุกภาษา 
เพื่อให้สามารถตอบสนองตอ่ความสนใจของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ทกุกลุม่ 

บริษัทฯ มีความช านาญและความเช่ียวชาญโดยเฉพาะในเร่ืองเก่ียวกบัสตัว์ พนัธุ์ไม้และ
ธรรมชาติ โดยอาศยัประสบการณ์ที่สัง่สมมาเป็นเวลากวา่ 28 ปี 

2)  ลกัษณะของลกูค้าและกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 

เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจที่มีความหลากหลาย มีการ
แสดงหลายประเภท เหมาะกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายทกุชาติ ทกุภาษา ทกุเพศและทกุวยั ดงันัน้ 
ลกูค้าของบริษัทฯ จึงค่อนข้างจะครอบคลมุทกุกลุม่ กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ๆ ดงันี ้

   กลุม่บคุคลทัว่ไป ได้แก่ กลุม่นกัทอ่งเที่ยวภายในประเทศ 

   กลุ่มนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศจนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนที่ได้จัด
โครงการทศันศกึษาน านกัเรียนเข้ามาเที่ยวชมซาฟารีเวิลด์แล้วนบัพนัโรงเรียน 

   กลุ่มพนักงานบริษัทต่างๆ ที่นิยมจัดงานวนัครอบครัวและน าพนักงานของบริษัททัง้หมด
พร้อมด้วยครอบครัวเข้ามาเที่ยวชมซาฟารีเวิลด์เป็นหมู่คณะเพื่อให้พนักงานได้มีโอกาส
พกัผอ่นหยอ่นใจ มีความสขุสนกุสนานและเป็นการสร้างความสามคัคีให้กบัหมูค่ณะด้วย   

   กลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ นับเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส าคัญ โดยเฉพาะ
นกัทอ่งเที่ยวจากกลุม่ประเทศในเขตภมูิภาคเอเชีย โดยในปี 2557 จ านวนผู้ เข้าชมเรียงตาม
สดัสว่นจากมากไปน้อย ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม จีน มาเลเซีย ฮ่องกง รัสเซีย อิหร่าน ไต้หวนั 
เกาหลแีละญ่ีปุ่ น 
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ลกัษณะของลกูค้าดงักล่าวเป็นลกูค้ารายย่อย ดงันัน้ ในแต่ละปีบริษัทฯ จึงไม่มีลกูค้ารายใดที่
บริษัทฯ มีมลูคา่การจ าหนา่ยสงูกวา่ร้อยละ 10 ของยอดจ าหนา่ยทัง้หมดของบริษัทฯ 

3)  การจ าหนา่ยและช่องทางการจดัจ าหนา่ยบตัร 

    บริษัทฯ ใช้ทัง้ Pull และ Push Strategies ในการจ าหนา่ยบตัร กลา่วคือ  

 Pull Strategy บริษัทฯ ใช้การโฆษณาผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทัง้ทางโทรทศัน์ นิตยสารและ
หนงัสอืพิมพ์ นอกจากนีย้งัมีการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบบทความสารคดีเก่ียวกบัสตัว์และ
การแสดงที่ให้ความรู้แก่เยาวชนและสาธารณชนทัว่ไปอีกด้วย 

 Push Strategy บริษัทฯ มีทีมงานขายซึ่งเจาะลกูค้าที่เป็นกลุม่ เช่น โรงเรียน บริษัท และ
โรงงานต่างๆ เพื่อให้พานกัเรียน พนกังานและครอบครัวเข้าชมในช่วงวนัหยดุ และบริษัท
ท่องเที่ยวซึ่งน าลูกค้านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเข้าชม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมการท่องเที่ยว โดยในปี 2557 มีโรงเรียนกว่า 2,500 แห่ง บริษัทห้างร้านกว่า 500 
แห่ง และบริษัททัวร์กว่า 1,500 บริษัท ที่หมุนเวียนน าผู้ ชมและนักท่องเที่ยวเข้าชมเป็น
ประจ า 

บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนงานในการจดัจ าหนา่ยบตัรไว้ดงันี ้

 ใช้การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ โดยเฉพาะในช่วงที่บริษัทฯ จะมีการแสดงหรือมีกิจกรรม
บนัเทิงใหมใ่ห้กลุม่ลกูค้าได้รับทราบ โดยผา่นสือ่ตา่งๆ อยา่งทัว่ถึง 

 สง่พนกังานขายไปติดต่อกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมายโดยตรง โดยเฉพาะกลุม่ลกูค้าที่เป็นกลุ่ม
พนกังานบริษัทและกลุม่นกัเรียนตามโรงเรียนตา่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

 ท าข้อตกลงกับบริษัททัวร์ต่างๆ เพื่อให้น านกัท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้าชมการแสดง
ตา่งๆและสวนสตัว์ของบริษัทฯ 

 ร่วมงานส่ง เสริมการท่องเที่ยวด้วยการออกบูธจ าหน่ายบัตรส าหรับนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ และร่วมจัดแสดงผลิตภณัฑ์ (Road Show) ในงานสง่เสริมการท่องเที่ยว
ร่วมกบัการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยในตา่งประเทศเป็นประจ า 

2.2  ภาวะการแข่งขัน 

กิจการที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการท่องเที่ยวในประเทศไทย  ซึ่งเป็นธุรกิจในแนวเดียวกันกบัของ
บริษัทฯ ที่นา่สนใจและเป็นท่ีรู้จกัของนกัทอ่งเที่ยวทัง้ในประเทศและต่างประเทศ อาจแบ่งได้เป็น  2 
กลุม่ คือ 

1)  กลุ่มสวนสตัว์และอะควาเร่ียม ได้แก่ สวนสตัว์ดุสิต สวนสตัว์เขาเขียว สวนสามพราน ฟาร์ม
จระเข้ สวนนงนุช สวนเสือ โอเอซิสซีเวิลด์ โอเซี่ยนเวิลด์ บึงฉวาก สยามโอเช่ียนเวิลด์  และ    
ไนท์ซาฟารี กิจการเหลา่นี ้มีสตัว์ธรรมชาติและการแสดงของสตัว์เป็นจดุดงึดดูความสนใจ 

2)  กลุม่สวนสนุก ได้แก่ สวนสยาม ดรีมเวิลด์ ซานโตรินี่ ชะอ า และสวนสนกุในห้างสรรพสินค้า
ตา่งๆ กิจการเหลา่นีม้ีเคร่ืองเลน่ตา่งๆ เป็นจดุดงึดดูความสนใจ 
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อย่างไรก็ตาม ไม่มีกิจการใดดงักล่าวข้างต้นที่มีธุรกิจคล้ายคลึงและมีบ ริการให้แก่นักท่องเที่ยว
ครบถ้วนเหมือนกบักิจการของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นสวนสตัว์แล้ว ยงัเน้นในด้านการให้ความ
บนัเทิงจากการแสดงของนกัแสดงและสตัว์ตา่งๆ ดงัที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ดงันัน้ จึงยงัไมม่ีคูแ่ขง่ขนั
โดยตรงอยา่งแท้จริง  

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

  3.1  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์ 

1)  การผลติและนโยบายการผลติ 

บริษัทฯ เปิดให้บริการตัง้แต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด การ
ให้บริการแบง่ได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

1.1)  สวนสตัว์และการแสดงตา่งๆ  

ในสว่นของสวนสตัว์เปิด แบ่งออกเป็นโซนของสตัว์แต่ละประเภท รวม 7 โซน ซึ่งผู้ เข้าชม
สามารถที่จะใช้พาหนะสว่นตวัเข้าชมหรือจะใช้บริการรถปรับอากาศที่บริษัทฯ จดัไว้ให้ก็ได้ 
และส่วนของการแสดงที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน 8 การแสดง ให้บริการเป็นรอบสลับ
หมนุเวียนกนัไป โดยการแสดงแตล่ะประเภทใช้เวลา รอบละ 20 - 35 นาที และได้เพิ่มรอบ
การแสดงจากวนัธรรมดาที่มีวนัละ 1 รอบ เป็น 2 รอบในวนัเสาร์ - อาทิตย์ และ 2 - 3 รอบ
ในวนันกัขตัฤกษ์ 

1.2)  อาหารและเคร่ืองดื่ม  

บริษัทฯ ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่มที่มีทัง้บริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์และอาหาร
จานเดียวที่ผู้ มาท่องเที่ยวสามารถเลือกซือ้ได้ตามอัธยาศัย โดยได้จัดจ านวนที่นั่งใน
ภตัตาคารทัง้ 5 แห่ง ให้สามารถให้บริการภายในเวลาเดียวกันได้มากกว่า 6,000 ที่นั่ง 
นอกจากนีย้งัมีซุ้มบริการน า้ดื่ม ผลไม้และขนมตามบริเวณตา่งๆ อีกประมาณ 20 จดุ 

1.3)  สวนสนกุและเกมส์ 

บริษัทฯ ได้ตกแตง่พืน้ท่ีกวา่ 400 ตารางเมตร ในบริเวณสวนสตัว์น า้มารีนปาร์คให้เป็นสวน
สนกุและจดัให้มีเคร่ืองเลน่เกมส์ตา่งๆ ท่ีผลติขึน้ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้
ผู้ เข้าชมโดยเฉพาะเด็กได้สนกุสนานเพลิดเพลนิด้วย 

1.4)  การจ าหนา่ยสนิค้าที่ระลกึ 

บริษัทฯ ได้จดัสถานท่ีไว้ส าหรับให้ผู้ เข้าชมเลอืกซือ้สนิค้าที่ระลกึ 3 แหง่ รวมพืน้ท่ีประมาณ 
1,000 ตารางเมตร นอกจากนีย้งัมีจดุขายตามเวทีและจดุรถเข็นอีกรวม 5 จดุทัว่ทัง้บริเวณ 
โดยได้จดัหาสินค้าที่ระลกึให้ผู้ เข้าชมเลือกซือ้เป็นของฝากและของที่ระลกึได้หลากหลาย
ชนิด สินค้าที่ระลึกส่วนใหญ่มีการออกแบบจัดท าที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของบริษัทฯ 
เหมาะที่จะเป็นของที่ระลกึในการเข้าเที่ยวชม 
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1.5)  บริการรถโค้ชปรับอากาศ 

บริษัทฯ มีรถโค้ชปรับอากาศไว้ให้บริการแก่ลกูค้าประเภทนกัเรียน และนกัท่องเที่ยว รวม 
80 คนั ประกอบด้วย รถโค้ชสองชัน้คร่ึงแบบ 53 ที่นัง่ รถโค้ชแบบหนึ่งชัน้คร่ึง 40 ที่นัง่  รถ
โค้ชแบบกลาง 27 ที่นัง่  และรถโค้ชแบบเลก็ 21 ที่นัง่ 

2)  การจดัหาสตัว์และการแสดง 

2.1)  การจดัซือ้จดัหาสตัว์ 

การจดัซือ้จดัหาสตัว์ของบริษัทฯ ได้มาจาก 2 แหล่งด้วยกนั คือ จากในประเทศและจาก
ตา่งประเทศ ซึง่อาจสรุปได้ดงันี ้

การจดัซือ้จดัหาสตัว์ในประเทศ มกัจะเป็นสตัว์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น กระทิง กวาง 
นกและปลาชนิดต่างๆ โดยติดต่อผ่านสวนสตัว์ หน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกับการ
เลีย้งดเูพาะพนัธุ์สตัว์ป่า ฟาร์มเพาะเลีย้งสตัว์ป่า ที่ได้รับอนญุาตจากกรมป่าไม้หรือกรม
ประมง ซึง่จะใช้เวลาในการจดัซือ้จดัหาประมาณ 1 - 3 เดือน  สตัว์เหลา่นีเ้ป็นสตัว์ที่ได้รับ
การจดทะเบียนถือครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือตามพระราชบญัญัติสงวนและ
คุ้มครอง สตัว์ป่า โดยกรมป่าไม้หรือกรมประมง และเมื่อได้ครอบครองสตัว์ดงักลา่วแล้ว 
บริษัทฯ จะแจ้งการครอบครองหรือมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าชนิดนัน้ๆ รวมทัง้ต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบงัคบัท่ีกรมป่าไม้ กรมประมงหรือกรมปศสุตัว์ได้ก าหนดขึน้ส าหรับการดแูล
เลีย้งสตัว์ป่าของสวนสตัว์ตามพระราชบญัญตัิว่าด้วยสวนสตัว์สาธารณะ พ.ศ. 2535 การ
ขนส่งสัตว์เหล่านีม้ักท าโดยทางรถบรรทุก ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของ      
สตัวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความช านาญ 

การจดัซือ้จดัหาสตัว์จากตา่งประเทศซึง่มกัจะเป็นสตัว์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น แรด 
ยีราฟ เสือ กวาง สิงโตทะเลและโลมา มีการติดต่อคล้ายคลึงกับการจดัซือ้จัดหาสตัว์ใน
ประเทศ แตจ่ะใช้เวลาในการจดัหาประมาณ 6 เดือน ถึง 3 ปี การน าเข้าต้องได้รับอนญุาต
จากหน่วยงานที่ก ากับดูแลการน าเข้าให้เป็นไปตามอนุสญัญาว่า ด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดของสตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสญูพนัธุ์ (CITES) ที่มีส านกังานประจ าอยู่
ในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องของรัฐบาลประเทศนัน้ๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมประมง เป็นต้น สว่น
การขนส่งสตัว์จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้การขนส่งทางเค ร่ืองบิน เนื่องจากสะดวก 
รวดเร็วและมีอตัราการสญูเสยีต ่ากวา่วิธีอื่น และเมื่อสตัว์ป่าเหลา่นัน้มาถึงจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากกรมศลุกากรเพื่อช าระภาษีอากรน าเข้าและตรวจสอบเอกสารกบักรมป่าไม้
หรือกรมประมง จากนัน้จึงท าการตรวจสอบโรคระบาดที่กรมปศสุตัว์ก่อนจะน ามาเลีย้งใน
สวนสตัว์   

2.2)  การเลีย้งดแูละบ ารุงรักษาสตัว์ 

สตัว์ในซาฟารีเวิลด์แบง่ได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม สตัว์ปีก สตัว์น า้
และสตัว์เลือ้ยคลาน รวมแล้วมากกวา่ 320 ชนิด เป็นจ านวนรวมประมาณ 4,000 ตวั ทัง้นี ้
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ไมร่วมปลาบางชนิด เช่น ปลาบกึและปลาคาร์พ ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัมีเจ้าหน้าที่
ดูแลสตัว์เหล่านีอ้ยู่ประมาณ 150 คน ในจ านวนนีม้ีผู้ เช่ียวชาญชาวต่างชาติ 2 คนอยู่
ประจ า คอยให้ค าแนะน าและควบคุมดูแลเลีย้งสตัว์และฝึกหดัสตัว์เพื่อการแสดงและมี 
สัตวแพทย์ประจ าคอยดูแลบ ารุงรักษาสุขภาพสัตว์ อีกทัง้ยังมี  สัตวแพทย์ที่ปรึกษา
ชาวต่างชาติจ านวนหนึ่ง ซึ่งประจ าที่สวนสัตว์ในต่างประเทศ แต่บริษัทฯ สามารถขอ
ค าแนะน าและปรึกษาได้ตลอดเวลา 

พนักงานผู้ดูแลเลีย้งสตัว์และบ ารุงรักษาสตัว์ทุกคนได้ผ่านการอบรมและฝึกสอนจาก
ผู้ เช่ียวชาญและสตัวแพทย์ทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับสตัว์ ในแง่มุมต่างๆ นอกจากนัน้ยังได้เชิญผู้ ช านาญการในสาขา
ความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานภายในประเทศเข้ามาอบรมฝึกสอนพนกังานเหลา่นีเ้พื่อเป็น
การเพิ่มพนูความรู้อีกด้วย 

พนกังานผู้ดแูลเลีย้งสตัว์และบ ารุงรักษาสตัว์ต้องจดบนัทึกรายงานสตัว์ในด้านพฤติกรรม  
การใช้ชีวิต  การกินอาหาร  การขับถ่าย  หรือการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตัวสัตว์ ให้         
สตัวแพทย์ทราบเป็นระยะๆ ตลอดเวลาเพื่อให้การดแูลสตัว์เป็นไปอย่างถกูต้องตามหลกั
วิชาการและมุ่งเน้นการป้องกนัโรคหรือเหตอุนัมิได้เกิดจากโรค อนัอาจเป็นผลต่อสขุภาพ
สตัว์ เช่น การฉีดวคัซีนตามโปรแกรม การถ่ายพยาธิและการตรวจสขุภาพประจ าปี เป็นต้น 
สิง่ตา่งๆ ท่ีได้กลา่วมานี ้เป็นผลให้สตัว์ของบริษัทฯ มีสถิติอตัราการเกิดและการตายดีกว่า
มาตรฐานทัว่ไป 

2.3)  การให้ความช่วยเหลอืด้านเทคนิคและการจดัการ 

ในการสร้างสรรค์ชดุการแสดงขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะการแสดงที่ใช้นกัแสดงใน
ลกัษณะของ Live Action Show บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญจากต่างประเทศซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับกันแล้วในวงการมาให้ค าแนะน าปรึกษาในการผลิตการแสดงในแต่
ละชดุเป็นคราวๆ ไปเพื่อให้การแสดงได้ระดบัมาตรฐานสากล 

3)  สดัสว่นการซือ้สตัว์ สนิค้าที่ระลกึ และเคร่ืองเลน่ จากในประเทศและตา่งประเทศ 

การจดัหาสตัว์ทัง้ในประเทศและจากตา่งประเทศที่กลา่วข้างต้น ขึน้อยูก่บัชนิดของสตัว์ บริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะจดัซือ้สตัว์จากในประเทศก่อนเพราะสว่นใหญ่จะมีราคาถกูกว่าและไม่ต้องเสีย
คา่ใช้จ่ายในด้านการขนสง่ที่สงู แตห่ากไมส่ามารถจัดซือ้สตัว์ที่ต้องการได้เนื่องจากเป็นสตัว์ป่าที่
หายากและยังไม่มีการเพาะเลีย้งในประเทศไทย บริษัทฯ ก็จ าเป็นที่จะต้องจัดหาจาก
ตา่งประเทศ  

การจดัหาในสว่นอื่น เช่น การจดัหาสินค้าที่ระลกึ ท าโดยการสัง่ซือ้หรือสัง่ผลิตจากแหลง่ต่างๆ 
ในประเทศส าหรับเคร่ืองเล่นเกมส์ส่วนใหญ่จะซือ้จากแหล่งผลิตภายในประเทศ ยกเว้น
เคร่ืองเลน่เกมส์ไฟฟ้าซึง่เคยสัง่ซือ้จากต่างประเทศแต่ในปัจจุบนัมิได้มีการสัง่ซือ้เคร่ืองเลน่จาก
ตา่งประเทศอีก 
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การประกอบธุรกิจของบริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) (บริษัทย่อย) 

1. ลักษณะของผลิตภณัฑ์และบริการ 

บริษัทย่อยด าเนินธุรกิจการให้บริการเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเช่นเดียวกบัของบริษัทฯ ผลิตภณัฑ์และการ
ให้บริการของบริษัทยอ่ยแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะรายได้ ดงันี ้

1.1  การแสดงในโรงละคร 

เป็นการจดัการแสดงในโรงละครขนาดใหญ่ ซึ่งได้ตกแต่งในรูปแบบปราสาทหินโบราณ มีลวดลาย
ช้างเป็นองค์ประกอบหลกั เรียกช่ือโรงละครนีว้า่ “วงัไอยรา” จผุู้ เข้าชมได้มากกวา่ 3,000 ที่นัง่ มีเวที
การแสดงขนาดใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ท าการแสดงซึ่งสร้างสรรค์จากเทคโนโลยีบนัเทิงสไตล์
ลาสเวกสั โดยการน าเอาศิลปะและวฒันธรรมไทยอนังดงามผสมผสานกับเทคโนโลยี 9 มโนทศัน์ 
อาทิ ศิลปวฒันธรรมไทย การแสดงอิลลชูัน่ส์ มิติมายากลลวงตาอนัยิ่งใหญ่ ระบบ 4 มิติพิศวง การ
แสดงบนัจีบ้ลัเลต์่กลางเวหา ระเบิดเพลิง แสงสีสเปเช่ียลเอฟเฟคส์ การแสดงสตัน้ท์และการแสดง
คาราวานช้างยิ่งใหญ่ ทัง้นี ้เพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมความเป็นไทยที่เต็มไปด้วยความรักอิสระเสรี 
ความสนกุสนาน ความกล้าหาญ และความเมตตากรุณา ผ่านการแสดงในแต่ละฉาก ใช้ช่ือชุดการ
แสดงว่า “มหศัจรรย์กมลา” เพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้เรียนรู้ความเป็นไทยพร้อมกบัความบนัเทิง ใช้
เวลาในการแสดงแตล่ะรอบประมาณ 75 นาที 

1.2  การจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ภเูก็ตแฟนตาซี ได้สร้างอาคารภตัตาคารทรงไทยขนาดใหญ่ เพื่อให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม
แก่นกัท่องเที่ยว จุผู้ ใช้บริการได้ประมาณ 4,000 ที่นัง่ ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่วิจิตรงดงามสี
ทองอร่ามทัง้หลงั โดดเดน่ด้วยเหลา่กินรีทองที่ยืนเรียงรายอยูโ่ดยรอบภตัตาคาร เรียกช่ือภตัตาคารนี ้
ว่า “มโนราห์ทอง” ภายในยงัมีห้อง VIP ตกแต่งด้วยสีทองอร่ามตา ช่ือว่า “สริุยมาศ” และห้อง
แพลตตินัม่ “จันทรมาศ” ส าหรับรับรองกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพาะ ให้บริการอาหารซีฟู้ ดและบุฟเฟต์
นานาชาติหลากหลายชนิด เช่น อาหารไทย อาหารจีน อาหารฝร่ังเศสและอาหารอินเดีย เป็นต้น  

1.3  การจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และกิจกรรมต่างๆ 

ภเูก็ตแฟนตาซีมีร้านขายสนิค้าที่ระลกึและลานสวนสนกุ ณ “หมูบ้่านหรรษา” ประกอบด้วย ร้านขาย
สินค้าที่ระลึกซึ่งจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพนานาชนิดมาจ าหน่าย แต่ละร้านได้ตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ด้วยแสงสีอันตระการตาและได้จัดให้มีการสาธิตหัตถกรรมไทย 
การละเลน่พืน้เมืองและการแสดงพิเศษเสริมบรรยากาศที่ลานเวที Viva Bangkok นอกจากนีย้งัมี
เคร่ืองเล่นเกมส์แบบต่างๆ มากกว่า 20 เกมส์ รวบรวมไว้ในลานเกมส์ช่ือว่า “สิมิลนั เอ็นเตอร์เทน
เมนต์ เซ็นเตอร์” ที่ได้จ าลองบรรยากาศวงัใต้ทะเลให้ผู้ เข้าชมและเด็กๆ ได้ประลองฝีมือ ทดสอบและ
ท้าทายความสามารถ เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ ร่วมสนกุทกุเพศทกุวยัเป็นอยา่งมาก 
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2. การตลาดและภาวะการแข่งขนั 

2.1  นโยบายและลักษณะการตลาด 

1)  กลยทุธ์การแขง่ขนั 

ภูเก็ตแฟนตาซีมีกลยุทธ์การแข่งขันที่ส าคัญ 4 ประการ คือ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างภาพพจน์และการก าหนด
ต าแหนง่ในการแขง่ขนั 

1.1)  ความแตกตา่งของผลติภณัฑ์  

การจัดการแสดงของภูเก็ตแฟนตาซีมีความแตกต่างไปจากการแสดงศิลปวฒันธรรมใน
สถานท่ีตา่งๆ ทัว่ไปเพราะได้น าเอาจุดเด่นของวฒันธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยทัง้ 
4 ภาค ต านานและวรรณคดีของไทยมาผสมผสานกบัเทคนิคการแสดงที่ทนัสมยั เพื่อให้
นกัทอ่งเที่ยวได้เรียนรู้ความเป็นไทยที่หลากหลาย 

ส าหรับผู้ เข้าชมที่เป็นคนไทยซึ่งจะมีความคุ้นเคยกับการแสดงทางวฒันธรรมของไทยอยู่
แล้วนัน้ ภเูก็ตแฟนตาซีได้น าเอาเทคนิคการแสดงที่ทนัสมยัหลายระบบจากตา่งประเทศมา
ประกอบการแสดง เพื่อให้ผู้ เข้าชมคนไทยได้มีความสนกุสนาน ตื่นเต้นและประทบัใจใน
การแสดงที่ได้มาตรฐานสากล โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปชมใน
ตา่งประเทศ 

การน าศิลปวัฒนธรรมและบางส่วนของวรรณคดีไทยมาประยุกต์กับเทคนิคที่ทันสมัย 
ตลอดจนการมีโรงละครปรับอากาศขนาดใหญ่ที่จุผู้ เข้าชมได้มากกว่า 3,000 คน และการมี
ภตัตาคารปรับอากาศขนาดจุ 4,000 ที่นัง่ นบัเป็นการด าเนินธุรกิจความบนัเทิงแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่เป็นศนูย์รวมนกัทอ่งเที่ยวขนาดใหญ่ที่ยงัไมม่ีผู้ประกอบการรายใดท ามาก่อน 

1.2)  คณุภาพของผลติภณัฑ์  

การจดัการแสดงในโรงละครถือได้ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ที่ส าคญัของภเูก็ตแฟนตาซีที่จะสร้าง
ความบนัเทิงให้แก่ผู้ เข้าชม และด้วยความมุ่งมัน่ที่จะสร้างความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะใน
การแสดง จึงได้มีการคดัเลือกบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ การติดตัง้ฉากและอปุกรณ์และการ
ติดตัง้ระบบเทคนิคที่ทนัสมยัตามที่กลา่วมาแล้ว การจดัซือ้อปุกรณ์และการติดตัง้เป็นไป
อยา่งรอบคอบและมีขัน้ตอน โดยมีบริษัทท่ีปรึกษาทัง้ในและตา่งประเทศให้ค าแนะน าและ
ควบคุมการก่อสร้างและการติดตัง้เพื่อให้การแสดงมีคุณภาพที่สงูมีระดับเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล 

1.3)  การก าหนดกลุม่เป้าหมาย 

การที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวที่จังหวดัภูเก็ต เนื่องจากภูเก็ตและจังหวดัใกล้เคียง 
เช่น กระบี่ และพงังา ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี มีหาด
ทรายที่สวยงาม แนวปะการังตามเกาะตา่งๆ รวมถึงสิง่อ านวยความสะดวกที่จงัหวดัภเูก็ต
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มีไว้ให้บริการอย่างครบถ้วน มีโรงแรมที่พักเพื่อความสะดวกในการเดินทาง การจัด
รายการน าเที่ยวส่วนใหญ่จะจัดให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่จังหวัดภูเก็ตได้ชมความ
สวยงามของเกาะต่างๆ ในเวลากลางวันและเที่ยวชมภูเก็ตแฟนตาซีในเวลากลางคืน 
ลกูค้ากลุม่เป้าหมายหลกัของภเูก็ตแฟนตาซีจึงเป็นกลุม่นกัทอ่งเที่ยว ชาวตา่งประเทศและ
กลุม่นกัทอ่งเที่ยวที่เป็นคนไทยที่เดินทางมายงัจงัหวดัภเูก็ต 

1.4)  การสร้างภาพพจน์และการก าหนดต าแหนง่การแขง่ขนั 

เช่นเดียวกันกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องสร้างภาพพจน์ในธุรกิจให้เป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่มีมาตรฐานสงู ภเูก็ตแฟนตาซีได้ก าหนดเป้าหมายในอนัท่ีจะสร้างแหลง่บนัเทิง
ที่มีระดบัเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล มีผลิตภณัฑ์ที่ให้บริการแก่นกัท่องเที่ยวอย่างน่า
ประทับใจ มีการจัดสร้างการแสดงที่น าเทคนิคที่ทันสมัย มีอาคาร สถานที่ซึ่งเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะ ตลอดจนการจดัหาท าเลที่เป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมเช่นที่จงัหวดั
ภเูก็ตนี ้จึงเป็นธุรกิจที่จะหาคูแ่ขง่ได้ไมง่่ายนกั 

เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจการท่องเที่ยวอื่นในจังหวดัภูเก็ต ภูเก็ตแฟนตาซีมีข้อได้เปรียบ   
คูแ่ขง่ขนัอยูม่าก และเป็นจดุเดน่ทางการตลาด ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

(ก) เป็นธุรกิจที่มีลกัษณะไม่เหมือนธุรกิจอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนัเพราะมีการเน้นถึง
เทคนิคที่ทนัสมยัในการแสดงมากเป็นพิเศษ 

(ข) เป็นธุรกิจความบนัเทิงที่มีสาระพร้อมทัง้สร้างความตระการตา ความสขุ ความสนกุ
และความสะดวกสบายที่แท้จริงให้แก่ผู้ เข้าชม 

(ค) เป็นธุรกิจที่ด าเนินงานโดยผู้ บริหารของบริษัทใหญ่ที่มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินงานมาแล้วเป็นเวลากวา่ 25 ปี 

2)  ลกัษณะลกูค้ากลุม่เป้าหมาย 

ภเูก็ตแฟนตาซีได้ก าหนดตลาดนกัทอ่งเที่ยวที่เป็นกลุม่เป้าหมายคือ นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้าสูจ่งัหวดัภเูก็ตและนกัทอ่งเที่ยวคนไทยทัง้คนท้องถ่ินและนกัทอ่งเที่ยวจากภาคต่างๆ 
ทัว่ประเทศ ลกัษณะของนกัท่องเที่ยวแต่ละกลุม่มีความต้องการเหมือนกนั  คือ ต้องการมาชม
ความงดงามทางธรรมชาติของเกาะภูเก็ต ที่ได้ช่ือว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอนัดามนั” และต้องการ
พักผ่อนภายใต้สิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วนในด้านที่พัก อาหารและการเดินทาง 
นกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติมกัจะพกัอยูท่ี่ภเูก็ตนานกวา่นกัทอ่งเที่ยวไทย 

การสร้างสถานบนัเทิงขนาดใหญ่ของภเูก็ตแฟนตาซีจึงสามารถรองรับลกูค้าได้หลายกลุม่ คือ 

 กลุม่ลกูค้าชาวตา่งประเทศทัง้ทีม่ากบับริษัทน าเที่ยวและเดินทางเองเป็นครอบครัว 

 กลุม่ลกูค้าคนไทยที่ต้องการพกัผอ่นและชมความงามทางธรรมชาติของภเูก็ต 

 กลุม่ลกูค้าทีเ่ดินทางเป็นหมูค่ณะเพื่อการประชมุ สมัมนาและจดักิจกรรมทอ่งเที่ยวร่วมกนั 

 กลุม่ลกูค้าท้องถ่ินและจงัหวดัใกล้เคียงทีต้่องการชมความบนัเทิงใหม่ๆ  ท่ีแปลกออกไป 
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3)  การจ าหนา่ยและช่องทางการจดัจ าหนา่ยบตัร 

ภเูก็ตแฟนตาซีได้ก าหนดแผนงานในการจดัจ าหน่ายบตัรโดยใช้ทัง้ Pull และ Push Strategies 
เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวได้ทราบถึงผลติภณัฑ์และการให้บริการท่ีภเูก็ตแฟนตาซีได้จดัท าขึน้ 

แผนงานในการจดัจ าหนา่ยดงักลา่วประกอบด้วย 

 จดัให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่อติดตอ่โดยตรงกบัลกูค้ากลุม่เป้าหมายที่แบง่ออกเป็น
กลุม่บริษัททวัร์ กลุม่มคัคเุทศก์โรงแรม กลม่นกัทอ่งเทีย่วในประเทศ และกลุม่นกัเรียน 

 ประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่โฆษณาตา่งๆ เพื่อให้มกีารรับรู้ในผลติภณัฑ์และการให้บริการ 

 ชกัจงูให้คนในท้องถ่ินและจงัหวดัใกล้เคยีงได้มีโอกาสเข้ามาชมเพือ่เป็นการประชาสมัพนัธ์
ในลกัษณะการบอกกลา่วตอ่ 

ลกูค้าของภูเก็ตแฟนตาซีเป็นลกูค้ารายย่อยเช่นเดียวกับลกูค้าของบริษัทฯ จึงไม่มีลกูค้ากลุ่มใดที่
ภเูก็ตแฟนตาซีมีมลูคา่การจ าหนา่ยสงูกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้ 

2.2  ภาวะการแข่งขัน 

ภเูก็ตแฟนตาซีด าเนินธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความบนัเทิงยามค ่าคืนขนาดใหญ่ กิจการที่เป็นคู่
แขง่ขนัในด้านนีโ้ดยตรงมีไมม่ากเทา่ที่พบ จะเป็นกิจการขนาดกลางหรือขนาดเลก็ซึง่มีอยูห่ลายแห่ง
ในจงัหวดัภเูก็ต รวมถึงธุรกิจบนัเทิงอื่นที่เปิดให้บริการในเวลากลางคืน เช่น บาร์เบียร์ หรือเรดไลท์
สตรีท (red light street) ก็มีจ านวนมากเช่นกนั แต่ด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจและลกูค้าที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายต่างกนั กิจการเหล่านัน้จึงไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของภูเก็ตแฟนตาซี 
ปัจจุบนัภูเก็ตแฟนตาซีเป็นแม่เหล็กส าคญัที่ช่วยดึงดูดนกัท่องเที่ยวให้เดินทางมาจงัหวดัภูเก็ตได้
เป็นอยา่งดี 

3. การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

3.1  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภณัฑ์ 

1)  การผลติและนโยบายการผลติ  

การให้บริการของภเูก็ตแฟนตาซี แบง่ได้เป็น 4 ประเภท ดงันี ้

1.1)  การแสดง 

การแสดงในโรงละครใช้เวลารอบละประมาณ 75 นาที ในช่วงเวลากลางคืนสามารถแสดง
ได้ไม่ต ่ากว่า 3 รอบ โดยเร่ิมการแสดงรอบแรกตัง้แต่เวลา 18.30 น. และจบการแสดงใน
รอบสดุท้ายประมาณเวลา 23.00 น.  

1.2)  การจ าหนา่ยอาหารและเคร่ืองดื่ม 

เพื่อรองรับจ านวนผู้ เข้าชมการแสดงในแต่ละรอบให้สามารถหมุนเวียนกันรับประทาน
อาหารได้อยา่งทัว่ถึง ภเูก็ตแฟนตาซีจึงได้สร้างภตัตาคารปรับอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถ
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รองรับผู้ ใช้บริการในคราวเดียวกนัได้ประมาณ 4,000 คน และสามารถที่จะดดัแปลงให้
เป็นสถานท่ีจดัประชมุและจดัเลีย้งในโอกาสตา่งๆ ได้ด้วย 

1.3)   การจ าหนา่ยสนิค้าที่ระลกึ 

เพื่อให้นกัท่องเที่ยวที่เข้ามาชมการแสดงและรับประทานอาหารได้ใช้เวลาช่วงกลางคืน
เพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสถานท่ีที่ตกแตง่ด้วยแสง-สอีนัตระการตา ภเูก็ตแฟนตาซีจึง
ได้สร้างร้านขายสินค้าที่ระลกึที่มีคณุภาพและมีความหลากหลายเพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้
เลอืกซือ้ นอกจากนัน้ ในบริเวณเดียวกนัก็ได้สร้างและตกแต่งลานเกมส์เพื่อให้ผู้ เข้าชมได้
เพลดิเพลนิและสนกุสนานกบัการเลน่เกมส์ตา่งๆ กวา่ 20 เกมส์  

2)  การคดัเลอืกนกัแสดงและผลติภณัฑ์เพื่อจ าหนา่ย  

ภเูก็ตแฟนตาซีเป็นธุรกิจที่ให้ความบนัเทิงด้านการแสดง องค์ประกอบที่ส าคญัของการจดัแสดง
คือนักแสดงและการจัดท าฉากการแสดง ในด้านการจัดหานักแสดง ภูเก็ตแฟนตาซีใ ช้การ
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่มีความรู้พืน้ฐานและมีประสบการณ์ในการแสดงจากทั่ว
ประเทศ สว่นการติดตัง้ฉากและอปุกรณ์ซึง่ได้เสร็จสมบรูณ์ตัง้แต่เร่ิมด าเนินการ จึงไม่มีอปุกรณ์
ที่ส าคญัที่จะต้องจดัซือ้อีก มีเพียงวสัดสุิน้เปลอืงที่ใช้ในการแสดง เช่น พลแุละดอกไม้เพลิงที่หา
ซือ้ได้ไมย่ากนกั ส าหรับการจดัหาสินค้าที่ระลกึมาจ าหน่าย ภเูก็ตแฟนตาซีได้กระจายแหลง่ซือ้
ออกไปตามชนิดของสนิค้าประเภทต่างๆ โดยคดัเลือกจากแหลง่ที่มีคณุภาพดี เพื่อมิให้เกิดการ
ผกูขาด การจ าหนา่ยโดยผู้จ าหนา่ยรายหนึง่รายใด 

การประกอบธุรกิจของบริษัท ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากัด  (บริษัทย่อยอีกบริษัทหน่ึง) 

ถึงวนัที่ 30 มิถนุายน 2558  บริษัท ซาฟารีไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากดั ยงัมิได้เปิดด าเนินธุรกิจ แต่ได้ใช้เป็นสถานที่
เลีย้งสตัว์สว่นเกินและเป็นท่ีเพาะพนัธุ์สตัว์ของซาฟารีเวิลด์ 

การประกอบธุรกิจของบริษัท คาร์นิวัล เมจิก จ ากัด  (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

ถึงวนัที่ 30 มิถุนายน 2558  บริษัท คาร์นิวลั เมจิก จ ากดั อยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ ใน
เบือ้งต้น เช่น ปรับพืน้ท่ีภายใน ท าถนน ล้อมรัว้ และน าเข้าอปุกรณ์บางสว่น    เป็นต้น 
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3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

3.1 โครงสร้างองค์กร ณ วันที่  30 มิถุนายน 2558 

 
3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 คณะกรรมการของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยคณะกรรมการ
ทัง้หมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัมีรายนาม
ดงัตอ่ไปนี ้

รายชื่อ คณะกรรมการ 
บริษัท 

(ต าแหน่ง) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(ต าแหน่ง) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
(ต าแหน่ง) 

1. นายณรงค์ จลุชาต กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ 

  

2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ   

3. ดร. ผิน คิว้คชา กรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร 

 

4. นางอาภา คิว้คชา กรรมการ กรรมการผู้จดัการใหญ่  

5. นายเมธี ภมรานนท์ กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

6. นายสมศกัดิ์ มัน่แดง กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

7. นางประจวบ คล้ายอบุล กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

8. นางสเุนตร คิว้คชา กรรมการ   

9. นางสาวอมัพรศรี คิว้คชา กรรมการ   
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รายชื่อ คณะกรรมการ 
บริษัท 

(ต าแหน่ง) 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

(ต าแหน่ง) 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
(ต าแหน่ง) 

10. นายธนะ คิว้คชา กรรมการ   

11. นายอ านาจ คิว้คชา กรรมการ   

12. นายฤทธ์ิ คิว้คชา กรรมการ   

3.3 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 คณะผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ดร. ผิน คิว้คชา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นางอาภา คิว้คชา กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

3. นายฤทธ์ิ คิว้คชา กรรมการรองผู้จดัการใหญ่ (การตลาดและพฒันาธุรกิจ) 

4. นางสาวอมัพรศรี คิว้คชา กรรมการผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ (จดัซือ้) 

5. นางสาววรันธร ดิลกมธุรส รองผู้จดัการใหญ่ (บริหาร) 

6. นายประทีป ภูท่องสขุ รองผู้จดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 

7. MR. VINCENT CHUA CHANG SOON ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (การแสดง) 

8. น.สพ.ฉตัรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ (สวนสตัว์) 

9. นางสาววรรณี ลาภอาภารัตน์ ผู้จดัการทัว่ไป สายบญัชี 

3.4 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นครัง้ลา่สดุเมื่อวนัที่ 30 กนัยายน 2558 เป็นวนัปิดสมุด
ทะเบียนลา่สดุ โดยการนบัรวมหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องตามมาตรา 258 มีดงันี:้ 

รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น)1/ ร้อยละของหุ้นทัง้หมด 
1. กลุ่มคิว้คชา 148,331,533 44.52 
นางสาวอมัพรศรี  คิว้คชา 55,085,500 16.53 
นายเดช  คิว้คชา 29,849,358 8.96 
นายฤทธ์ิ  คิว้คชา 15,455,299 4.64 
นายอ านาจ  คิว้คชา 15,124,474 4.54 
บริษัท ซิลเวอร์เฮ้าส์ จ ากดั2/ 14,235,778 4.27 
นางอาภา คิว้คชา 10,000,000 3.00 
นายกิตติกร  คิว้คชา 8,501,752 2.55 
นายผิน  คิว้คชา 50,500 0.02 
นางสาวชนิศา คิว้ไพศาล 23,872 0.01 
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รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น)1/ ร้อยละของหุ้นทัง้หมด 
นางสาวเอ็นด ู คิว้ไพศาล 5,000 0.00 
2. กลุ่มจุฬางกูร 38,700,000 11.62 
นายทวีฉตัร  จฬุางกรู 33,000,000 9.90 
นางหทยัรัตน์  จฬุางกรู 5,700,000 1.71 
3. กลุ่มเลาหะพลวัฒนา 22,136,300 6.64 
นายสวุิทย์  เลาหะพลวฒันา 22,050,000 6.62 

นางอทุยัวรรณ  เลาหะพลวฒันา 85,600 0.03 
นายธนโชต ิ เลาหะพลวฒันา 700 0.00 
4. กลุ่มคล่องประกิจ 19,246,100 5.78 
นายวินยั คลอ่งประกิจ 12,556,600 3.77 

นางสาวริศรา คลอ่งประกิจ 6,689,500 2.01 
5. KGI ASIA LIMITED 8,395,681 2.52 
6. บริษัท ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 6,987,145 2.10 
7. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, 
SINGAPORE 

4,302,300 1.29 

8. นางสุภาภรณ์ สมิทธินันท์ 3,710,000 1.11 
9. นาย เสนีย์ รามศิริ 3,586,900 1.08 
10. นางภสัสร สายธารพระพร 3,000,000 0.90 
ผู้ถอืหุ้นรายอื่นๆ 740,770,331 21.2422.44 
รวม 333,166,290 100.00 

หมายเหต:ุ  1/ มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 5 บาท 
    2/ บริษัท ซิลเวอร์เฮ้าส์ จ ากดั เป็นนิติบุคคลที่นายผิน ค้ิวคชา ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30.0 ของจ านวนสิทธิออกเสียง
 ทัง้หมด 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัติจ่ายปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

4.1  ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

วันที่ รายละเอียด ทุนจดทะเบียน (บาท) ทุนช าระแล้ว (บาท) 

18 ก.พ. 58 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,000.00 ล้านบาท เป็น 
1,666.67 ล้านบาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท 
เพ่ือรองรับหุ้นเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิม 

1,666,666,665 1,000,000,000 

22 ต.ค. 58 จดทะเบียนลดทุนจาก 1,666.67 ล้ านบาท เ ป็น 
1,665.83 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1.00 บาท 
โดยการตดัจ านวนหุ้นที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหน่าย 

1,665,831,450 1,665,831,450 

26 ต.ค. 58 จดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 1,665.83 ล้านบาท เป็น 
2,221.11 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพ่ือรองรับหุ้นเพ่ิมทนุที่ออกและเสนอขายผู้ ถือหุ้นเดิม 

2,221,108,600 1,665,831,450 
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4.2  เงนิปันผล 

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยงัไม่เคยประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น ถึงแม้ว่าในปี 2555 - 2556 
บริษัทฯ จะมีก าไรสะสมและมีก าไร แตด้่วยก าไรดงักลา่วเกิดจากการกลบัรายการบญัชีการด้อยค่าของเงินลงทนุ
ในบริษัทย่อย มิได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติทัง้จ านวน อีกทัง้บริษัทฯ ต้องส ารองเงินสดไว้เป็นทุน
หมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ และในปี 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทุนส าหรับปีเนื่องจากได้รับ
ผลกระทบการวิกฤตการชมุนมุทางการเมืองภายในประเทศ ซึง่สง่ผลให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงและมีผลขาดทนุ
สทุธิจากการด าเนินงาน บริษัทฯ จึงมิได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจนถึงปัจจบุนั   

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 60 ของก าไร
สทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลของแตล่ะปี  

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 

5.1 บริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) 

บริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) (“ภเูก็ตแฟนตาซี”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 21 มิถนุายน 2539 เพื่อด าเนินธุรกิจ
การทอ่งเที่ยวและสนัทนาการ (การแสดงในโรงละคร) ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 มีทนุจดทะเบียนและเรียกช าระ
แล้ว 706.80 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 706.80 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นในภเูก็ตแฟนตาซี ร้อยละ 99.87 ของทนุจดทะเบียน 

5.2 บริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากดั (“ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ฯ”) 

บริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากดั (“ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2554 เพื่อจะประกอบ
ธุรกิจการท่องเที่ยว เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ ประชุม สมัมนา ค่ายพกัแรม และเป็นศนูย์ขยายพนัธุ์สตัว์เพื่อ
น าออกจ าหน่าย ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 มีทนุจดทะเบียน 40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั 4 ล้านหุ้น 
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เรียกช าระแล้วร้อยละ 25 เป็นเงิน 10 ล้านบาท  โดยบริษัทฯ และบริษัท ภเูก็ต
แฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากัด ร้อยละ 90.00 และร้อยละ 9.00 
ตามล าดบั 

5.3 บริษัท คาร์นิวัล เมจกิ จ ากดั (“คาร์นิวัล เมจกิฯ”) 

บริษัท คาร์นิวลั เมจิก จ ากดั (“คาร์นิวลั เมจิกฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2557 เพื่อจะประกอบธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและนนัทนาการประเภทธีมปาร์ค และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2558 มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท 
ประกอบด้วยหุ้นสามญั 50 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เรียกช าระแล้ว 500 ล้านบาท โดยบริษัท 
ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท คาร์นิวลั เมจิก จ ากดั จ ากดั ร้อยละ 99.00  
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ส่วนที่ 3. ข้อมูลทางการเงนิ 

1. งบการเงนิรวม ปี 2555 – 2557 และงวดล่าสุดของปี 2558 

1.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 

  30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 
  พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
สินทรัพย์ 

        
สินทรัพย์หมุนเวียน 

        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 156,465 4.2 62,672 1.9 96,213 2.7 195,850 5.8 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 99,625 2.7 104,138 3.1 127,343 3.6 92,689 2.7 
สินค้าคงเหลือ-สทุธิ 30,997 0.8 35,924 1.1 35,450 1.0 33,933 1.0 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 287,088 7.7 202,734 6.0 259,006 7.3 322,472 9.5 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

        
เงินฝากที่ติดภาระค า้ประกนั 5,342 0.1 5,312 0.2 5,206 0.2 5,089 0.1 
สตัว์และต้นไม้ – สทุธิ 569,327 15.3 558,600 16.6 501,164 14.2 356,960 10.5 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 2,810,406 75.4 2,518,786 74.8 2,619,387 74.3 2,566,170 75.3 
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่ซือ้สินทรัพย์และสตัว์ 12,705 0.3 26,575 0.8 104,490 3.0 120,180 3.5 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 30,385 0.8 30,540 0.9 25,904 0.7 23,715 0.7 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 12,192 0.3 25,845 0.8 12,146 0.3 12,602 0.4 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,440,357 92.3 3,165,657 94.0 3,268,297 92.7 3,084,716 90.5 
รวมสินทรัพย์ 3,727,444 100.0 3,368,391 100.0 3,527,303 100 3,407,188 100.0 
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  30 มิ.ย. 2558 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

  พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น         
หนีสิ้นหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

65,832 1.8 67,469 2.0 64,120 1.8 63,742 1.9 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 139,631 3.7 245,885 7.3 352,586 10.0 311,201 9.1 
เงินกู้ยืมจากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั - - 18,900 0.6 90 0.0 70 0.0 
หุ้นกู้ ระยะยาวสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - - 0.0 61,342 1.7 60000 1.8 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

46,448 1.2 66,497 2.0 63,881 1.8 24,599 0.7 

เงินกู้ยืมระยะยาวสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 158,346 4.2 161,007 4.8 246,000 7.0 260,000 7.6 
ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ย 24,309 0.7 12,283 0.4 4,637 0.2 12675 0.4 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 434,567 11.7 572,041 17.0 792,656 22.5 732,278 21.5 
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         
เงินสนบัสนนุสง่เสริมการขายรับลว่งหน้า - - - - - - 5,278 0.1 
หุ้นกู้ ระยะยาว - สทุธิ - - - - - - 54195 1.6 
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิ 37,699 1.0 40,114 1.2 70,024 2.0 33,110 1.0 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สทุธิ 1,045,530 28.0 1,264,721 37.5 1,163,525 33.0 1,280,742 37.6 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 88,443 2.4 82,888 2.5 93,164 2.6 83,502 2.5 
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัช ี 30,389 0.8 28,029 0.8 21,526 0.6 14,794 0.4 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,202,061 32.2 1,415,752 42.0 1,348,239 38.2 1,471,621 43.2 
รวมหนีสิ้น 1,636,628 43.9 1,987,793 59.0 2,140,895 60.7 2,203,908 64.7 
         
ส่วนของผู้ถือหุ้น         
ทนุเรือนหุ้น         
ทนุจดทะเบียน หุ้นสามญั 333.33 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 
5 บาท (ปี 2557 และ ปี 2556 หุ้นสามญั 200 ล้านหุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 5 บาท) 

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

ทนุที่ออกและช าระแล้ว หุ้นสามญั 333.17 ล้านหุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 5 บาท (ปี 2557 และ ปี 2556 หุ้นสามญั 
200 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 5 บาท) 

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

ก าไรสะสม         
จดัสรรแล้ว         
ส ารองตามกฎหมาย 32,250 0.9 21,250 0.6 21,250 0.7 12,050 0.4 
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 386,781 10.4 358,886 10.7 364,827 10.2 190,924 5.6 
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,084,862 55.9 1,380,136 41.0 1,386,077 39.3 1,202,974 35.3 
สว่นได้เสยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 5,954 0.2 462 0.0 331 0.0 306 0.0 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  2,090,816 56.1 1,380,598 41.0 1,386,408 39.3 1,203,280 35.3 
         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,727,444 100.0 3,368,391 100.0 3,527,303 100 3,407,188 100 
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1.2 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

  ม.ค. – ม.ิย. 2558 ม.ค. – ม.ิย. 2557 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
  พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % พนับาท % 
รายได้           
จ าหน่ายบตัรเข้าชม 533,165 58.0 475,004 55.7 984,726 55.7 1,187,912 56.7 1,068,021 54.2 
จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 191,642 20.8 203,606 23.9 408,366 23.1 441,536 21.1 385,148 19.5 
รายได้คา่บริการรถรับสง่ 63,529 6.9 47,452 5.6 109,347 6.2 143,977 6.9 127,942 6.5 
จ าหน่ายสนิค้าและของท่ีระลกึ 71,813 7.8 68,627 8.0 139,042 7.8 166,944 8.0 154,193 7.8 
กิจกรรมสวนสนกุ 14,070 1.5 14,107 1.7 28,473 1.6 32,107 1.5 28,674 1.5 
รายได้จากการจ าหน่ายภาพถ่าย 32,172 3.5 32,984 3.9 63,852 3.6 75,081 3.6 69,993 3.6 
รายได้คา่สมาชิก 1,635 0.2 1,562 0.2 3,158 0.2 2,993 0.1 2,433 0.1 
รายได้จากการจดังาน - - - - 9,987 0.5 23,037 1.1 113,627 5.8 
รายได้อ่ืนจากการด าเนินงาน 11,427 1.2 10,060 1.2 22,129 1.3 21,352 1.0 19,616 1.0 
รวมรายได้ 919,454 100.0 853,402 100.0 1,769,080 100 2,094,943 100 1,969,647 100 

ต้นทนุขายและบริการและคา่ใช้จ่าย
เก่ียวกบัสตัว์และต้นไม้ 

(333,761) (36.3) (364,607) (42.7) (698,023) (39.5) (788,715) (37.7) (740,545) (37.6) 

ขาดทนุจากสตัว์ตาย (19,928) (2.2) (9,396) (1.1) (28,584) (1.6) (4,551) (0.2) (7,516) (0.4) 
คา่เสื่อมราคา (97,700) (10.6) (95,805) (11.2) (197,708) (11.2) (180,138) (8.6) (173,453) (8.8) 
ก าไรขัน้ต้น 468,065 50.9 383,593 44.9 844,765 47.7 1,121,539 53.5 1,048,133 53.2 

ขาดทนุจากสนิค้าล้าสมยั - - - -  -  - (6,963) (0.4) 
กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู  
(หนีส้งสยัจะสญู) 

1,037 0.1 1,485 0.2 (25,137) (1.4) (2,471) (0.1) - - 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ - - (15,000) (1.8) (15,000) (0.9) - - - - 
รายได้จากการขายสตัว์เกิดใหม่ 2,830 0.3 2,500 0.3 4,015 0.3 37,223 1.8 36,929 1.9 
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ถาวรและ
สตัว์ 

(59) (0.0) 117 0.0 9,407 0.6 18,499 0.9 1,561 0.1 

ดอกเบีย้รับ 292 0.0 221 0.0 483 0.0 702 0.0 792 0.0 
รายได้อ่ืน 5,096 0.6 5,552 0.7 15,740 0.9 16,779 0.8 23,081 1.2 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริการ (40,427) (4.4) (42,710) (5.0) (90,258) (5.1) (109,024) (5.2) (92,791) (4.7) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (310,343) (33.8) (328,915) (38.5) (592,430) (33.5) (731,911) (34.9) (697,179) (35.4) 
ต้นทนุทางการเงิน (68,596) (7.5) (83,375) (9.8) (159,065) (9.0) (146,194) (7.0) (157,579) (8.0) 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อน 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

57,895 6.3 (76,532) (9.0) (7,480) (0.4) 205,142 9.8 155,984 7.9 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (18,893) (2.1) 1,933 0.2 (16,898) (1.0) (22,014) (1.1) (54,782) (2.8) 
ก าไรส าหรับงวด 39,002 4.2 (74,600) (8.7) (24,378) (1.4) 183,128 8.7 101,202 5.1 

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - - 18,468 1.1 - - - - 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 39,002 4.2 (56,131) (6.6) (5,910) (0.3) 183,128 8.7 101,202 5.1 
ก าไรต่อหุ้น           
ก าไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 0.14  (0.37)  (0.12)  0.92  0.51  
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1.3 งบกระแสเงนิสดรวม 

  
30 ม.ิย. 
2558 

30 ม.ิย. 
2557 

31 ธ.ค. 
2557 

31 ธ.ค. 
2556 

31 ธ.ค. 
2555 

  พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
     ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 57,895 (76,532) (7,481) 205,142 155,984 

รายการปรับปรุงกระทบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็นเงนิสด
รับมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน : 

     คา่เสื่อมราคา 97,700 95,805 197,708 180,138 173,452 

กลบัรายการหนีส้งสยัจะสญู (1,037) (1,485) 25,137 2,471 (8,340) 

(กลบัรายการ)ขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าลดลง 103 496 (2,368) (715) 6,963 

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่สนิทรัพย์ - 15,000 15,000 - - 

ตดัจ าหน่ายภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย - - - 1,706 1,846 

ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ถาวรและสตัว์ 59 (117) (9,404) (17,563) (1,561) 

ตดัจ าหน่ายงานระหว่างก่อสร้าง 613 - - - - 

ขาดทนุจากสตัว์ตาย 19,928 9,396 28,584 4,551 7,516 

ขาดทนุจากเงินลว่งหน้าคา่ซือ้สนิทรัพย์ - - - - 646 

เงินสนบัสนนุการสง่เสริมการขายรับลว่งหน้ารับรู้เป็นรายได้ - - (3,750) (5,278) (8,333) 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,388 6,405 12,810 9,663 9,663 

กลบัรายการดอกเบีย้ค้างจา่ยหุ้นกู้  - - - - (7,130) 

ต้นทนุทางการเงิน 68,596 83,375 159,066 147,732 157,579 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ินด าเนินงาน 251,244 132,344 415,299 572,847 488,285 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน - (เพิ่มขึน้) ลดลง 
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 6,119 50,800 30,574 (94,063) (8,457) 

สนิค้าคงเหลือ 4,823 662 1,893 (801) (2,283) 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 13,653 (15,593) (15,066) 460 (1,982) 

การเปล่ียนแปลงในหนีส้ินด าเนินงาน - เพิ่มขึน้ (ลดลง) - - - - - 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (106,100) 8,292 (105,812) 105,269 102,609 

เงินสนบัสนนุสง่เสริมการขายรับลว่งหน้า - - - - 10,000 
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,833) - - - - 

เงนิสดรับมาจากกจิกรรมด าเนินงาน 167,907 176,504 326,888 538,712 588,172 

จ่ายภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย - - (12,367) 
 

(9,142) 

รับคืนภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่าย - - - - 6,129 

จ่ายภาษีเงินได้ (4,922) (8,266) (4,638) (27,215) - - 

เงนิสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมด าเนินงาน 162,985 168,238 309,883 511,497 585,159 
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 30 ม.ิย. 2558 30 ม.ิย. 2557 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      

เงินฝากท่ีตดิภาระค า้ประกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง (30) (6,044) (105) (118) (106) 

เงินสดจ่ายซือ้สตัว์และต้นไม้ (16,847) (2,396) (7,377) (40,293) (8,267) 

เงินสดจ่ายซือ้สนิทรัพย์ถาวร (347,865) (24,780) (40,384) (95,503) (160,686) 

รับคืน(จ่าย)เงินลว่งหน้าคา่ซือ้สนิทรัพย์และสตัว์ (22,231) (36,602) (77,305) (112,692) (17,828) 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์รอการขาย - - 2,660 - - 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์ถาวรและสตัว์ 24 541 10,389 20,280 1,660 

เงนิสดสุทธิรับมาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (386,949) (69,279) 112,122 (228,326) (185,227) 

      

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      

รับช าระคา่หุ้น 671,531 - 100 - - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(1,636) 3,590 3,349 378 (4,617) 

จ่ายดอกเบีย้ (61,612) (81,628) (150,644) (143,721) (161,902) 

จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย (315) - - - - 

รับเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - 150,000 150,000 - - 

รับเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั - - 18,910 - - 

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั (18,900) (90) - - - 

ช าระคืนหุ้นกู้  - (30,210) (61,342) (52,640) (36,377) 

ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (221,852) (65,318) (133,797) (131,218) (80,776) 

ช าระคืนเงินกู้ ระยะสัน้จากบคุคลอ่ืน - - (100) - - 

ช าระหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน (49,461) (17,301) (57,778) (55,607) (50,544) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 317,757 (40,958) (231,302) (382,808) (334,216) 

      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สุทธิ 

93,793 58,001 (33,541) (99,637) 65,716 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันต้นงวด 62,672 96,213 96,213 195,850 130,134 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันปลายงวด 156,465 154,214 62,672 96,213 195,850 

 


