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รายงานประจำปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลท่ัวไป
- บริษัท  ซาฟารีเวิลด์  จำกัด  (มหาชน)
บริษัท  ซาฟารีเวิลด์  จำกัด  (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักประเภทท่องเท่ียวและสันทนาการ มีสำนักงานต้ังอยู่

ณ เลขท่ี 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์  0-2518-
1000-19, 0-2914-4100-19 โทรสาร 0-2518-1022,  0-2914-2959  E-mail : info@safariworld.com

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว  1,000  ล้านบาท   แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญจำนวน  200,000,000  ล้านหุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ  5  บาท

- นิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทบันเทิงและสันทนาการ โดยจัดให้มีการแสดง

ทางศิลปและวัฒนธรรม มีสำนักงานต้ังอยู่ ณ เลขท่ี 99 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150
โทรศัพท์ 0-7638-5000-19 โทรสาร 0-7638-5333-4

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี  จำกัด  (มหาชน)  มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
190 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 190,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัท ซาฟารีเวิลด์
จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ  99.97 ของทุนจดทะเบียน

- บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110 โทรศัพท์ 0-2359-1200-01

ผู้สอบบัญชี
- นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500  หรือ
นายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917
แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีสำนักงานต้ังอยู่ท่ี
ห้องชุด 100/72  ช้ัน 22  อาคารว่องวานิช B  เลขท่ี 100/2  ถนนพระราม 9
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0109  โทรสาร 0-2645-0110

ท่ีปรึกษากฎหมาย
- บริษัท สำนักงานพิมพ์สุวรรณ จำกัด

21/6 รอยัลซิต้ี อเวนิว อาคาร บี ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2203-0566  โทรสาร 0-2203-0286
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 สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2550 นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึนจากจำนวน 13.82
ล้านคนในปี 2549 เป็น 14.46 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ต่ำกว่าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
คาดการณ์ไว้เล็กน้อย  ท้ังน้ี อาจจะเน่ืองมาจากปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวหลายประการ เช่น การขาด
เสถียรภาพทางการเมือง การแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเปรียบเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น ส่วนนักท่องเท่ียว
คนไทยได้เดินทางในประเทศประมาณ 81.99 ล้านคน/คร้ัง เพ่ิมข้ึนจากปี 2549 เพียงร้อยละ 0.6 ซ่ึงน่าจะ
เป็นเพราะราคาน้ำมันและค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน อีกท้ังสภาวะเศรษฐกิจและการเงินท่ีฝืดเคืองทำให้ประชาชนส่วนใหญ่
ต้องระมัดระวังเร่ืองการใช้จ่ายมิให้เพ่ิมข้ึนโดยไม่จำเป็น

ปัจจัยเหล่าน้ีมีผลกระทบทำให้ผู้มาท่องเท่ียวชมซาฟารีเวิลด์ของบริษัทฯ และภูเก็ตแฟนตาซีของบริษัทย่อย
ไม่เพ่ิมข้ึนเท่าท่ีควร และโดยท่ีมีผู้เข้าชมจำนวนไม่มากพอน้ี จึงทำให้ในปี 2550 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการ
ดำเนินงานจำนวน 320.42 ล้านบาท

ปี 2550 เป็นปีท่ีซาฟารีเวิลด์ได้ก้าวเข้าสู่ปีท่ี 20 ของการดำเนินธุรกิจ เพ่ือความแปลกใหม่และเพ่ือให้เป็นท่ี
ต่ืนตา ต้องใจ และสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัยมากข้ึน บริษัทฯ ได้ปรับปรุงและเติมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน
อีกหลายรายการ เป็นท่ีคาดว่าจากการพัฒนากิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้ซาฟารีเวิลด์มีผู้เข้าชม และรายได้เพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา

ในนามของคณะกรรมการ  ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณพนักงานของท้ังสองบริษัท  ท่ีได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และ
กำลังความคิด ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความวิริยะและอุตสาหะ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าท่านท้ังหลายจะให้ความ
สนับสนุนแก่บริษัทท้ังสองเช่นน้ีต่อไป

(ณรงค์  จุลชาต)
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน  3  ท่าน
มีนายเมธี ภมรานนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางประจวบ คล้ายอุบล และนายสมศักด์ิ  ม่ันแดง เป็น
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงเป็น
ไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับการ
สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเพียงพอ   สอบทาน
ให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและเสนอค่าสอบบัญชี

ในปี  2550 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยมีประเด็นท่ีเป็นสาระสำคัญ คือ
1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ รวมท้ังพิจารณารายการสำคัญในรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ข้อมูล

ในรายงาน เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ประเมินประสิทธิผลและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแนวทางของคณะ

กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้แนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เพ่ือนำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปีท่ีผ่านมา  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี  เพ่ือรับทราบข้อสังเกตและ

แลกเปล่ียนข้อคิดเห็นเก่ียวกับการตรวจสอบ  การประเมินผลการตรวจสอบ   แผนการตรวจสอบประจำปี  การประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมถึงการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน   และการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี ข้อกำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซ่ึงบริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามข้อกำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้นำเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้
พิจารณาแต่งต้ังนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2551
โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นเงิน  800,000  บาท

(นายเมธี  ภมรานนท์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
!!!!! บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯ ได้จดทะเบียนก่อต้ังเม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2528 มีวัตถุประสงค์ท่ีจะดำเนินธุรกิจการให้บริการประเภท

สถานท่ีท่องเท่ียวบนเน้ือท่ีประมาณ 1,650 ไร่   โดยได้ก่อสร้างสวนสัตว์เปิดตามธรรมชาติ เป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ
นกนานาชนิด รวมถึงบ่อเล้ียงสัตว์น้ำท่ีหายากหลายชนิด เช่น โลมา สิงโตทะเล เป็นต้น การก่อสร้างสวนสัตว์และ
สวนนกได้แล้วเสร็จและเปิดให้ผู้เข้าชมคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2531  ต่อมาบริษัทฯ เห็นว่าพ้ืนท่ีท่ีให้บริการน้ัน
มีขนาดใหญ่เกินกว่าท่ีจะพัฒนาเพ่ือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานนานาชาติได้  จึงได้ลดพ้ืนท่ีลงเหลือ
ประมาณ 450 ไร่ ในปัจจุบัน โดยได้จัดแบ่งพ้ืนท่ีเพ่ือการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค (Safari Park)  มีเน้ือท่ีประมาณ 200 ไร่ เป็นสวนสัตว์ท่ีจำลองแบบ
ให้คล้ายคลึงกับป่าอัฟริกาซาฟารี  เป็นแหล่งรวมสัตว์ป่านานาชนิดท่ีมีคุณค่าและหาชมได้ยาก  เช่น  แรดขาว  หมี
อูฐ ยีราฟ กวางแอนทีโลป สิงโต เสือ และสัตว์ประเภทอ่ืนท่ีหาชมได้ยากจากท่ัวทุกมุมโลกอีกเป็นจำนวนมาก
นักท่องเท่ียวสามารถเข้าชมสัตว์ต่างๆ ท่ีมีความเป็นอยู่ตามธรรมชาติเหล่าน้ีได้โดยการนำรถส่วนตัวเข้าชม หรือ
จะโดยสารรถปรับอากาศท่ีบริษัทฯ จัดไว้บริการก็ได้

2. สวนสัตว์น้ำมารีนปาร์ค (Marine Park) มีเน้ือท่ีประมาณ 250 ไร่ เป็นสถานท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
ที่สำคัญหลายชนิด เช่น โลมา วาฬขาว (Beluga Whale) สิงโตทะเล วอลรัส หมีขาวข้ัวโลกเหนือ ปลาแฟนซีคาร์พ
จระเข้ และปลาช่อนยักษ์ เป็นต้น อีกท้ังยังเป็นศูนย์รวมของการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกได้ ดังน้ี

1) สวนสัตว์  เป็นท่ีอยู่ของสัตว์นานาชนิดในบริเวณมารีนปาร์ค  เช่น  นกมาคอว์  นกแก้วชนิดต่างๆ
     สมเสร็จ  จิงโจ้  และหงษ์  เป็นต้น
2) การแสดงของสัตว์ เป็นการแสดงของสัตว์ท่ีจัดข้ึนในบริเวณมารีนปาร์ค  ประกอบด้วยการแสดงความ
สามารถและความแสนรู้ของสัตว์ประเภทต่างๆ จำนวน 5 ชุด คือ
1. การแสดงโลมาและวาฬขาว 2. การแสดงนก
3. การแสดงสิงโตทะเล 4. การแสดงช้าง
5. การแสดงอุรังอุตัง

3) การแสดงโดยใช้นักแสดง  เป็นการแสดงท่ีใช้นักแสดงรวมท้ังส้ินประมาณ 40 คน  โดยได้นำต้นแบบ
จากต่างประเทศมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ  ประกอบด้วย
1. การแสดงสงครามจารกรรม
2. การแสดงเวสเทิร์นคาวบอยสต๊ันท์

4) กิจกรรมเพ่ือความบันเทิงอ่ืน เป็นกิจกรรมท่ีได้จัดสร้างข้ึนเพ่ือสร้างความสนุกสนาน ต่ืนเต้น และ
เพลิดเพลินกับธรรมชาติของต้นไม้ใหญ่อันร่มร่ืน และสัตว์ป่านานาชนิด ประกอบด้วย
1. การน่ังเรือชมป่าดงดิบ  (Jungle Cruise)
2. การแสดงการให้อาหารสัตว์ดุร้าย  (Feeding Show)
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3. มินิเวิลด์ (Mini World)
4. ศูนย์เพาะพันธ์ุไข่ (Eggs World)
5. การให้อาหารยีราฟ  (Safari Terrace)

มินิเวิลด์ เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กที่มีสัตว์และลูกสัตว์ขนาดเล็กอาศัยอยู่ เพื่อให้เด็กเล็กได้มีโอกาส
ได้สัมผัสสัตว์เล้ียงขนาดเล็กและลูกสัตว์ต่างๆ เช่น ป้อนอาหารนกแก้วซันคอนนัวร์กว่า 1,000 ตัว ฝูงเป็ดแมนดาริน
ฝูงลูกจิงโจ้  ศูนย์เพาะพันธ์ุไข่ เป็นศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับวงจรชีวิตธรรมชาติวิทยาของนกนานาชนิดจากท่ัวโลก
ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของการกำเนิดชีวิตจากเปลือกไข่ ชมการปฏิบัติการฟักไข่นกท่ีหายากนานาพันธ์ุ
จากการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีตู้ฟักที่ทันสมัย พร้อมการศึกษาถึงวงจรชีวิตของสัตว์ปีกหลากหลาย
สายพันธ์ุในแต่ละภูมิภาคของโลก  เช่น  นกแก้วมาคอว์  นกกระจอกเทศ  เป็นต้น    ส่วนกิจกรรมการให้อาหารยีราฟ
เป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นใหม่ ด้วยการสร้างระเบียงยื่นเข้าไปในส่วนที่อยู่ของฝูงยีราฟ นักท่องเที่ยวสามารถป้อน
อาหารให้กับยีราฟและม้าลายได้อย่างใกล้ชิด

การเข้าชมสวนสัตว์   การแสดง   และกิจกรรมบางรายการดังกล่าวข้างต้น  นักท่องเท่ียวสามารถจะเลือกซ้ือ
บัตรเข้าชมในแต่ละส่วน หรือจะซ้ือบัตรรวมเพ่ือชมการแสดงและกิจกรรมทุกชนิดก็ได้  บริษัทฯ มีรายได้จากการจำหน่าย
บัตรเป็นรายได้หลักและบริษัทฯ ยังมีรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจอ่ืนอีกดังน้ี

(1)  อาหารและเคร่ืองด่ืม
   บริษัทฯ ได้จัดบริการจำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสะอาด ถูกหลักอนามัย ในภัตตาคารขนาดใหญ่

และร้านอาหารขนาดย่อมอีกหลายแห่ง ซ่ึงสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้พร้อมกันประมาณ 6,000 ท่ีน่ัง เพ่ือให้บริการ
และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชม

(2)  สวนสนุกและเกม
 นอกจากการแสดงต่างๆ และสวนสัตว์แล้ว บริษัทฯ ได้จัดหาเกมต่างๆ มากมายหลายชนิด

เพื่อให้ความเพลิดเพลินแก่ลูกค้ากลุ่มเด็กๆ โดยนำรูปแบบของเกมจากสวนสนุกในต่างประเทศมาปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จะเป็นแนวความคิดท่ีเน้นเชาว์และการออกกำลังกายเป็นหลัก

(3)  สินค้าท่ีระลึก
   บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์ขายสินค้าท่ีระลึก เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าชมท่ีต้องการซ้ือสินค้าและของท่ีระลึก

โดยจัดให้มีร้านขายสินค้าท่ีระลึกขนาดใหญ่ในพ้ืนท่ี 1,000 ตารางเมตร และซุ้มขายสินค้าท่ีระลึกประมาณ 6 จุด
และจัดเจ้าหน้าท่ีขายตามเวทีการแสดงต่างๆ ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกซ้ือสินค้าได้สะดวกย่ิงข้ึน

 (4)  รถโค้ชปรับอากาศ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีรถโค้ชปรับอากาศขนาดใหญ่จุ 55 ท่ีน่ังสองช้ันจำนวน 13 คัน ขนาดจุ 43

ท่ีน่ัง จำนวน 24 คัน ขนาดจุ 27 ท่ีน่ังจำนวน 4 คัน และขนาดจุ 25 ท่ีน่ังจำนวน 10 คัน เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้าท่ีมา
เข้าชมเป็นหมู่คณะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บริษัทห้างร้าน และนักท่องเท่ียว นอกจากน้ียังให้เช่าแก่ผู้ท่ีมีความประสงค์
จะจัดทัศนศึกษาหรือเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นกลุ่มอีกด้วย

การดำเนินงานของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535  ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และกรมประมง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
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!!!!! บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นว่า จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพ

สูงในการท่ีจะชักจูงนักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางมาท่องเท่ียว เพราะได้รักษาสภาพของชายหาด
เกาะ และแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี จากสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ระบุว่าจำนวน
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตได้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด นอกจากแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติแล้ว
จังหวัดภูเก็ตไม่มีแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือความบันเทิงอ่ืนใดท่ีมีมาตรฐานท่ีจะสามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึน
ได้ คณะกรรมการจึงได้มีมติให้จัดต้ังบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด ข้ึนเพ่ือดำเนินกิจการแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่
ท่ีได้มาตรฐานระดับสากล ณ หาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต   โดยเม่ือวันท่ี  21  มิถุนายน  2539  ได้มีการจด
ทะเบียนก่อต้ังบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด โดยมีแนวทางในการดำเนินงานท่ีจะเสนอบริการความบันเทิงในเวลา
กลางคืนควบคู่ไปกับบริการอาหารเย็น เช่นเดียวกันกับท่ีปรากฏตามเมืองใหญ่ๆ ในต่างประเทศ  ในการจัดการแสดงน้ัน
ภูเก็ตแฟนตาซีได้นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีของแสง สี เสียง และเทคนิคการแสดง
อันทันสมัย ตลอดจนได้นำเอาช้างท่ีถือว่าเป็นสัตว์ท่ีเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ รวมถึงสัตว์อ่ืนๆ เช่น เสือ และนก
เป็นต้น มาประกอบในการแสดงด้วย

การให้บริการของภูเก็ตแฟนตาซีสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะรายได้ ดังน้ี

1) การแสดงในโรงละคร
อาคารโรงละครท่ีก่อสร้างข้ึน เป็นโรงละครท่ีติดเคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง ก่อสร้างบนเน้ือท่ีประมาณ

23,500  ตารางเมตร  ภายในอาคารโรงละครประกอบด้วยส่วนของเวทีการแสดงขนาดประมาณ 1,200 ตารางเมตร
ท่ีได้ติดต้ังลิฟท์ใต้ดินขนาดใหญ่ให้สามารถเล่ือนฉากและเวทีการแสดงข้ึนลงได้อย่างรวดเร็ว ส่วนของท่ีน่ังชมการแสดง
จุประมาณ 3,000 ท่ีน่ัง ส่วนของห้องโถงขนาดใหญ่ท่ีจุผู้เข้าชมในแต่ละรอบได้ประมาณ 3,000 คน และส่วนของ
ห้องใต้ดินสำหรับเก็บฉาก ท้ังภายในและภายนอกของอาคารได้ตกแต่งในลักษณะของวังโบราณ ท่ีทำให้ผู้เข้าชมการ
แสดงในโรงละครมีความรู้สึกว่าได้เดินเข้าสู่วังสมัยเก่า และได้เรียกช่ือโรงละครน้ีว่า �วังไอยรา� นอกจากน้ันด้านหน้า
ทางเข้าโรงละครยังได้ติดต้ังระบบแสงและสีท่ีทันสมัย เพ่ือทำให้เกิดความสวยงามตระการตาในเวลากลางคืนอีกด้วย

การจัดการแสดงบนเวที   ประกอบด้วยการแสดงของนักแสดงและสัตว์ต่างๆ  ประมาณ 14  ฉาก
โดยใช้เวลาในการแสดงในแต่ละรอบประมาณ 80 นาที การแสดงในแต่ละฉากได้นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทย
มาประยุกต์กับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึงประกอบด้วย

- เมจิกอิลลูช่ันท่ีแสดงท่ัวไปในลาสเวกัส (Las Vegas-style magical illusions)
- การแสดงละครสัตว์คาราวานช้าง (Elephant circus acts)
- การใช้ระเบิดจากพลุประกอบการแสดงท่ีทันสมัย (Pyrotechnics)
- ระบบ 4 มิติ (4-D in-theater effects)
- การแสดงกายกรรม (Acrobatics)
- การแสดงเหินเวหา (Aerial performances)
- การใช้สเปเช่ียลเอฟเฟคส์ (Special effects)
- การแสดงสต๊ันท์ผาดโผน (Stunts)
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การแสดงในแต่ละฉากเป็นจินตนาการโดยสมมติให้เป็นเร่ืองของเจ้าชายท่ีเดินทางผจญภัยไปในท่ีต่างๆ
ซ่ึงในแต่ละฉากได้สอดแทรกนาฏศิลป์พ้ืนเมือง เช่น การแสดงโขน หนังตะลุง ระบำกินรี และการรำไทยท้ัง  4  ภาค
เป็นต้น ไว้ด้วย นอกจากน้ันยังมีการแสดงของขบวนพาเหรดของช้าง การหายตัวของช้าง และการแสดงมายากล
ซ่ึงเป็นเทคนิคพิเศษ  ซ่ึงเป็นจุดเด่นของการแสดงอีกด้วย

2) การจำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพื่อให้บริการความบันเทิงและความสะดวกสบายในเวลากลางคืนแก่ผู้เข้าชมอย่างครบถ้วน ภูเก็ต

แฟนตาซีจึงจัดให้มีบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมด้วย โดยได้ก่อสร้างอาคารภัตตาคารทรงไทยขนาดใหญ่ บนเน้ือท่ี
ประมาณ 8,500 ตารางเมตร สามารถจุผู้ใช้บริการได้ประมาณคร้ังละ 4,000 ท่ีน่ังภายในตกแต่งด้วยภาพวาด
ลวดลายไทยและรูปป้ันเป็นตัวกินรี โดยเรียกช่ือภัตตาคารน้ีว่า �ภัตตาคารมโนราห์ทอง� และได้จัดบริการอาหารแบบ
บุฟเฟ่ต์ ท่ีมีอาหารนานาชนิดให้เลือกรับประทาน เช่น อาหารไทย อาหารจีน และอาหารยุโรป เป็นต้น

3) การจำหน่ายสินค้าท่ีระลึก และกิจกรรมต่างๆ
บนพ้ืนท่ีประมาณ 3,800 ตารางเมตรด้านข้างโรงละคร  ภูเก็ตแฟนตาซีได้ก่อสร้างร้านขายสินค้าท่ีระลึก

และลานสวนสนุกข้ึน ซ่ึงมีช่ือเรียกว่า �หมู่บ้านหรรษา� ประกอบด้วยร้านขายสินค้าท่ีระลึกจำนวน 16 ร้าน ท่ีได้จัดหา
สินค้าท่ีมีคุณภาพนานาชนิดมาจำหน่าย โดยเน้นถึงสินค้าพ้ืนเมือง เช่น ผ้าไหมไทย ไม้แกะสลัก เคร่ืองเงิน เคร่ืองถม
เคร่ืองหนัง และขนมไทย เป็นต้น ด้านหน้าของร้านค้าแต่ละร้านได้ตกแต่งด้วยแสง สี อันตระการตา และได้จัดให้มี
การสาธิตหัตถกรรมไทย การละเล่นพ้ืนเมือง และขบวนพาเหรดต่างๆ ท่ีจะทำให้ผู้เข้าชมมีความสนุกสนานเพลิดเพลิน
นอกเหนือไปจากการเลือกซ้ือสินค้าท่ีระลึก อีกท้ังยังมีเคร่ืองเล่นเกมแบบต่างๆ รวบรวมไว้ในลานเกมท่ีได้ออกแบบใหม่
โดยใช้ช่ือว่า �สิมิลันเอ็นเตอร์เทนเมนท์เซ็นเตอร์� ท่ีมีบรรดารูปจำลองของสัตว์น้ำใต้ทะเล ร่วมให้ความบันเทิงในเกม
ต่างๆ เช่น ม้าน้ำหฤหรรษ์ โลมาแสนกล ปลาหมึกหรรษา และเงือกน้อยตกน้ำ เป็นต้น

นอกจากการให้บริการในบริเวณพ้ืนท่ีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภูเก็ตแฟนตาซียังได้จัดพาหนะซ่ึงเป็นรถตู้ปรับ

อากาศจำนวน 68 คัน ไว้อำนวยความสะดวก และบริการรับส่งผู้เข้าชมท่ีไม่ได้มาเป็นหมู่คณะ และต้องการใช้บริการรถ

รับส่งของบริษัท
ภูเก็ตแฟนตาซีได้ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 2 ปี  โดยเร่ิมต้ังแต่ปลายปี 2539 เป็นต้นมา จนถึงปลาย

ปี 2541 จึงแล้วเสร็จ โดยได้เปิดการแสดงอย่างเป็นทางการเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2542 นอกจากน้ันยังได้รับ
ใบอนุญาตให้จัดต้ังและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช และกรมประมง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

-7-



(1) โครงสร้างรายได้

 (2) การเปล่ียนแปลงในปีท่ีผ่านมา
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการด้านแหล่งท่องเท่ียวท่ีให้ความสุข สนุกสนาน และความบันเทิง

ท่ีมีมาตรฐานสากล   เหมาะสำหรับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ทุกชาติ  ทุกภาษา  ทุกเพศ  และทุกวัย
ดังน้ัน ในแต่ละปีจึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการไปจากเดิมไม่มากนัก  คงจะมีแต่การปรับปรุงด้านสถานท่ี
การจัดหาสัตว์ท่ีหายากเพ่ิมเติม และการพัฒนาการแสดงให้เป็นท่ีประทับใจแก่ผู้เข้าชมมากข้ึน เช่นในปี 2547
ซาฟารีเวิลด์ได้เปิดบ่อเล้ียงและแสดงการให้อาหารหมีขาวจากข้ัวโลกเหนือ (Polar Bear)  ในปี 2548 บริษัทฯ ได้จัดต้ัง
ศูนย์เพาะพันธ์ุไข่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการแสดงการฟักไข่นกมาคอว์และนกพันธ์ุต่างๆ ท่ีหายาก เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้แก่
นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเท่ียวผู้สนใจ เป็นต้น และโดยเฉพาะในโอกาสของการดำเนินกิจการครบรอบปีท่ี 20
ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดสร้างกิจกรรมบันเทิงข้ึนใหม่เพ่ือให้เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจแก่ผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกวัย รวมท้ัง
การจัดหาสัตว์ท่ีหายาก มาแสดงให้ชมรวมประมาณ 40 รายการ เช่น สร้างท่ีอยู่ของสัตว์เล็กๆ ช่ือมินิเวิลด์ การให้
อาหารยีราฟซ่ึงเป็นระเบียงย่ืนเข้าไปในสวนสัตว์เปิด เพ่ือป้อนอาหารฝูงยีราฟและม้าลาย การเปิดบ่อและกรงเล้ียงสัตว์
ต่างๆ เช่น วอลรัส ลิงแมนดริล และฮิปโปแคระ เป็นต้น และการปรับปรุงการแสดงของช้าง การสร้างกิจกรรมบันเทิง
ดังกล่าว บางกิจกรรมก็ได้เปิดให้บริการในปลายปี 2549 ไปบ้างแล้ว  ส่วนท่ีเหลือได้แล้วเสร็จและเปิด ให้บริการครบท้ัง
40 รายการในปี 2550

การเกิดพิบัติภัยสึนามิข้ึนในปลายปี 2547 ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของประเทศ ทำให้นักท่อง
เท่ียวเดินทางเข้าประเทศลดลง ถึงแม้ว่าการเกิดพิบัติภัยดังกล่าวจะเกิดข้ึนแต่เฉพาะภาคใต้ของประเทศในแถบชายฝ่ัง
ทะเลอันดามันเท่าน้ัน  แต่ก็ได้ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ และภูเก็ตแฟนตาซีซ่ึงเป็นบริษัทย่อยลดลงอย่างมาก ทำให้
บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินลดลง จึงไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียตามสัญญาการปรับโครงสร้างหน้ีกับธนาคาร
ในประเทศแห่งหน่ึงต้ังแต่ปลายปี 2547 เป็นต้นมา  ดังน้ัน เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2549 ธนาคารผู้เป็นเจ้าหน้ี
ดังกล่าว จึงได้ย่ืนฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลในเร่ืองการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชี สัญญากู้ยืม และบังคับจำนอง รวมทุนทรัพย์

(ลานบาท)
บมจ.ซาฟารีเวิลด บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซี

ป 2550 ป 2549 ป 2548 ป 2550 ป 2549 ป 2548
 1.  การจําหนายบัตร 211.80  196.30  172.94  426.00  350.36  165.67  
 2.  การจําหนายอาหารและเคร่ืองดื่ม 94.01    94.99    69.53    109.75  90.50    47.93    
 3.  คาบริการรถรับสง 56.22    53.75    41.06    29.46    21.28    10.70    
 4.  การจําหนายสินคาทีร่ะลึก 35.41    38.15    31.91    82.95    57.86    31.62    
 5.  กิจกรรมสวนสนุก 6.74      6.36      6.40      14.32    11.27    6.09      
 6.  รายไดคาสมาชิก 1.51      0.95      0.97      -           -           -           
 7.  ดอกเบ้ียรับ 8.29      18.12    13.88    0.65      1.54      0.33      
 8.  รายไดอืน่ 24.57    30.32    12.42    56.42    52.59    91.48    

รวม 438.55 440.96 349.11 719.55 585.40 353.82 

ประเภทรายได
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ท้ังส้ิน 2,356,553,082 บาท เงินกู้ยืมท่ีธนาคารได้ย่ืนฟ้องเป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษัทฯ ได้กู้มาในระหว่างปี 2539-2540
โดยได้จดจำนองท่ีดินของบริษัทฯ จำนวน 445-2-18 ไร่ รวมท้ังส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่และจะมีข้ึนในอนาคตเป็น
หลักทรัพย์ค้ำประกัน ในปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินมา
ชำระหน้ีท่ีมีต่อธนาคารดังกล่าว

เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ท่ีซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน พร้อมท้ังข้ึนเคร่ืองหมาย NC และ SP ห้ามซ้ือขายหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันท่ี 14 มีนาคม 2550 จนถึงวันท่ี 12 เมษายน 2550 เพ่ือให้บริษัทฯ พิจารณาทางเลือก
ท่ีจะทำการฟ้ืนฟูกิจการ หรือจะขอเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซ่ึงต่อมาในการประชุมคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยการจัดทำแผนฟ้ืนฟูกิจการเพ่ือเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และได้รายงาน
ทางเลือกท่ีจะทำการฟ้ืนฟูกิจการต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2550 ได้รับทราบ
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนฟ้ืนฟูกิจการเพ่ือเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติต่อไป

ปัจจัยความเส่ียง
ธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเท่ียวท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

ดำเนินอยู่ เป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยู่กับสภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของประเทศโดยตรง บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยอาจจะมีความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจ  ได้แก่  ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว ความเส่ียง
จากการเกิดวิกฤตการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว ความเส่ียงทางด้านการเงิน ความเส่ียงจากสินทรัพย์ประเภท
สัตว์เล้ียง และความเส่ียงจากการจัดการเทคนิคการแสดง  ซ่ึงบริษัทท้ังสองมีแนวทางในการป้องกันและจัดการกับความ
เส่ียงแต่ละประเภท ดังน้ี

(1) ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศ หาก

เศรษฐกิจภายในประเทศถดถอยลง  ประชาชนท่ัวไปก็จะมีรายได้และอำนาจซ้ือลดลง  ความสามารถในการใช้จ่ายในด้าน
ต่างๆ รวมท้ังการพักผ่อนหย่อนใจก็จะลดลงตามไปด้วย  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ส่วนสภาวะเศรษฐกิจของต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคใกล้กับประเทศไทยน้ัน  ก็มีผลกระทบต่อจำนวนนัก
ท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเช่นกัน  นักท่องเท่ียวเหล่าน้ีเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทท้ังสองมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงในด้านน้ี  โดยการกระจายกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายไปยังกลุ่มต่างๆ  อย่างท่ัวถึง  โดยมิได้พ่ึงพารายได้จากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ

(2) ความเสี่ยงจากการเกิดวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
นอกจากความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังมี

ความเส่ียงท่ีเกิดจากวิกฤตการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวโดยตรงอีก เช่น การระบาดของโรค SARS ในปี 2546
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การระบาดของโรคไข้หวัดนกในปี 2547 การเกิดพิบัติภัยคล่ืนยักษ์ �สึนามิ� ในเดือนธันวาคม 2547 การเกิดเหตุการณ์
ไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2548 และการยึดอำนาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองฯ ในประเทศใน
ปี 2549 เป็นต้น วิกฤตการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกทั้งสิ้น บางเหตุการณ์ได้ส่งผลต่อความรู้สึก
ทางจิตใจของนักท่องเท่ียวมากกว่าผลกระทบโดยตรงของวิกฤตการณ์น้ัน เช่น การเกิดพิบัติภัยสึนามิ แม้ว่าจะไม่ได้สร้าง
ความเสียหายต่อสถานท่ีและการจัดการแสดงของบริษัทย่อยนัก แต่มีผลกระทบต่อจิตใจของนักท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
ชาวเอเชียท่ีปกติจะเข้ามาเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังฤดูกาลท่องเท่ียวของชาวยุโรปจบส้ินลง ได้ถูกยกเลิกไปท้ังหมด
จำนวนนักท่องเท่ียวชาวเอเชียในปี 2548 ลดลงจากปี 2547 อย่างเห็นได้ชัด  เม่ือวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้คล่ีคลายไปในทาง
ท่ีดีขึ้น  จำนวนนักท่องเท่ียวได้ทยอยเพ่ิมข้ึนนับต้ังแต่ฤดูกาลท่องเท่ียวของปี  2550 เป็นต้นมา

(3) ความเสี่ยงด้านการเงิน
การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำเป็นต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง

ประเภทต่างๆ การสร้างสรรค์การแสดงแต่ละชุด เป็นต้น นอกจากน้ีในส่วนของบริษัทฯ เองยังต้องมีการลงทุนในการ
ซ้ือสัตว์หลายชนิด เพ่ือใช้ในการแสดงและเพ่ือให้ผู้เข้ามาท่องเท่ียวชม ฉะน้ันบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้มีนโยบาย
การใช้เงินอย่างรอบคอบ โดยได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินก่อนการลงทุน

ในระหว่างปี 2539-2540 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงจำนวน 1,300
ล้านบาท เพ่ือลงทุนในการก่อสร้างส่ิงปลูกสร้าง และสร้างการแสดงเพ่ิมเติมภายในบริษัทฯ เป็นจำนวน 400 ล้านบาท
เพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนในทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำนวน 500 ล้านบาท  และเพ่ือให้บริษัทย่อยกู้ยืมต่อจำนวน 400
ล้านบาท โดยสัญญาเงินกู้จำนวนดังกล่าว มีระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้น 2 ปี และจะต้องชำระคืน
เงินต้นต้ังแต่ปี 2541 เป็นต้นไปเป็นเวลา 5 ปี  เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
บริษัทฯ ท่ีมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันส้ินปี 2550 ประมาณ 1,749.85 ล้านบาท แต่ภายหลังจากการเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจและวิกฤตการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดังท่ีกล่าวข้างต้น  มีผลทำให้
รายได้ของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ ขาดเงินหมุนเวียนท่ีจะชำระดอกเบ้ีย และจ่ายคืนเงินต้นให้แก่ธนาคาร

เม่ือเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับธนาคารดังกล่าว โดยบริษัทฯ
ได้รับการขยายระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นจำนวน 1,405 ล้านบาท (รวมเงินกู้ยืมใหม่จำนวน 120 ล้านบาท
แต่ไม่รวมวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 15 ล้านบาท) ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2548 และมีกำหนดชำระคืนเงินต้น
และดอกเบ้ียค้างจ่ายเป็นเวลาประมาณ 11 ปี  แต่เน่ืองจากผลของการเกิดพิบัติภัยสึนามิเมื่อเดือนธันวาคม 2547
ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศไม่เติบโตตามเป้าหมาย รายได้ของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ จึงได้ผิดนัด
ชำระคืนหน้ีเงินกู้งวดแรกในเดือนกันยายน 2548 ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกดอกเบ้ียจ่ายส่วนเพ่ิมจากอัตราผิดนัด
เป็นจำนวน 161.36 ล้านบาทในปี 2548  และ 84.28 ล้านบาทในปี 2549  ต่อมาเม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2549
ธนาคารดังกล่าว ได้ดำเนินการฟ้องบริษัทฯ เก่ียวกับการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชี สัญญากู้ยืม และบังคับจำนอง

ในส่วนของเงินกู้ยืมท่ีบริษัทย่อยได้กู้ยืมจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อมาได้ถูก
ระงับการดำเนินกิจการและได้รวมกิจการใหม่ในนามของ บมจ.ไทยธนาคาร ท่ีมีจำนวนประมาณ 874.40 ล้านบาทน้ัน
เงินกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองท่ีดินของบริษัทย่อยรวมท้ังส่ิงปลูกสร้างท่ีมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันส้ินปี 2550
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เป็นจำนวน 963.47 ล้านบาท อีกท้ังบริษัทฯ ได้เป็นผู้ค้ำประกันและจดจำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ เป็น
ลำดับสองด้วย

เม่ือเดือนมิถุนายน 2543 บริษัทย่อย และบริษัทฯ (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ได้ถูกบมจ.ไทยธนาคาร
ฟ้องร้องต่อศาลเพ่ือบังคับให้ชำระหน้ีและดอกเบ้ียค้างชำระรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,277 ล้านบาท ต่อมาเม่ือ
เดือนตุลาคม 2544  ธนาคารน้ีได้โอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีสินและดอกเบ้ียค้างชำระให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
(บสท.) ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544  และเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2545 บริษัทย่อย
และ บสท. ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของเงินกู้ยืมและดอกเบ้ียค้างชำระจำนวนดังกล่าว และบริษัทย่อยได้ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าวมาโดยตลอดต้ังแต่ปี 2545  ดังน้ันธนาคารผู้ฟ้องบริษัทย่อยและ
บริษัทฯ (ในฐานะผู้ค้ำประกันลำดับสอง) จึงได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อกัน และศาลได้ระงับการพิจารณา
คดีดังกล่าว เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2546

นอกจากน้ันแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะมีความเส่ียงทางด้านการเงินในเร่ืองอ่ืน เช่น ความเส่ียง
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น ซ่ึงผู้ตรวจสอบบัญชีได้รายงานไว้ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2550 ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 24.2 เคร่ืองมือทางการเงินไว้ว่า  �...ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เกิดจากปัญหาในการระดม
ทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพันตามท่ีระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทมีความเสี่ยงจาก
การระดมทุน  เพ่ือให้เพียงพอต่อภาระผูกพันเน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 3 เร่ืองการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย...�

(4) ความเส่ียงจากสินทรัพย์ประเภทสัตว์เล้ียง
  ธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีสวนสัตว์เปิดและการแสดงของสัตว์แสนรู้

หลายชนิด  ดังน้ัน สินทรัพย์ท่ีสำคัญส่วนหน่ึงของบริษัทฯ ได้แก่ สัตว์ป่าและสัตว์ท่ีใช้ในการแสดง  ซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ท่ีทำรายได้ให้กับบริษัทฯ หากมีปัญหาเก่ียวกับสัตว์ เช่น กรณีท่ีมีข่าวลือเร่ืองโรคระบาดสัตว์ อาจทำให้ถูกมองได้ว่า
มีสัตว์ตายเป็นจำนวนมาก หรือกรณีการจัดหาสัตว์ภายในประเทศท่ีจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535  โดยผู้ซ้ือขายแลกเปล่ียนได้จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ได้ตามกฎหมาย
เช่น สวนสัตว์สาธารณะ หน่วยงานราชการ เป็นต้น  ส่วนการจัดหาสัตว์จากต่างประเทศจะต้องซ้ือจากประเทศท่ีเป็น
ภาคีสมาชิกซ่ึงมีประมาณ 130 ประเทศท่ัวโลก  และปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าพืชป่าและสัตว์ระหว่างประเทศ
หรืออนุสัญญา CITES ท่ีผ่านมาความเส่ียงในการจัดหาสัตว์ต่างๆ มีไม่มากนักเพราะบริษัทฯ ไม่ได้จัดหาสัตว์สงวน
และคุ้มครองสูงสุดตามบัญชี 1 การจัดหาสัตว์เล้ียงท่ีเป็นสินทรัพย์ท่ีทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาสัตว์
สงวนและคุ้มครองในบัญชีลำดับถัดมา ซ่ึงพระราชบัญญัติและอนุสัญญาดังกล่าวมีกระบวนการจัดหาท่ีผ่อนปรนมากกว่า

บริษัทฯ ตระหนักดีในเร่ืองความเส่ียงของการเล้ียงดูสัตว์ จึงจัดให้มีสัตวแพทย์และผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับ
สัตว์ชนิดต่างๆ คอยเล้ียงและดูแลอย่างใกล้ชิด  ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านน้ีมาเป็นเวลานาน
ถึง 20 ปีแล้ว  จากสถิติท่ีผ่านมาปรากฏว่าความเส่ียงทางด้านน้ีมีไม่มากนัก เพราะสัตวแพทย์และผู้เช่ียวชาญดังกล่าว
ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและหาทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคท่ีเก่ียวกับสัตว์ได้โดยทันที  เช่น กรณีของการระบาด
ของไข้หวัดนกในช่วงต้นปี 2547 ซ่ึงมิได้มีผลกระทบประการใดต่อสัตว์เล้ียงของบริษัทฯ เลย
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(5) ความเส่ียงจากการจัดการเทคนิคการแสดง
  ในการจัดการแสดงของบริษัทย่อยท่ีได้นำเอาเทคนิคพิเศษต่างๆ มาใช้ เช่น เทคนิคของเมจิคอิลลูช่ัน

เทคนิคการใช้ดินระเบิดจากพลุ (Pyrotechnic) และเทคนิคของสเปเช่ียลเอฟเฟคส์ เป็นต้น เทคนิคเหล่าน้ีเป็นเทคนิค
ท่ีจัดทำข้ึนด้วยเทคโนโลยีช้ันสูง ต้องติดต้ังอุปกรณ์การแสดงและระบบต่างๆ โดยผู้เช่ียวชาญท่ีได้ว่าจ้างมาเป็นพิเศษ
ในการควบคุมการทำงานของเทคนิคและระบบต่างๆ เพ่ือให้การแสดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในระยะเร่ิมแรก
บริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเพ่ือควบคุมการทำงานของระบบดังกล่าว และเพ่ือทำการฝึกสอนเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้
และความชำนาญท่ีจะดำเนินการเองต่อไป ปัจจุบันบริษัทย่อยยังคงจ้างผู้เช่ียวชาญไว้จำนวน 2 คน

ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุน
คดีท่ีมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์
เมื่อเดือนกันยายน 2549 ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาล ในเรื่องการผิดสัญญา

กู้เบิกเกิน บัญชี และสัญญากู้ยืมเงิน และบังคับจำนอง รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 2,356,553,082 บาท บริษัทฯ
ได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวไว้ (โปรดดูรายละเอียดในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน้า 42 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.1 หน้า 68) ปัจจุบันบริษัทฯ
อยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินมาชำระหน้ีท่ีมีต่อธนาคารดังกล่าว

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
(1) สภาวะอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

สภาวะของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศในส่วนท่ีได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามิในแถบ
ชายฝั่งทะเลอันดามันเม่ือปลายปี 2547 ทยอยดีข้ึนเป็นลำดับ ท้ังในด้านการฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว การสร้างระบบ
เตือนภัยท่ีมีมาตรฐาน ตลอดจนการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของผู้ท่ีได้รับภัยพิบัติดังกล่าว ทำให้การท่องเท่ียวในภาคใต้ของ
ประเทศกลับเข้าสู่สภาพเดิมเช่นก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2550 องค์การการท่องเท่ียวโลก
แห่งสหประชาชาติได้รายงานว่า จำนวนนักท่องเท่ียวโลกมีสถิติเดินทางกันมากถึง 898 ล้านคน เพ่ิมข้ึนจากปี 2549
ท่ีมีจำนวนประมาณ 847 ล้านคนอยู่ร้อยละ 6.0  โดยภูมิภาคท่ีสำคัญๆ อัตราการขยายตัวก็ยังคงสูงข้ึน เช่น แถบ
เอเชียและแปซิฟิค มีนักท่องเท่ียวเดินทางไปประมาณ 185 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.0  ตะวันออกกลางมีนักท่องเท่ียว
46 ล้านคน หรือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 13.0 เป็นต้น

-12-



ในปี 2550 ถึงแม้ประเทศยังมีปัญหาด้านการจัดต้ังรัฐบาลใหม่ แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการท่องเท่ียว
มากนัก เพราะนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีความเช่ือม่ันในด้านความปลอดภัยจากการท่องเท่ียว จึงทำให้นักท่องเท่ียว
เดินทางเข้าประเทศรวมท้ังส้ินประมาณ 14.46 ล้านคน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.6 จากปี 2549 ซ่ึงแม้จะต่ำกว่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ท่ี 14.5 ล้านคนอยู่เล็กน้อย แต่ก็สามารถทำรายได้จากการท่องเท่ียวได้ประมาณ 530,000 ล้านบาท

ในส่วนของการท่องเท่ียวของคนภายในประเทศ นอกจากจะได้รับผลกระทบจากความไม่มีเสถียรภาพ
ทางการเมืองแล้ว  ความผันผวนของราคาน้ำมันท่ีสูงข้ึนก็เป็นปัจจัยท่ีสำคัญต่อการท่องเท่ียวของคนในประเทศด้วย
เพราะต้องระมัดระวังเร่ืองการใช้จ่ายท่ีไม่จำเป็น ดังน้ันจำนวนนักท่องเท่ียวคนไทยท่ีท่องเท่ียวภายในประเทศในปี 2550
จึงมีเพียง 81.99 ล้านคน/คร้ัง  หรือเพ่ิมข้ึนจากปี 2549 เพียงร้อยละ 0.6 เท่าน้ัน  ซ่ึงภายหลังจากท่ีประเทศมี
คณะรัฐบาลและมีเสถียรภาพทางการเมืองย่ิงข้ึนแล้ว กอปรกับถ้าราคาน้ำมันเช้ือเพลิงไม่ผันผวนเพ่ิมข้ึนมากนัก เป็นท่ี
คาดว่าจำนวนนักท่องเท่ียวคนไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศในปี 2551 น่าจะเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 5 หรือมีจำนวน
ประมาณ 86 ล้านคน/คร้ัง  ซ่ึงจากการปรับปรุงกิจกรรมบันเทิงท่ีแล้วเสร็จและเปิดให้บริการต้ังแต่ปลายปี 2550 เป็น
ต้นมากว่า 40 รายการดังท่ีกล่าวข้างต้น  น่าจะทำให้จำนวนผู้เข้าชมของซาฟารีเวิลด์เพ่ิมข้ึน และทำรายได้ ได้เพ่ิมข้ึนมาก

ซาฟารีเวิลด์ เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐาน สามารถสร้างความบันเทิง และความสนุกสนานได้ครบ
วงจร  มีความหลากหลายแตกต่างจากแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมสวนสัตว์ท่ีมีสัตว์ป่านานาชนิดท่ีหายาก
ความบันเทิงจากการแสดงต่างๆ เช่น การแสดงของสัตว์ การแสดงของนักแสดงด้วยเทคนิคการแสดงท่ีนำสมัย
เหมาะสำหรับนักท่องเท่ียวท้ังท่ีเป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติและคนไทยท่ีต้องการท่องเท่ียวแบบธรรมชาติของป่าไม้  และ
การแสดงท่ีต่ืนเต้นต่างจากการท่องเท่ียวประเภทอ่ืน โดยเฉพาะสวนสัตว์ท่ีต้ังอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง มีการคมนาคมท่ี
สะดวก น่าจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสร้างความสุขให้แก่นักท่องเท่ียวได้  ส่วนภูเก็ตแฟนตาซี เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือ
ความบันเทิงท่ีมีมาตรฐานสากล มีบริเวณกว้างขวางพอท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวได้ และมีการจัดการแสดงท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะของจังหวัดภูเก็ต  ซ่ึงภายหลังจากท่ีได้ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยแล้ว  จำนวนนักท่องเท่ียว
ได้เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยท่ีหากจำนวนนักท่องเท่ียวในแถบเอเชียและแปซิฟิคเพ่ิมข้ึนตาม
ท่ีองค์การการท่องเท่ียวโลกได้คาดหมายไว้  และจำนวนนักท่องเท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีสูงกว่าปี 2550 ดังกล่าว
ซาฟารีเวิลด์และภูเก็ตแฟนตาซีก็น่าจะมีจำนวนผู้เข้าชมสูงข้ึนและจะทำรายได้เพ่ิมข้ึนจากปี 2550

(2) สภาวะการแข่งขัน
กิจการประเภทธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทย �ซ่ึงประกอบธุรกิจในแนวเดียวกันกับของบริษัทฯ ท่ีน่า

สนใจ และเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ อาจแบ่งได้เป็น  2  กลุ่ม  คือ
- กลุ่มสวนสัตว์และอควอเร่ียม  ได้แก่  สวนสัตว์ดุสิต  สวนสัตว์เขาเขียว  สวนสามพราน  ฟาร์มจระเข้

สวนนงนุช  สวนสัตว์พาต้า  โอเอซิสซีเวิลด์  โอเช่ียนเวิลด์  สยามโอเช่ียนเวิลด์  และไนท์ซาฟารี   กิจการเหล่าน้ีมีสัตว์
ธรรมชาติ และการแสดงของสัตว์เป็นจุดดึงดูดความสนใจ

- กลุ่มสวนสนุก ได้แก่ สวนสยาม ดรีมเวิลด์ และสวนสนุกในห้างสรรพสินค้าต่างๆ กิจการเหล่านี้
มีเคร่ืองเล่นต่างๆ เป็นจุดดึงดูดความสนใจ
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
!!!!! ผู้ถือหุ้น

 รายช่ือผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
คร้ังหลังสุดเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดดังน้ี

อย่างไรก็ตาม ไม่มีกิจการใดดังกล่าวข้างต้นท่ีมีธุรกิจคล้ายคลึงและมีบริการอ่ืนๆ ให้แก่นักท่องเท่ียวอย่าง
ครบถ้วนเหมือนกับกิจการของบริษัทฯ ซ่ึงนอกจากจะเป็นสวนสัตว์แล้ว ยังเน้นในด้านการให้ความบันเทิงจากการแสดง
ของนักแสดงและสัตว์ต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  ดังน้ัน จึงไม่อาจจะถือได้ว่ากิจการของบริษัทฯ มีคู่แข่งขันอย่างแท้จริง
ส่วนภูเก็ตแฟนตาซีน้ันได้ให้บริการด้านความบันเทิงครบวงจร คือ การชมการแสดงในโรงละคร การรับประทานอาหารใน
ภัตตาคาร เพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือของท่ีระลึก เล่นเกม และเข้าชมสัตว์ท่ีหายากบางชนิด เป็นต้น โดยเป็นศูนย์รวม
ความบันเทิงขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ประมาณรอบละ 3,000 คน หรือคืนละ 9,000 คน นับว่าเป็น
ศูนย์การแสดงขนาดใหญ่ท่ีลงทุนเป็นรายแรกของประเทศและในจังหวัดภูเก็ต จึงถือได้ว่าเป็นกิจการท่ียังไม่มีคู่แข่งขัน
ในทางธุรกิจ

สัญชาติ จํานวนหุน % ของหุนทั้งหมด
1. บริษัท ซิลเวอรเฮาส จํากัด ไทย 15,000,000    7.50
2. กองทุนรวม เอเชียรีคอฟเวอรี่ 1 ไทย 13,985,500    6.99
3. บริษัท ยี่สิบแปด จํากัด ไทย 8,000,000      4.00
4. นายอําพล   โชคอํานวยกุล ไทย 5,105,700      2.55
5. นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา ไทย 4,000,000      2.00
6. นายเสนีย รามศิริ ไทย 3,586,900      1.79
7. บริษัท บางกอกฟารม จํากัด ไทย 3,300,000      1.65
8. นายกิตติกร ค้ิวคชา ไทย 1,500,000      0.75
9. นายณรงค สุขถิ่นไทย ไทย 1,094,700      0.55

10. AR-SAR-LEE LTD. อื่นๆ 1,000,000      0.50

56,572,800   '     28.28
ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด

ช่ือผูถือหุน/กลุมผูถือหุน

รวม
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน
2 ท่าน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี

1. นางอาภา คิ้วคชา ประธานกรรมการบริหาร
2. นายผิน คิ้วคชา กรรมการบริหาร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระจำนวน 3 ท่าน ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี

1. นายเมธี ภมรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางประจวบ คล้ายอุบล กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมศักด์ิ ม่ันแดง กรรมการตรวจสอบ

!!!!! การจัดการ
(1) โครงสร้างการจัดการ

- รายช่ือของคณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
         ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน

ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี
1.  นายณรงค์ จุลชาต ประธานกรรมการ
2.  นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ
3.  นางอาภา ค้ิวคชา ประธานกรรมการบริหาร
4.   นายผิน ค้ิวคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่
5.   นายเมธี ภมรานนท์ กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ
6.   นางประจวบ คล้ายอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7.   นายสมศักด์ิ ม่ันแดง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8.   พลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท กรรมการอิสระ
9.   นาวาโท ดร.สว่าง เจริญผล กรรมการอิสระ
10.   นางสุเนตร ค้ิวคชา กรรมการ
11.   นางสาวอัมพรศรี ค้ิวคชา กรรมการ

-15-



สรุปข้อมูลเก่ียวกับวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด  (มหาชน)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 มีดังต่อไปน้ี

-  คณะกรรมการ

-  รายช่ือคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน

ดังมีรายช่ือต่อไปน้ี

1.  นายผิน ค้ิวคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่
2.  นายสุทิน สมานรักษ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (บริหาร)
3.  น.สพ. ภาม อัคราวินท์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส (วิชาการ)
4.  นางสาววรันธร ดิลกมธุรส รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)
5.  นางสวรรยา เตมานนท์ รองผู้จัดการใหญ่ (กิจการพิเศษ)
6.  MR. VINCENT CHUA CHANG SOON ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (การแสดง)
7.  นายประทีป ภู่ทองสุข ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สถานท่ีและบริการ)
8.  นางสาวอัมพรศรี ค้ิวคชา กรรมการและผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซ้ือ)
9.  น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์)

ช่ือ-สกลุ อายุ คณุวฒิุทางการศกึษา สดัสวน
ตําแหนง (ป) การถอืหุน ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษทั /

ในบรษัิทฯ ประเภทธรุกิจ
(%)

นายณรงค จุลชาต 68 !Master of Public 0.02 ป 2549 - ปจจุบัน กรรมการ และประธาน บมจ.อยธุยา อลอัินซ ซี.พ.ี 
- ประธานกรรมการ    Administration,    กรรมการตรวจสอบ    ประกันชีวติ
- กรรมการผูมอํีานาจ    Syracuse University. ป 2540 - ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ.สยามมงคลเดนิเรือ
  ลงนามผูกพนับริษทัฯ    U.S.A. ป 2536 � ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.สยามสหบริการ

!เขารับการอบรมหลกัสตูร ป 2536 � ปจจุบัน นายกกติตมิศกัดิ์ สมาคมบริษทัจดทะเบียน
  - Chairman 2000 ป 2546 - 2548 ประธานกรรมการ บลจ.เอเพกซ
  - DAP ป 2546 - 2547 ประธานกรรมการ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
  - DCP ป 2539 - 2546 รองประธานกรรมการ และ

   ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
ป 2536 - 2546 รองประธานกรรมการ และ

   ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซาฟารีเวลิด 
นายไพศาล เตชะรัตนไชย 78 " มธัยมศกึษาจากประเทศจีน 0.58 - - -
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผูมอํีานาจ
   ลงนามผูกพนับริษทัฯ

ประสบการณการทํางาน
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ช่ือ-สกลุ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สัดสวน

ตําแหนง (ป) การถือหุน ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บรษิทั /
ในบริษัทฯ ประเภทธรุกจิ

(%)
นางอาภา ค้ิวคชา 54 ! ศิลปศาสตรบัณฑติ ไมมี ป 2549-ปจจบัุน รองประธานกรรมการ บมจ.หลกัทรพัยแอดคินซัน
- ประธานกรรมการบรหิาร    (รฐัศาสตร) ภาคพเิศษ ป 2546-2549 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.หลกัทรพัยแอดคินซัน
- กรรมการผูมีอํานาจ    มหาวิทยาลยัรามคําแหง ป 2546-2547 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ซาฟารเีวิลด 
   ลงนามผกูพนับรษิทัฯ !เขารบัการอบรมหลกัสตูร ป 2541-2546 กรรมการผูจดัการใหญ บมจ.ซาฟารเีวิลด 

  - Chairman 2000
  - DAP
  - DCP
  - Finance for Non-finance
    Director

นายผนิ ค้ิวคชา 63 !ศิลปศาสตรบัณฑติ ไมมี ป 2549-ปจจบัุน กรรมการ บมจ.หลกัทรพัยแอดคินซัน
- กรรมการผูจดัการใหญ    (รฐัศาสตร) ภาคพเิศษ ป 2547-ปจจบัุน ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ภเูกต็แฟนตาซี 
- กรรมการผูมีอํานาจ    มหาวิทยาลยัรามคําแหง ป 2544-2546 กรรมการบรหิาร บมจ.ซาฟารเีวิลด 
   ลงนามผกูพนับรษิทัฯ !เขารบัการอบรมหลกัสตูร ป 2539-2547 กรรมการผูจดัการใหญ บมจ.ภเูกต็แฟนตาซี

  - DAP
  - DCP

นายเมธ ีภมรานนท 79 !ธรรมศาสตรบัณฑติ 0.09 ป 2533-2549 กรรมการ และกรรมการ
- กรรมการอิสระ และ    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร    ตรวจสอบ บมจ.หลกัทรพัยแอดคินซัน
  ประธานกรรมการ !เขารบัการอบรมหลกัสตูร ป 2542-2547 ประธานกรรมการ
  ตรวจสอบ    - DAP    ตรวจสอบ บมจ.ภเูกต็แฟนตาซี

   - DCP
นางประจวบ คลายอุบล 77 !เตรยีมอุดมศึกษาปที ่2 0.23 ป 2534-2535 หวัหนาฝายทะเบียน สาํนกังานทีดิ่นจงัหวัด
- กรรมการอิสระ  และ !เขารบัการอบรมหลกัสตูร สมุทรปราการ   กรมทีดิ่น 
  กรรมการตรวจสอบ    - DAP กระทรวงมหาดไทย
นายสมศักด์ิ ม่ันแดง 59 ! ศิลปศาสตรบัณฑติ 0.09 ป 2546-2548 กรรมการอิสระ  และ
- กรรมการอิสระ และ    (รฐัศาสตร) มหาวิทยาลยั   กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลกัทรพัยแอดคินซัน
  กรรมการตรวจสอบ    รามคําแหง ป 2542-2547 กรรมการ และกรรมการ

!เขารบัการอบรมหลกัสตูร   ตรวจสอบ บมจ.ภเูกต็แฟนตาซี
  - DAP ป 2544-2545 รองผูจดัการฝายอํานวย
  - DCP   การสาขา 1 บมจ.ธนาคารนครหลวงไทย

ป 2541-2544 รองผูอํานวยการ ฝาย
  ควบคุมสาขา บมจ.ธนาคารศรนีคร

พลตํารวจเอกสทุศัน สขุมุวาท 82 !หลกัสตูรวิชาการสบืสวนและ 0.10 ป 2541-2549 กรรมการ บมจ.ภเูกต็แฟนตาซี
 - กรรมการอิสระ    สอบสวนวิทยาลยัการตํารวจ ป 2535-2541 กรรมการผูอํานวยการ บมจ.ซาฟารเีวิลด

   แหงประเทศอังกฤษ 

ประสบการณการทาํงาน



-ผู้บริหาร

ช่ือ-สกุล อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา สดัสวน
ตําแหนง (ป) การถอืหุน ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อหนวยงาน / บริษัท /

ในบริษัทฯ ประเภทธุรกิจ
(%)

นายผิน ค้ิวคชา 62 ! ศิลปศาสตรบณัฑติ ไมมี ป 2548-ปจจุบนั กรรมการ บมจ.หลักทรัพยแอดคินซนั
- กรรมการผูจัดการใหญ    (รัฐศาสตร) ภาคพเิศษ ป 2547-ปจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซ ี
- กรรมการผูมีอํานาจ    มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป 2544-2546 กรรมการบริหาร บมจ.ซาฟารีเวิลด 
  ลงนามผูกพนับริษัทฯ !เขารับการอบรม ป 2539-2547 กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี

  - DAP
  - DCP

นายสุทิน สมานรักษ 57 !บริหารธุรกิจมหาบณัฑติ ไมมี ป 2546-ปจจุบนั กรรมการ บลจ.เอเพกซ 
- รองผูจัดการใหญอาวุโส    สถาบนับณัฑิตพฒัน ป 2542-2549 รองผูจัดการใหญ (บริหาร) บมจ.ซาฟารีเวิลด 
  (บริหาร)    บริหารศาสตร ป 2541-2542 รองกรรมการผูอํานวยการ

!เขารับการอบรม    (บริหาร) บมจ.ซาฟารีเวิลด 
  - DAP

ประสบการณการทํางาน

ช่ือ-สกลุ อายุ คณุวฒิุทางการศกึษา สดัสวน
ตําแหนง (ป) การถอืหุน ชวงเวลา ตําแหนง ช่ือหนวยงาน / บริษัท /

ในบริษัทฯ ประเภทธรุกจิ
(%)

นาวาโท ดร.สวาง  เจริญผล 85 !ปริญญาดษุฎีบณัฑติ กติตมิศกัดิ์ 0.01 ป 2541-2549 กรรมการ บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี
 - กรรมการอิสระ    สาขาวทิยาศาสตร ป 2531-2541 กรรมการ บมจ.ซาฟารีเวลิด

   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั
!ปริญญาดษุฎีบณัฑติ
   สาขาการประมง มหาวทิยาลยั
   เกษตรศาสตร
!ปริญญาบัตรวทิยาลยัปองกนั
   ราชอาณาจักร

นางสเุนตร คิว้คชา 54 !ศลิปศาสตรบณัฑิต ไมมี - - -
- กรรมการผูมีอํานาจ   (รัฐศาสตร) ภาคพเิศษ
   ลงนามผูกพนับริษัทฯ   มหาวทิยาลยัรามคําแหง

!เขารับการอบรมหลกัสตูร
  - DAP

นางสาวอัมพรศรี คิว้คชา 36 !B.SC. in Banking & ไมมี ป 2548-ปจจุบนั ผูชวยผูจัดการใหญ (จัดซือ้) บมจ.ซาฟารีเวลิด
- กรรมการผูมีอํานาจลง    International Finance ป 2541-2547 ผูจัดการท่ัวไปสายจัดซือ้ บมจ.ซาฟารีเวลิด
  นามผูกพนับริษัทฯ    จาก City University (UK.)

!เขารับการอบรมหลกัสตูร
  - DAP

ประสบการณการทํางาน
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ชือ่-สกลุ อายุ คณุวุฒิทางการศึกษา สดัสวน
ตําแหนง (ป) การถอืหุน ชวงเวลา ตําแหนง ชือ่หนวยงาน/บริษทั/

ในบรษัิทฯ ประเภทธรุกิจ
(%)

น.สพ.ภาม อัคราวนิท 46 !สตัวแพทยศาสตรบัณฑิต ไมมี ป 2542-2549 รองผูจัดการใหญ (วชิาการ) บมจ.ซาฟารีเวิลด
- รองผูจัดการใหญอาวโุส    จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั ป 2541-2542 รองกรรมการผูอํานวยการ
  (วิชาการ)    (ปฏบัิตกิาร) บมจ.ซาฟารีเวิลด
นางสาววรันธร ดลิกมธรุส 53 ! ประกาศนยีบัตรวิชาชพี ไมมี ป 2542-2549 ผูชวยผูจัดการใหญ (บริหาร)บมจ.ซาฟารีเวิลด 
- รองผูจัดการใหญ    (บัญช)ี ป 2541-2542 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ
  (บริหาร)    (บริหาร) บมจ.ซาฟารีเวิลด 
นางสวรรยา เตมานนท 65 !ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ไมมี ป 2550-2550 รองผูจัดการใหญ 
- รองผูจัดการใหญ    (บัญช)ี    (ตรวจสอบภายใน) บมจ.ซาฟารีเวิลด 
  (กิจการพิเศษ) ป 2549-2550 รองผูจัดการใหญ 

   (บัญชแีละการเงนิ) บมจ.ซาฟารีเวิลด 
ป 2542-2549 ผูชวยผูจัดการใหญ 

   (บัญชแีละการเงนิ) บมจ.ซาฟารีเวิลด 
ป 2541-2542 ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ

   (บัญชแีละการเงนิ) บมจ.ซาฟารีเวิลด 
Mr. Chua Chang Soon 55 ! Pre-University 0.01 ป 2541-2542 ผูจัดการทัว่ไปสายการแสดง บมจ.ซาฟารีเวิลด 
- ผูชวยผูจัดการใหญ   Monfort Secondary
  (การแสดง)   Pre-University
นายประทปี ภูทองสขุ 41 ! สงเสริมการเกษตรและ ไมมี ป 2541-2547 ผูจัดการทัว่ไป บมจ.ซาฟารีเวิลด 
- ผูชวยผูจัดการใหญ   สหกรณบัณฑิต    สายพัฒนาสถานที่
  (สถานทีแ่ละบริการ)   มหาวิทยาลัยสโุขทยั

  ธรรมาธริาช
นางสาวอัมพรศรี ค้ิวคชา 36 !B.SC. in Banking & ไมมี ป 2541-2547 ผูจัดการทัว่ไปสายจัดซือ้ บมจ.ซาฟารีเวิลด
- ผูชวยผูจัดการใหญ (จัดซือ้)   International Finance
    จาก City University (UK.)

!เขารับการอบรมหลกัสตูร
  - DAP

น.สพ.ฉัตรมงคล  ปรัชเจริญวนชิย 40 - สตัวแพทยศาสตรบัณฑิต 0.00 ป 2530-2542 ผูจัดการทัว่ไปสายสวนสตัว บมจ.ซาฟารีเวิลด
- ผูชวยผูจัดการใหญ (สวนสตัว)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบการณการทํางาน
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ท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2536  เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2536  ได้กำหนดให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี

ก. อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
1. อำนาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดให้เป็นอำนาจ

หน้าท่ีของกรรมการ หรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด
2. อำนาจหน้าท่ีตามข้อบังคับของบริษัทฯ ท่ีกำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ
4. อนุมัติแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
5. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการบรรจุ แต่งต้ัง และถอดถอนกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมท้ังอนุมัติอัตราเงินเดือน

ค่าตอบ แทนหรือผลประโยชน์อ่ืนแก่บุคคลดังกล่าว
7. อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
8. มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาหรือปฏิบัติใน

เร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
9. แต่งต้ังอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
10. พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติเรื่องที่คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

นำเสนอ
ข. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี
1. ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน

และงบประมาณประจำปีท่ีคณะกรรมการกำหนดและอนุมัติ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ
2. พิจารณากล่ันกรองเร่ืองท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอต่อคณะกรรมการ เพ่ือทราบ พิจารณาให้

ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ
3. อนุมัติการบรรจุ แต่งต้ัง  ถอดถอน  และโยกย้ายพนักงานระดับรองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่

หรือตำแหน่งอ่ืนๆ ท่ีเทียบเท่า รวมท้ังอนุมัติอัตราเงินเดือน  ค่าตอบแทน  หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ แก่บุคคลดังกล่าว
4. อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังต่อไปน้ี

4.1 การจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง หรือการจัดจ้างที่ได้กำหนดในแผน
การดำเนินงานหรืองบประมาณประจำปี  ซ่ึงมีราคาเกินกว่า 1,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

4.2 การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง หรือการจัดจ้างท่ีมิได้กำหนดในแผนการดำเนิน
งาน หรืองบประมาณประจำปีซ่ึงมีราคาเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท
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4.3 การค้ำประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในวงเงิน
ค้ำประกันเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท

4.4 การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงในวงเงินเกิน
กว่า 10,000 บาท  แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และมียอดรวมท้ังปีไม่เกิน 500,000 บาท

4.5 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหน่ึงในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
4.6 การขายทรัพย์สินของบริษัทฯ  ท่ีมิได้ใช้งานหรือเส่ือมสภาพแล้ว  และมีมูลค่าในบัญชีเกิน

กว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
     เม่ือได้ดำเนินการตาม 4.2, 4.3, 4.5 และ 4.6 แล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการทราบในการ

ประชุมคณะกรรมการคร้ังต่อไป
5. มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณา หรือปฏิบัติในเร่ืองท่ีคณะกรรมการ

บริหารเห็นสมควร
6. แต่งต้ังคณะทำงานเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
7. พิจารณาหรือปฏิบัติเร่ืองท่ีคณะกรรมการมอบหมายหรือแนะนำให้พิจารณาหรือปฏิบัติ
8. พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาให้

ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ หรือเพ่ือรับทราบ

 อน่ึง   เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ  ในกรณีจำเป็นท่ีจะต้องอนุมัติเร่ืองใดเป็นการด่วน
ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีระบุไว้ข้างต้นได้ แล้วรายงานให้คณะ
กรรมการบริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังต่อไป

ค. อำนาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี
1. จัดทำเป้าหมาย แผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี
2. บริหารงานบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี

ท่ีคณะกรรมการกำหนดหรืออนุมัติ
3. ควบคุมและบังคับบัญชาพนักงานทุกระดับและทุกตำแหน่งหน้าท่ี
4. ออกคำส่ัง วางระเบียบ ให้พนักงานถือปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการหรือคณะ

กรรมการบริหารกำหนด
5. บรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานทุกระดับ ต้ังแต่ระดับผู้จัดการท่ัวไปหรือต่ำกว่า หรือ

ตำแหน่งอ่ืนท่ีเทียบเท่าลงมา รวมท้ังอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ แก่บุคคลดังกล่าว
6. อนุมัติหรือดำเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังน้ี

6.1 การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง ท่ีได้กำหนดในแผนการดำเนินงาน
หรืองบประมาณประจำปีท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
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6.2 การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง ท่ีมิได้กำหนดในแผนการดำเนิน
งานหรืองบประมาณประจำปี ซ่ึงมีราคาไม่เกิน  500,000 บาท

6.3 การค้ำประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในวงเงิน
ค้ำประกันไม่เกิน 500,000 บาท

6.4 การบริจาคเงิน ส่ิงของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ในวงเงินไม่เกิน
10,000 บาท และมียอดรวมท้ังปีไม่เกิน 120,000 บาท

6.5 การขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีมิได้ใช้งานหรือเส่ือมสภาพแล้ว และมีมูลค่าในบัญชีไม่เกิน
500,000 บาท

6.6 การบริหารการเงินและทรัพย์สินตามอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการ ได้อนุมัติให้ดำเนินการแล้ว

เมื่อได้ดำเนินการตาม 6.2, 6.3, 6.5 หรือ 6.6 ไปประการใดแล้วให้รายงานคณะกรรมการ
บริหารทราบโดยเร็ว

7. พิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายหรือแนะนำ
ให้พิจารณาหรือปฏิบัติ

8. พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่กรรมการผู้จัดการใหญ่เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการพิจารณา เพ่ือรับทราบ ให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติ

9. ปฏิบัติงานอื่นของบริษัทฯ เท่าท่ีพึงอนุมานได้ว่าอยู่ในอำนาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามประเพณีปฏิบัติโดยท่ัวไปในการบริหารงานของบริษัทมหาชนจำกัด

10.  มอบหมายอำนาจหน้าท่ีในการส่ังการหรือการปฏิบัติในบางเร่ืองให้รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการท่ัวไป
และผู้จัดการฝ่าย ให้ส่ังการหรือปฏิบัติแทน

ในกรณีท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้รองผู้จัดการใหญ่ท่ีได้รับ
มอบหมายปฏิบัติหน้าท่ีแทน โดยให้มีอำนาจหน้าท่ีดังเช่นกรรมการผู้จัดการใหญ่

ง. อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และได้กำหนดอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบไว้ดังต่อไปน้ี
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์  และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำปีของบริษัทฯ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว

7. พิจารณาและให้ความเห็นในการแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ
หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าท่ีระดับบริหารของสำนักตรวจสอบภายใน เสนอกรรมการ
บริษัทฯ เพ่ือพิจารณา

8. ประสานงานกับสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทท่ีปรึกษาการตรวจสอบภายใน
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ การประเมิน
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการควบคุมภายใน  รวมถึง
ปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ

9. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเก่ียวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง
แผนงาน และปัญหาท่ีพบจากการตรวจสอบ และประเด็นท่ีผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีสาระสำคัญ

10.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 คร้ัง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ
ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเร่ืองอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร ในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญให้ฝ่ายบริหาร และ/หรือผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียว
ข้องได้ ทุกคร้ังท่ีประชุมกันจะต้องจัดส่งสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  พร้อมท้ังรายงานการประชุมให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบด้วย

11. ปฏิบัติการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ ตรวจสอบ

(2) การสรรหากรรมการ
บริษัทฯ ยังมิได้จัดต้ังคณะกรรมการสรรหาเพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีควรจะได้รับการเลือกต้ังเป็น

กรรมการโดยตรง  ในการเลือกต้ังกรรมการ  ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงหุ้น
ต่อเสียงหน่ึง  ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อ 16 และ 20
ของหมวดท่ี 4  ของข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเร่ืองเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการของบริษัทฯ  ไว้ดังต่อไปน้ี

�ข้อ 16.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี
   (1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงหน่ึงหุ้นต่อเสียงหน่ึง
   (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคล

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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   (3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็น
กรรมการเท่าจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี  หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน  ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ช้ีขาด
ว่าผู้ใดจะได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ�

�ข้อ 20.  ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะ
กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการอาจจะไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าว ให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการ
ตามวรรหน่ึง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจำนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2550 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 14 คร้ัง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

และผลตอบแทนค่าเบ้ียประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังน้ี

การเขารวมประชมุ/ คาตอบแทน
การประชมุท้ังหมด (บาท)

(ครั้ง) ในป 2549
1. นายณรงค จุลชาต เมษายน 2548 - เมษายน 2551 14/14 1,044,000    

2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย เมษายน 2550 - เมษายน 2553 14/14 348,000       

3. นางอาภา คิว้คชา เมษายน 2549 - เมษายน 2552 14/14 232,000       

4. นายผิน คิว้คชา เมษายน 2549 - เมษายน 2552 14/14 232,000       

5. นายเมธี ภมรานนท เมษายน 2550 - เมษายน 2553 14/14 232,000       

6. นางประจวบ คลายอุบล เมษายน 2549 - เมษายน 2552 14/14 232,000       

7. นายสมศกัดิ์ มัน่แดง เมษายน 2550 - เมษายน 2553 14/14 232,000       

8. พลตํารวจเอกสุทัศน สุขุมวาท เมษายน 2549 - เมษายน 2551  11/14 232,000       

9. นาวาโท ดร.สวาง เจริญผล เมษายน 2549 - เมษายน 2552 14/14 232,000       

10. นางสุเนตร คิว้คชา เมษายน 2549 - เมษายน 2552    9/14 232,000       

11. นางสาวอัมพรศรี คิว้คชา มกราคม 2549 - เมษายน 2551  12/14 232,000       

รายชือ่ วาระการดํารงตําแหนง
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- กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
-กรรมการ

จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท) จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท)
 เบ้ียประชุม 11 3,480,000           12 3,060,000           
 โบนัส - -   - -   
 คาตอบแทนอืน่ - -   - -   

รวม 11 3,480,000           12 3,060,000           

ป 2550 ป 2549

จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท) จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท)
 เบ้ียประชุม 3 618,000              3 600,000              
 โบนัส - -  - -  
 คาตอบแทนอ่ืน - -  - -  

รวม 3 618,000              3 600,000              

ป 2550 ป 2549

  -  ผู้บริหาร

จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท) จํานวนราย จํานวนเงินรวม (บาท)
 เบ้ียประชุม 10 13,052,741         10 12,719,000         
 โบนัส - -  - -  
 คาตอบแทนอ่ืน - -  - -  

รวม 10* 13,052,741         10 12,719,000         

ป 2550 ป 2549

        * หมายเหตุ  :  รวมค่าตอบแทนของ พญ.ประภา สวารชร ผู้เช่ียวชาญประจำบริษัทฯ ท่ีขอลาออกจากการเป็นพนักงาน
                           ของบริษัทฯ  เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2550
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ค่าตอบแทนอ่ืนๆ  ท่ีมิใช่เงิน
-  ไม่มี  -

- จำนวนพนักงานท้ังหมด
 ณ วันส้ินปี 2550 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 803 คน และบริษัท

ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยมีพนักงานรวมท้ังส้ิน 1,022 คน

- ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนท่ีให้กับพนักงาน
 ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนพนักงาน ในรูปของเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง ค่าอาหาร

และค่าเบ้ียประกันสังคม เป็นต้น เป็นเงินรวมท้ังส้ินประมาณ 158.30 ล้านบาท และบริษัทย่อยได้จ่าย ผลตอบแทน
พนักงานดังกล่าว เป็นเงินรวมท้ังส้ินประมาณ 238.27 ล้านบาท

- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาการทำงานของตนเอง

ให้ดีข้ึน  โดยเฉพาะงานด้านบริการซ่ึงเป็นเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงเวลามากกว่า
10 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาให้รางวัลแก่พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ
ซ่ึงทำให้พนักงานส่วนใหญ่มีขวัญและกำลังใจท่ีจะใฝ่หาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการทำงาน
และพัฒนางานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  เพ่ือจะให้ตนเองได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น  นอกจากน้ัน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านงานบริการ โดยมี
เป้าหมายท่ีจะให้บริการดีท่ีสุดเย่ียง Theme Park ช้ันนำของโลก  ตลอดจนการพัฒนาความรู้ด้านภาษาของพนักงาน
โดยได้จัดการสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ เป็นต้น  ให้แก่พนักงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับ
การให้บริการ เช่น พนักงานขายอาหาร เคร่ืองด่ืม สินค้าท่ีระลึก และพนักงานประจำเคร่ืองเล่นและเกมต่างๆ

(4) การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้ึนตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ
และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง (โปรดดูอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในหน้า 22 ประกอบ)
นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ว่าจ้างบริษัท พีเอสพี สอบบัญชี จำกัด ให้ช่วยประเมินและตรวจสอบระบบ
การควบคุมภายในเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับ มีความโปร่งใสตามหลักการของการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี   ซ่ึงบริษัทดังกล่าวได้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน   เช่น   การตรวจสอบวงจรรายได้จากการ
จำหน่ายบัตร รายได้จากการจำหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินค้าท่ีระลึก การตรวจสอบการจัดซ้ือและการก่อสร้าง
ในด้านวิธีการคัดเลือกผู้เสนอขาย การจัดการสัญญาซ้ือขายและให้บริการ เป็นต้น และได้จัดทำรายงานในแต่ละเร่ือง
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
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รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี
(1) นโยบายเก่ียวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  เพ่ือให้การดำเนินธุรกิจของ
บริษัทท้ังสองมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและม่ันคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะ
สร้างความเช่ือม่ันให้เกิดข้ึนแก่ผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ซ่ึงจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2) สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ัง ภายในไม่เกิน 4 เดือน

นับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชี  โดยในปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2550 ในวันท่ี 26 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. และเวลา 15.30 น. ตามลำดับ ณ อาคารท่ีทำการของบริษัท
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการ
ประชุมพร้อมท้ังเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม โดยจะแนบหนังสือมอบ
ฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้าประชุมแทน
และแจ้งให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม
นอกจากน้ัน จะโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดด้วย

ในข้อบังคับของบริษัทฯ  ได้กำหนดเร่ืองท่ีท่ีประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณา ดังน้ี
�ข้อ 36.  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังน้ี

(1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
(5) แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอ่ืนๆ�

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว  หากมีความจำเป็นต้องเสนอเร่ืองพิเศษเป็น
กรณีเร่งด่วน  ซ่ึงกระทบหรือเก่ียวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเก่ียวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎระเบียบของทางการ
ท่ีกำหนดให้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

(3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องและมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้เกิด

การร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้ม่ันใจว่าผู้มี
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ส่วนได้ส่วนเสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี  โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ได้แก ่พนักงาน ลูกค้า  คู่ค้า  และสังคมส่วนรวม  โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
อย่างชัดเจนไว้ในข้อบังคับและคำส่ังของบริษัทฯ รวมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณี
ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

(4) การประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2550 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมท้ังส้ิน 7 ท่าน ซ่ึงรวมถึงประธานคณะ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่  โดยประธานในท่ี
ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ
รวมท้ังได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย

(5)ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
โดยท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเร่ืองต่างๆ มีวัยวุฒิ และประสบการณ์

ทางด้านบริหารงานท่ีหลากหลาย จึงอาจกล่าวได้ว่า คณะกรรมการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ท่ีดี
คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด ให้ความเห็นชอบ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ

ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ และผู้ถือหุ้น

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบ เม่ือเกิดรายการท่ีอาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  และได้กำหนดนโยบาย  และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องนำข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อ่ืนไว้ด้วย ดังน้ี้ี

1. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการจะต้องได้รับรายงานเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการ

ที่เกี่ยวโยงกัน และจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการ
กับบุคคลภายนอก  และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย ์ อย่างเคร่งครัด  รวมท้ังต้องเปิดเผยในรายงาน
ประจำปี  และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56 �1) ด้วย

2.  การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
กรรมการของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลานาน มีความซ่ือสัตย์สุจริต

และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  บริษัทฯ จึงมิได้ออกข้อพึงปฏิบัติเก่ียวกับเร่ืองการใช้ข้อมูลภายในของคณะกรรมการ
ไว้โดยเฉพาะ แต่ได้แจ้งให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทราบถึงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองของการห้ามใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการ
เปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร เช่น การรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์
ตามแบบ 59�1 และแบบ 59-2 ตามลำดับ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
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(7) จริยธรรมธุรกิจ
   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการได้

อนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจและให้ประกาศใช้เป็นนโยบายของบริษัทฯ โดยได้กล่าวถึงนโยบายและการปฏิบัติต่อบุคคล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น รวมท้ังการติดตามดูแลให้มี
การปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

(8)  การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร
ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน

แต่ไม่เกิน 15 คน ในปี 2550 คณะกรรมการมีกรรมการจำนวน 11 คน ในจำนวนน้ีเป็นกรรมการอิสระท่ีมิได้
เป็นผู้บริหาร 5 คน ซ่ึงเป็นจำนวนท่ีสูงกว่า 1 ใน 3 ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จึงถือได้ว่า
ในคณะกรรมการมีการถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารอย่างพอเพียง

(9) การรวมหรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่าย

บริหาร  เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าท่ีในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ  คณะกรรมการ
บริษัทฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2538 เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2538 ได้มีมติให้กำหนดอำนาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการไว้ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการท่ีดี สรุปได้ดังต่อไปน้ี

1. หน้าท่ี และบทบาทของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ

และกำกับควบคุมดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี
1.1.1 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายได้ - รายจ่ายประจำปี  เพ่ือให้ฝ่ายจัดการใช้เป็น

แผนงานหลักในการบริหารงาน
1.1.2 พิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนต่างๆ ท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.3 พิจารณากล่ันกรองเร่ืองต่างๆท่ีจะเสนอขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
1.1.4 พิจารณานโยบายและเร่ืองท่ีสำคัญ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
1.1.5 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ โดยได้กำหนดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน
1.2 ในด้านการจัดการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าท่ีบริหารงานประจำ หรือจัดการบริหาร

ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอนุมัติไว้
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1.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้จัดให้มีการประชุมพนักงานระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
(ระดับผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้างานท่ีเก่ียวข้อง) เพ่ือให้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมท้ังพิจารณาแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละคร้ัง

1.4 ในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ให้แต่ละฝ่ายจัดเตรียม
แผนงานประจำปี ตามนโยบายท่ีฝ่ายจัดการกำหนด แล้วนำมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงให้เป็นแผนงานและ
งบประมาณของบริษัทฯ เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป เม่ือฝ่ายจัดการนำแผนงาน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานแล้วก็จะมีการประเมินผล  เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

1.5 การรายงานทางการเงิน
1.5.1 คณะกรรมการมีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ และรับรองรายงานข้อมูลทางการเงิน

ท่ีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว  และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ท่ีส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้น นายทะเบียน และทำการโฆษณาเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนท่ีสนใจ โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5.2 งบการเงินหรือข้อมูลทางการเงินได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ  หรือมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  โดยปราศจากการแทรกแซง
ของคณะกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและเพียงพอ รวมท้ังเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง
และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือนำเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ในเร่ืองดังกล่าวน้ี คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซงของฝ่ายจัดการ
หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

(10) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ ได้ให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษากรรมการ

และผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการ

(11) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปี  ว่าจะมีการประชุมตามปกติเป็นประจำ

ทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเป็น  โดยในการประชุมประจำเดือนของ
ทุกเดือนน้ัน มีการกำหนดวาระท่ีจะต้องมีการรับทราบหรือพิจารณาไว้ชัดเจนล่วงหน้า เช่น วาระการรับรองรายงาน
การประชุม วาระพิจารณาติดตามเร่ืองท่ีสืบเน่ืองจากการประชุมคร้ังท่ีผ่านมา และวาระรับทราบผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นต้น  เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า

-30-



ประชุม ปกติการประชุมแต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ช่ัวโมงแล้วแต่กรณี เพ่ือให้กรรมการ ได้มีโอกาสรับทราบ
หรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยละเอียด ในเร่ืองของการพิจารณาน้ัน นอกจากจะมีเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือให้
กรรมการได้มีโอกาสศึกษารายละเอียดของเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาแล้ว  ฝ่ายจัดการยังพร้อมท่ีจะอธิบายเร่ืองน้ันๆ ให้คณะ
กรรมการเข้าใจอย่างชัดแจ้งอีกด้วย  ในปี 2550 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 14 คร้ัง ในการประชุมแต่ละ
ครั้งมีการทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุม
ท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่างเรียบร้อย  พร้อมท่ีจะให้ผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้

(12) คณะอนุกรรมการ
นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังมีคณะกรรมการเพ่ือช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

อีกจำนวน  2  ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
    1.  ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ  และบริษัทย่อยได้เคยจัดต้ังสำนักตรวจสอบภายในข้ึนเม่ือปี  2544  ต่อมาภายหลังท่ี
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในได้ลาออกไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่ได้ต้ังผู้อำนวยการคนใหม่ แต่ในการ
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 9/2550 และคณะกรรมการของบริษัทย่อยคร้ังท่ี 9/2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยว่าจ้างบริษัท พีเอสพี สอบบัญชี จำกัด ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้การปฏิบัติ
งานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้วางไว้ และเป็นไปตามหลักของการกำกับดูแล
กิจการท่ีดี  โดยบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการตามแผนท่ีวางไว้ และเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นระยะๆ

ในปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ประชุมกันเป็นจำนวน 5 คร้ัง โดยได้
รับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินทุกๆ ไตรมาส เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
และเสนองบการเงินประจำปีต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ การประชุมส่วนใหญ่จะประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
ของบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ หรือสอบทานบัญชี เช่น ในการตรวจสอบงบการเงิน
สำหรับปี 2550 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ และการทดสอบระบบการควบคุม
ภายใน ในเร่ืองระบบการควบคุมการจำหน่ายบัตร การกำหนดทุนประกันภัยทรัพย์สิน และการควบคุมสินทรัพย์ถาวร
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการแก้ไขการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำแนะนำดังกล่าว

2. การบริหารความเส่ียง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง โดยได้มอบหมายให้ฝ่าย

จัดการกำหนดและประเมินความเส่ียงท่ีมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ปรากฏรายละเอียดในเร่ือง
ปัจจัยความเส่ียงในหน้า  9-12) แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบและ/หรือพิจารณา
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(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศ
ไทย  โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณ
การท่ีดีท่ีสุดในการจัดทำ รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 เพ่ือการนำหลักการของการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไปใช้ให้เกิดประโยชน์   คณะกรรมการได้จัดให้มี
การดำรงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และได้อนุมัติการแต่งต้ังผู้บริหารข้ึนดูแลควบคุมเพ่ือให้ม่ันใจ
ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สิน และ
เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันมิให้มีการทุจริตหรือการดำเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญได้อย่างทันต่อเหตุการณ์

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ  โดยรวมอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเช่ือมันอย่างมีเหตุผลต่อความเช่ือถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2550

(15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผล

ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเร่ือง
ท่ีเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด  ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น  แม้บริษัทฯ จะมิได้
จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  แต่ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทำหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับ
ผู้ลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของ
บริษัทฯ โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2914-4100-19 หรือท่ี Website : www.safariworld.com หรือท่ี E-mail
address : info@safariworld.com
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รายการระหว่างกัน
นอกจากรายการระหว่างกันท่ีบริษัทฯ มีกับบริษัทย่อยดังท่ีกล่าวไว้ในเร่ืองของ �การประกอบธุรกิจและ

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย� (การประกอบธุรกิจในหน้า 4-7) แล้ว  ในปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมี
รายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของการเช่าท่ีดิน และการซ้ือทรัพย์สินระหว่างกัน ซ่ึงผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ได้รายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง
กันว่า �สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และหน้ีสิน รายได้ และต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงของบริษัทฯ เป็นรายการท่ี
เกิดข้ึนกับบริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  กิจการเหล่าน้ีเก่ียวข้องกันโดยการมีบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือ
มีกรรมการร่วมกัน รวมถึงการมีรายการกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกันกับกรรมการบริษัท...��รายละเอียดของ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน มีดังน้ี

(1) รายการท่ีเก่ียวข้องกันกับบริษัท เมืองไอยรา (2002) จำกัด
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 10/2548 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2548 ได้มีมติให้บริษัทฯ

เช่าท่ีดินจำนวนประมาณ 300 ไร่ ท่ีตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จากบริษัท เมืองไอยรา (2002)
จำกัด มีกำหนดอายุสัญญา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าปีละ 2,000,000 บาท เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีเก็บสัตว์ท่ีมีเกินความจำเป็น
และเพ่ือเพาะเล้ียงและขยายพันธ์ุสัตว์ บริษัท เมืองไอยรา (2002) จำกัด เป็นบริษัทฯ ท่ีนายไพศาล เตชะรัตนไชย
รองประธานกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40.5  ของทุนจดทะเบียน

(2) รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เบิร์ดเซอร์คัส จำกัด
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ

เช่าที่ดินจำนวน 68-2-29.8 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอมีบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
ที่ดินแปลงใหญ่อยู่ติดกับบริษัทฯ จากบริษัท เบิร์ดเซอร์คัส จำกัด ในอัตราค่าเช่าปีละ 3,000,000 บาท เพื่อ
ประโยชน์ในการเพาะปลูกกล้วย ข้าวโพด หญ้า ผลไม้ ผัก และต้นไม้เล็ก เพ่ือใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารที่สามารถมั่นใจได้ว่าปลอดสารพิษและปลอดภัยแก่สัตว์ บริษัท เบิร์ดเซอร์คัส จำกัด
เป็นบริษัทท่ีนางอาภา ค้ิวคชา ประธานกรรมการบริหาร  นายผิน ค้ิวคชา  กรรมการผู้จัดการใหญ่  และนางสาวอัมพรศรี
ค้ิวคชา กรรมการของบริษัทฯ  เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทดังกล่าว

(3) รายการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน)
เม่ือเดือนตุลาคม 2550 บริษัทฯ ได้ซ้ือคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้ใช้งานเน่ืองจากการลดจำนวนสาขาของ

บริษัท หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด (มหาชน) รวมจำนวน 120 ชุด เพ่ือนำมาใช้งานด้านการบริหารงานข้อมูล
ของบริษัทฯ โดยซ้ือมาในราคาท่ีตกลงกันเป็นการเหมารวมท้ังส้ิน 960,000 บาท บริษัทหลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน จำกัด
(มหาชน) เป็นบริษัทท่ีนางอาภา  ค้ิวคชา  ประธานกรรมการบริหาร  และนายผิน  ค้ิวคชา  กรรมการผู้จัดการใหญ่
ของบริษัทฯ เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการของบริษัทดังกล่าวตามลำดับ
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(4) รายการท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด
ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯ ได้ซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองกรองน้ำ เคร่ืองปรับอุณหภูมิน้ำ เพ่ือจัดสร้างบ่อ

เล้ียงปลาแบบตู้กระจกขนาดใหญ่ในสวนสัตว์มารีนปาร์ค ตามโครงการสร้างแหล่งดึงดูดใหม่ๆ แก่นักท่องเท่ียวในโอกาส
ฉลองครบรอบ 20 ปีของบริษัทฯ และได้จัดซ้ือปลาแฟนซีคาร์ฟจากบริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด
เพ่ือนำมาเล้ียงเพ่ิมเติมในสวนสัตว์มารีนปาร์คดังกล่าว  อุปกรณ์บ่อเล้ียงปลา และปลาแฟนซีคาร์พ มีมูลค่าท่ีตกลงกัน
ในราคาทุนประมาณ 2.20 ล้านบาทและ 2.75 ล้านบาทตามลำดับ  บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด
เป็นบริษัทท่ีนางสาวอัมพรศรี ค้ิวคชา กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงช่ือผูกพันบริษัท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
(1) ฐานะการเงิน ณ วันส้ินปี 2550

!  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
-  สินทรัพย์ของบริษัทฯ

 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 2,562.37 ล้านบาท ประกอบด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 142.55 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,419.82 ล้านบาท
สินทรัพย์หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 32.59 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและ
ต๋ัวเงินรับจำนวน 26.32 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปีจำนวน 72.00 ล้านบาท
และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นประมาณ 11.64 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย ดอกเบี้ยค้างรับ
จากบริษัทย่อยจำนวน 193.23 ล้านบาท สัตว์และต้นไม้สุทธิจากค่าเสื่อมราคาจำนวน 223.23 ล้านบาท
สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์รวมมูลค่าสุทธิ 1,961.61 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นรวมประมาณ
41.75 ล้านบาท

บริษัทฯ มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 265.23 ล้านบาท
ประกอบ ด้วยเงินให้กู้ยืมจำนวน 72.00 ล้านบาท และดอกเบ้ียค้างรับจำนวน 193.23 ล้านบาท  เงินให้กู้ยืมดังกล่าว
เป็นเงินท่ีบริษัทฯ ได้กู้จากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึงมาให้บริษัทย่อยกู้ยืมต่อเพ่ือการก่อสร้างและดำเนินกิจการ
ของบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ คิดดอกเบ้ียจากบริษัทย่อยในอัตราเดียวกันกับท่ีธนาคารเรียกเก็บจากบริษัทฯ  ภายหลัง
จากเดือนกรกฎาคม 2547 ท่ีบริษัทฯ ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกับธนาคารดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ได้รับ
การขยายเวลาชำระค่าดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีจะต้องชำระให้แก่ธนาคารเม่ือเดือนมิถุนายน 2541 ออกไปให้สามารถชำระ
ได้ภายหลังจากท่ีได้ชำระคืนเงินต้นให้แก่ธนาคารหมดแล้ว (เร่ิมชำระดอกเบ้ียท่ีคงค้างต้ังแต่ปี 2553 เป็นต้นไป)
จึงทำให้บริษัทฯ มีดอกเบ้ียท่ีจะต้องได้รับชำระจากบริษัทย่อยค้างจ่ายเป็นจำนวน 193.23 ล้านบาท
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-  หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมท้ังส้ิน 2,738.85 ล้านบาท ประกอบด้วยหน้ีสินหมุนเวียนจำนวน 2,679.96

ล้านบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนซ่ึงประกอบด้วย เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า และหน้ีสินตามสัญญา
เช่าซ้ือ รวมประมาณ 58.89 ล้านบาท

หน้ีสินหมุนเวียนประกอบด้วย เจ้าหน้ีการค้าจำนวน 13.53 ล้านบาท หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ
รถยนต์น่ังและรถโค้ชเพ่ือใช้รับส่งผู้เข้าชมท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปีจำนวน 15.38 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว
และดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีเจ้าหน้ีอาจเรียกคืนได้เม่ือต้องการจำนวน 2,628.40 ล้านบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เช่น
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าภาษีเงินได้ค้างจ่าย เป็นต้น รวมแล้วประมาณ 22.65  ล้านบาท
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีเจ้าหน้ีอาจเรียกคืนได้เม่ือต้องการน้ัน เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคาร
ในประเทศแห่งหน่ึงเป็นจำนวน 1,419.52 ล้านบาท และดอกเบ้ียท่ีค้างจ่ายจำนวน 1,208.88 ล้านบาท ซ่ึงค้ำประกัน
โดยการจดจำนองท่ีดินจำนวน 445-2-18 ไร่ และส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่และจะมีข้ึนในอนาคตของบริษัทฯ   หลังจาก
ที่ธนาคารดังกล่าวและบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 แล้ว บริษัทฯ
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว โดยได้ผิดนัดชำระคืนเงินต้นและ
ดอกเบี้ย ทำให้ผู้สอบบัญชีบันทึกเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องไว้ในบัญชี �เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายท่ีเจ้าหน้ีอาจเรียกคืนได้เม่ือต้องการ� ภายใต้หน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าจำนวน 1,000 ล้านบาท
เม่ือหักด้วยผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,176.48 ล้านบาท จึงเหลือส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 176.48 ล้านบาท

- ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2549 ที่บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,622.51 ล้านบาท

สินทรัพย์ในปี 2550 ได้ลดลง 60.14 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยลดลง 123.60 ล้านบาท
เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย แต่สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 32.74 ล้านบาท และสินทรัพย์
ถาวรประเภทสัตว์ อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 41.97 ล้านบาท เพราะได้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นในระหว่างปีเป็น
รายการสำคัญ

บริษัทฯ มีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจาก 2,478.57 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 2,738.85 ล้านบาทในปี 2550
หรือเพิ่มขึ้น 260.28 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้
เมื่อต้องการเพิ่มขึ้น 212.93 ล้านบาทเป็นสำคัญ เป็นเพราะบริษัทฯ ได้ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่
ธนาคารผู้เป็นเจ้าหน้ีต้ังแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา จึงต้องบันทึกดอกเบ้ียค้างจ่ายไว้ในอัตราผิดนัดชำระหน้ี
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้ลดลง 320.42 ล้านบาทโดยลดลงจาก 143.94 ล้านบาทในปี 2549 กลับมามีผลติดลบ 176.48
ล้านบาทในปี 2550 เป็นเพราะการบันทึกผลขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2550
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! บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย
ณ วันส้ินปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 3,812.25 ล้านบาท ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมุนเวียน 247.63 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ สัตว์และต้นไม้ และท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้างรอการขายสุทธิจากค่าเสื่อมราคารวมจำนวน 3,508.02 ล้านบาท เงินลงทุนในเงินฝากประจำ
ธนาคารเพ่ือภาระค้ำประกันจำนวน 6.51 ล้านบาท และเงินล่วงหน้าและสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอ่ืนรวมท้ังส้ิน 50.09
ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมกันทั้งสิ ้น 4,216.72 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหนี้สิน
หมุนเวียนจำนวน 2,922.78 ล้านบาท และหน้ีสินไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 1,293.94 ล้านบาท  หน้ีสินหมุนเวียน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย  เงินกู้ยืมและดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีเจ้าหน้ีอาจเรียกคืนได้เม่ือต้องการจำนวน
2,628.40 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทฯ มีต่อธนาคารในประเทศ
แห่งหน่ึงท่ีบริษัทฯ ได้ผิดนัดชำระคืนเงินต้นและดอกเบ้ีย  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหน้ีค้างชำระ
จำนวน 1,419.52 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 1,208.88 ล้านบาท  ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียน
ประกอบด้วย เงินสนับสนุนการขายรับล่วงหน้ารวมจำนวน 16.94 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 44.23
ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายซึ่งเป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยกู้ยืมจากธนาคารในประเทศ และได้
โอนสิทธิเรียกร้องให้กับ บสท. เป็นจำนวน 1,082.77 ล้านบาท  และหุ้นกู้ที่บริษัทย่อยออกขายภายใต้โครงการ
พัฒนาและฟ้ืนฟูกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามิจำนวน 150.00 ล้านบาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนในปี 2550 รวมจำนวน 333.03 ล้านบาท ทำให้ ณ วันส้ินปี
2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมท้ังส้ิน 1,404.47 ล้านบาท ซ่ึงมากกว่าทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแล้ว
หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเป็นจำนวน 404.47 ล้านบาท ซ่ึงเม่ือส้ินปี 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุน
สะสมรวมท้ังส้ิน 1,071.44 ล้านบาท  หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบอยู่จำนวน 71.44 ล้านบาท ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ มีฐานะการเงินท่ีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เพราะมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำว่าศูนย์ จึงได้ข้ึนเคร่ืองหมาย NC (Non-Compliance) และ
เครื่องหมาย SP (Suspension) โดยห้ามทำการซื้อขายหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2550
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2550 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ
จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่จะทำให้ผลขาดทุนสะสมลดลง เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะนี้บริษัทฯ
อยู่ในระหว่างการจัดทำแผนฟ้ืนฟูกิจการท่ีเหมาะสม โดยจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะๆ ต่อไป

-  ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2550 เปรียบเทียบกับปี 2549
เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ วันส้ินปี 2549 ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมท้ังส้ิน 3,887.21

ล้านบาท สินทรัพย์ของปี 2550 ลดลง 74.96 ล้านบาท เป็นผลจากการที่สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ลดลง 113.75 ล้านบาท เนื่องจากการบันทึกตัดค่าเสื่อมราคาในปี 2550 ส่วนสินทรัพย์อื่น
ที่เพิ่มขึ้นรวมแล้วประมาณ 38.79 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 49.78 ล้านบาท และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนประเภทเงินล่วงหน้าค่าซ้ือทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน 3.01 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ
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ในด้านของหน้ีสินได้เพ่ิมข้ึนจาก 3,958.65 ล้านบาท ณ วันส้ินปี 2549 เป็น 4,216.72 ล้านบาท
ณ วันส้ินปี 2550 หรือเพ่ิมข้ึน 258.07 ล้านบาท  เน่ืองจากเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีเจ้าหน้ีอาจ
เรียกคืนได้เมื่อต้องการเพิ่มขึ้น 212.93 ล้านบาท  เป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ผิดนัดชำระคืนเงินกู้และดอกเบ้ีย
ตามกำหนด  ทำให้ต้องบันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายไว้ในอัตราสูงสุดของการผิดนัดชำระหนี้  ส่วนหนี้สินรายการอื่น
เปล่ียนแปลงรวมแล้วเพ่ิมข้ึน 45.14 ล้านบาท

(2) ผลการดำเนินงาน
! ผลการดำเนินงานของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

 ในปี 2550 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 320.42 ล้านบาทหรือมีผลขาดทุน
เฉลี่ยหุ้นละ 1.60 บาท  ผลขาดทุนของบริษัทฯ  เกิดจากการที่บริษัทฯ  มีรายได้ 440.30 ล้านบาท  มีต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายจำนวน 760.72 ล้านบาท รายได้ท่ีได้รับประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมเป็นรายได้หลัก
มีจำนวน 212.06 ล้านบาท  หรือประมาณร้อยละ 48.2 ของรายได้ท้ังหมด รายได้ท่ีมิใช่บัตร เช่น รายได้จากการ
จำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมมีจำนวน 94.01 ล้านบาท  รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกจำนวน 35.41
ล้านบาท  รายได้ค่าบริการรถรับส่ง กิจกรรมสวนสนุก รายได้ค่าสมาชิก และรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนรวมท้ังส้ิน 90.52
ล้านบาท  และรายได้จากดอกเบ้ียรับจำนวน  8.30 ล้านบาท

 บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 760.72 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ
และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัตว์และต้นไม้จำนวน 249.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 181.38 ล้านบาท
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 106.03 ล้านบาท ดอกเบ้ียจ่าย 219.47 ล้านบาท และค่าตอบแทนกรรมการ
4.10 ล้านบาท  รวมแล้วค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เป็นจำนวน 320.42 ล้านบาท หรือมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้อยู่
ร้อยละ 72.7

-  ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปี 2549
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปี 2549 ที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

261.82 ล้านบาท ผลขาดทุนในปี 2550 ได้เพ่ิมข้ึน 58.60 ล้านบาท หรือผลขาดทุนเฉล่ียต่อหุ้นเพ่ิมข้ึนหุ้นละ 0.29
บาท โดยเพ่ิมข้ึนจากหุ้นละ 1.31 บาทในปี 2549 เป็นหุ้นละ 1.60 บาทในปี 2550 เป็นเพราะบริษัทฯ มีรายได้ลดลง
0.39 ล้านบาท  และมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 58.21 ล้านบาท รายได้ท่ีลดลงประกอบด้วย  รายได้ดอกเบ้ียรับ
ลดลง  9.83  ล้านบาท  รายได้จากการจำหน่ายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  สินค้าท่ีระลึก และการให้บริการอ่ืนลดลง 6.06
ล้านบาท  แต่รายได้จากการจำหน่ายบัตรเพิ่มขึ้น 15.50 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายอาหารและรายได้จากการ
ให้บริการอ่ืนลดลงเพราะจำนวนผู้เข้าชมได้ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 3.9
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! ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เมื่อรวมผลขาดทุนของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยแล้ว ปรากฏผลขาดทุนทั้งสิ้น 333.03 ล้านบาท

โดยเกิดจากรายได้รวมท้ังส้ิน 1,148.11 ล้านบาท และต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 1,481.14 ล้านบาท รายได้ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายบัตรเป็นรายได้หลักประมาณ 637.80ล้านบาท รายได้จาก
การจำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมรวม 203.76 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายสินค้าท่ีระลึก 118.31 ล้านบาท
และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นรวม 188.24 ล้านบาท ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ
และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัตว์และต้นไม้รวมจำนวน 490.82 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 459.60 ล้านบาท
ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 307.77 ล้านบาท และดอกเบ้ียจ่าย 222.95 ล้านบาท เม่ือรวมแล้วบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เป็นจำนวน 333.03 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุนเฉล่ียหุ้นละ 1.67 บาท
เพราะจำนวนผู้เข้าชมยังไม่สูงพอที่จะทำรายได้ให้สูงกว่าค่าใช้จ่ายและค่าดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากธนาคารที่จะต้อง
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในอัตราสูงสุดของการผิดนัดชำระหน้ี

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปี 2549
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2549 ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 359.53

ล้านบาท ผลขาดทุนในปี 2550 ได้ลดลง 26.50 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
มีรายได้เพิ่มขึ้น 144.62 ล้านบาท ซึ่งในส่วนสำคัญเกิดจากรายได้จากการจำหน่ายบัตรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 91.14
ล้านบาท  และรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม สินค้าท่ีระลึก และการให้บริการอ่ืนเพ่ิมข้ึน 53.47 ล้านบาท
รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 144.61 ล้านบาทน้ัน ประกอบด้วยรายได้ของบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน 145.01 ล้านบาท แต่รายได้ของบริษัทฯ
ลดลง 0.39 ล้านบาท รายได้ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นเพราะจำนวนผู้เข้าชมในปี 2550 ได้เพ่ิมข้ึนจากปี 2549
ประมาณร้อยละ 12.0 ส่วนจำนวนผู้เข้าชมของบริษัทฯ ลดลงจากปี 2549 ร้อยละ 3.9 จำนวนผู้เข้าชมของบริษัทย่อย
ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศท่ีมีการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจากปี 2549 โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวจากยุโรปที่ได้เคยยกเลิกการท่องเที่ยวเมื่อครั้งที่เกิดพิบัติภัยสึนามิ  ได้กลับเข้ามาในปลายปี 2549

บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน 58.21 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
สัตว์และต้นไม้เพิ่มขึ้น 7.69 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมถึงผลตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้น 12.03
ล้านบาท ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน 10.40 ล้านบาท และดอกเบ้ียจ่ายเพ่ิมข้ึน 28.09 ล้านบาท  บริษัทฯ
มีต้นทุนขายเพ่ิมข้ึนตามรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินค้าท่ีระลึกท่ีเพ่ิมข้ึน  ส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา และค่าไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึนเป็นสำคัญ

กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น แต่รายได้ลดลงเล็กน้อย เพราะจำนวนผู้เข้าชมได้ลดลงจากปี 2549 ประมาณร้อยละ 3.9 จำนวนผู้เข้าชม
ท่ีลดลงส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
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เป็นปกติเช่นก่อนหน้าท่ีเกิดพิบัติภัย  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนรวมท้ังส้ิน 118.12 ล้านบาท
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นต้นทุนขายท่ีเพ่ิมข้ึนตามรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน ในปี 2550 รายได้ได้เพ่ิมข้ึนมากกว่าต้นทุนและ ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมีผลขาดทุนลดลงประมาณ 26.50 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2549

(3) กระแสเงินสดของบริษัทฯ
ในปี 2550 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 333.03 ล้านบาท แบ่งออกเป็น

ผลขาดทุนของบริษัทฯ เอง 320.42 ล้านบาท และผลขาดทุนของบริษัทย่อย 12.61 ล้านบาท เมื่อหักรายจ่าย
ที่มิได้จ่ายเป็นเงินสดออกจากผลขาดทุน เช่น ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชีจำนวน 307.77 ล้านบาท
และดอกเบี้ยค้างจ่ายกับธนาคารจำนวน 222.95 ล้านบาท รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หน้ีสินดำเนินงานแล้ว  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ 195.21 ล้านบาท  ทำให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอและยังมีสินทรัพย์ประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเหลืออยู่
ณ วันส้ินปี 2550 ประมาณ 119.17 ล้านบาท

ณ วันส้ินปี 2550  บริษัทฯ มีอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนประมาณ 0.05 เท่า
เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 142.54 ล้านบาท และมีหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวน 2,679.96
ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้
เม่ือต้องการจำนวน 2,628.40 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ ส่วนท่ีเหลืออีกจำนวน 51.56 ล้านบาท เป็นหน้ีสินจาก
การดำเนินงานท่ัวๆ ไป เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหน้ีการค้า เป็นต้น   เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2549  บริษัทฯ
มีอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงเพราะหนี้สินของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ
ได้ผิดนัดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารผู้เป็นเจ้าหนี้อีก ภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาปรับ
โครงสร้างหนี้ครั้งใหม่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 แล้ว บริษัทฯ จึงต้องบันทึกดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากธนาคาร
ไว้ในอัตราสูงสุดของการผิดนัดชำระหนี้ ทำให้หนี้เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการ
เพ่ิมข้ึนจาก  2,415.47 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 2,628.40 ล้านบาทในปี 2550 หรือเพ่ิมข้ึนจำนวน  212.93
ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัทฯ  มีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 10.51 ล้านบาท เน่ืองจากการต้ังลูกหน้ีเงินกู้ยืมท่ีถึง
กำหนดชำระภายในหน่ึงปีของบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน  อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนจึงลดลงเม่ือ
เปรียบเทียบกันปี 2549

โดยสรุปในปี 2550 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานและภายหลังจากท่ีได้ปรับปรุงรายการ
ท่ีมิได้เป็นเงินสด และผลของการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินในการดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ เหลือเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 2.39 ล้านบาท และบริษัทย่อยเหลือเงินสดสุทธิเป็นจำนวน 192.82 ล้านบาท
บริษัทย่อยจึงได้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ ในระหว่างปีเป็นจำนวน 123.60 ล้านบาท  และชำระเงินต้นและดอกเบ้ีย
ให้แก่ บสท.  ผู้เป็นเจ้าหน้ีท่ีได้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากธนาคารตามกำหนดเป็นเงินจำนวน 59.29 ล้านบาท แต่ส่วน
ของบริษัทฯ เองเน่ืองจากได้ผิดนัดชำระหน้ีแก่ธนาคารผู้เป็นเจ้าหน้ีต้ังแต่ปลายปี 2547 เป็นต้นมา  บริษัทฯ จึงมีหน้ีสิน
ระยะสั้นในส่วนของเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการเพิ่มขึ้นดังที่กล่าวข้างต้น
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สรุปข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2550 ได้มีมติแต่งต้ังนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 หรือนายประวิทย์  วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4917 แห่งบริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำเสนอ
โดยในการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับค่าสอบบัญชีจากบริษัทฯ เป็นจำนวน 800,000
บาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน เช่น ค่าพาหนะ และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น เป็นเงิน 24,900 บาท

ป 2550 ป 2549 ป 2548
ขอมูลงบการเงนิ

- สินทรัพยรวม (ลานบาท) 3,812.25 3,887.21 4,000.04
- หนี้สินรวม (ลานบาท) 4,216.72 3,958.65 3,711.95
- สวนของผูถือหุน (ลานบาท) (404.47) (71.43) 288.09
- รายไดจากการขาย (ลานบาท) 1,147.42 1,003.02 638.47
- รายไดรวม (ลานบาท) 148.11 1,004.61 638.88
- กําไรข้ันตน (ลานบาท) 657.28 556.88 286.68
- กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ (ลานบาท) (333.03) (359.53) (475.28)

อัตราสวนทางการเงนิ
- กําไร (ขาดทนุ) สุทธิตอรายไดรวม (%) (29.0) (35.8) (82.1)
- อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) N.A. N.A. (165.0)
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) (8.7) (9.2) (11.9)
- กําไร (ขาดทนุ) สุทธิตอหุน (บาท) (1.67) (1.80) (2.38)
- เงินปนผลตอหุน (บาท) - - -
- มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) (2.02) (0.36) 2.21

* ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จึงไมมีการจายเงินป
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ    ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัท
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 งบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน
เหล่าน้ี  ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน
และปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ความเช่ือม่ันอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ี
เป็นสาระสำคัญซ่ึงผู้บริหารเป็นผู้จัดทำข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเช่ือว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปท่ีเป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการ
ดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
สำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป
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ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเน่ือง
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เป็นจำนวนเงินรวม
ประมาณ 333.0 ล้านบาท และ 359.5 ล้านบาทตามลำดับ  และมีหน้ีสินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนมาก  นอกจากน้ี บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
อันเป็นสาเหตุให้ผิดนัดตามข้อกำหนดในสัญญา และบริษัทฯถูกฟ้องเก่ียวกับการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชี และสัญญากู้ยืม
และบังคับจำนองตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินมาชำระหน้ีท่ีมี
ต่อธนาคาร  ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้มีข้อสงสัยอย่างมากเก่ียวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเน่ือง
งบการเงินดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำข้ึนภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีบริษัทฯยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเน่ือง จึงไม่
รวมถึงรายการปรับปรุงต่างๆ เก่ียวกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าหน้ีสินท่ีบริษัทฯ จะต้องชำระ
ตลอดจนไม่ได้จัดประเภทรายการดังกล่าวท่ีอาจจำเป็นในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

(นายอธิพงศ์    อธิพงศ์สกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพมหานคร วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2551
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 6 119,171,471    105,320,795    32,586,908      28,326,634      
ลูกหนีก้ารคาและต๋ัวเงนิรับ - สทุธิ
บริษทัท่ีเก่ียวของกัน 5 -                  7,500               302,031           104,225          
บริษทัอืน่ 7 59,187,504      40,777,958      26,020,595      9,672,846        
เงนิลวงหนาแกกรรมการ พนกังาน

 และบคุคลท่ีเก่ียวของกัน 5 967,645           1,978,922        -                  -                  
สนิคาคงเหลือ - สทุธิ 8 38,866,481      41,808,420      7,171,816        7,593,557        
ดอกเบ้ียคางรับบริษทัท่ีเก่ียวของกัน 5 -                  -                  420,411           1,293,124        
เงนิใหกูยมืแกบริษทัยอยถงึกําหนดชําระภายในหน่ึงป 5 -                  -                  72,000,000      60,000,000      
เงนิลวงหนาคาดําเนนิการในการขายสินทรัพย 14 16,777,569      -                  -                  -                  
สนิทรัพยหมนุเวยีนอืน่ 12,663,466      7,957,034        4,045,981        2,815,999        
รวมสินทรัพยหมนุเวยีน 247,634,136    197,850,629    142,547,742    109,806,385    

เงนิลงทุนในบริษทัยอย - สทุธิ 4,9 -                  -                  -                  -                  
เงนิฝากท่ีตดิภาระค้าํประกัน 10 6,511,107        33,046,335      54,222             52,157            
เงนิใหกูยมืระยะยาวแกบริษทัยอย
และดอกเบ้ียคางรับ 5 -                  -                  193,227,083    328,827,083    
สตัวและตนไม - สุทธิ 11 231,092,902    216,883,941    223,228,552    210,945,323    
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ - สุทธิ 12,14,18,19 3,040,142,565 3,200,801,397 1,961,615,856 1,931,922,812 
ท่ีดินท่ียงัไมไดใชในการดาํเนนิงาน - สทุธิ 13,14,18,19 -                 189,870,438    -                  -                  
ท่ีดินและสิง่ปลูกสรางรอการขาย-สทุธิ 14 236,782,647    -                  -                  -                  
เงนิลวงหนาคาซือ้สนิทรัพย 15 46,909,099      43,899,064      39,747,620      36,999,578      
สนิทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน - สทุธ ิ 3,182,115        4,859,838        1,947,802        3,959,418        
รวมสินทรัพยไมหมนุเวยีน 3,564,620,435 3,689,361,013 2,419,821,135 2,512,706,371 
รวมสินทรัพย 3,812,254,571 3,887,211,642 2,562,368,877 2,622,512,756 

สนิทรัพย
สนิทรัพยหมนุเวียน

สนิทรัพยไมหมนุเวยีน

หนวย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549

เงนิเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงนิ 16 -                  26,238,130      -                  -                  
เจาหนีก้ารคา
บริษทัท่ีเก่ียวของกัน 5 -                  -                  406,201           223,780          
บริษทัอ่ืน 30,144,944      32,831,989      13,122,970      16,019,076      
หน้ีสนิตามสญัญาเชาซือ้สวนทีถ่งึกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ป 17 17,423,210      8,723,777        15,384,568      1,333,854        
เงนิกูยมืระยะยาวและดอกเบ้ียคางจาย
ท่ีถงึกําหนดชําระภายในหนึง่ป 18 93,500,000      40,500,000      -                  -                  
เงนิกูยมืระยะยาวและดอกเบ้ียคางจาย
ท่ีเจาหน้ีอาจเรียกคนืไดเมือ่ตองการ 18 2,628,401,949 2,415,473,116 2,628,401,949 2,415,473,116 

14 88,788,538      -                  -                  -                  
5 64,522,704      61,196,442      22,645,024      23,471,559      

รวมหนีส้นิหมนุเวียน 2,922,781,345 2,584,963,454 2,679,960,712 2,456,521,385 

กําไรท่ีรอรับรู -                  4,287,597        -                  -                  
เงนิสนบัสนนุการสงเสริมการขาย
รับลวงหนา - สทุธิ 16,944,444      20,577,778      16,944,444      20,577,778      
หน้ีสนิตามสญัญาเชาซือ้ - สุทธิ 17 44,225,903      3,758,496        41,945,571      1,476,486        
เงนิกูยมืระยะยาวและดอกเบ้ียคางจาย 18 1,082,770,726 1,195,059,263 -                  -                  
หุนกู 19 150,000,000    150,000,000    -                  -                  
รวมหนีส้นิไมหมนุเวียน 1,293,941,073 1,373,683,134 58,890,015      22,054,263      
รวมหนีส้นิ 4,216,722,418 3,958,646,588 2,738,850,727 2,478,575,648 

หนวย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษทัฯ

หน้ีสนิและสวนของผูถอืหุน
หนีส้นิหมนุเวียน

หนีส้นิไมหมนุเวียน

เงนิมดัจาํจากการขายทรัพยสนิ
คาใชจายคางจายและหนีสิ้นหมนุเวียนอืน่
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2550 2549 2550 2549
ทนุเรือนหุน
ทนุจดทะเบียน 
หุนสามญั 200 ลานหุน มลูคาหุนละ 5 บาท 1,000,000,000   1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
ทนุทีอ่อกและชําระแลว
หุนสามญั 200 ลานหุน มลูคาหุนละ 5 บาท 1,000,000,000    1,000,000,000   1,000,000,000   1,000,000,000  
ขาดทนุสะสม (1,404,467,847)  (1,071,434,946)  (1,176,481,850)  (856,062,892)    
รวมสวนของผูถือหุน (ขาดทนุเกินทนุ) (404,467,847)     (71,434,946)      (176,481,850)     143,937,108     
รวมหน้ีสินและสวนของผูถอืหุน 3,812,254,571    3,887,211,642   2,562,368,877   2,622,512,756  

หนวย : บาท

สวนของผูถอืหุน
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯงบการเงนิรวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

 
หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
5 , 27

จาํหนายบัตรเขาชม 637,799,929    546,659,030     211,796,566  196,302,185  
จาํหนายอาหารและเครือ่งด่ืม 203,758,060    185,487,807     94,012,746    94,991,102    
รายไดคาบรกิารรถรบัสง 85,676,921      75,024,860       56,217,160    53,748,275    
จาํหนายสินคาและของทีร่ะลึก 118,307,734    95,947,990       35,404,928    38,151,491    
รายไดจากการจัดงาน -                  11,074,534       -                8,482,430      
กจิกรรมสวนสนกุ 21,070,969      17,635,574       6,744,315      6,360,228      
รายไดจากการบรกิารถายรปู 39,561,189      32,845,923       5,948,505      5,062,888      
รายไดคาสมาชกิ 1,510,304        948,594            1,510,304      948,594         
รายไดจากการขายสัตวเกดิใหม 2,810,000        5,000,000         2,810,000      5,000,000      
ดอกเบ้ียรบั 691,661          1,590,807         8,293,685      18,124,107    
รายไดอ่ืน 36,920,942      31,275,989       15,814,452    11,768,315    
รวมรายได 1,148,107,708 1,003,491,108  438,552,661  438,939,615  

คาใชจาย 5 , 27
ตนทนุขาย บรกิารและคาใชจายเกีย่วกบัสัตวและตนไม 474,337,043    437,625,134     231,848,597  232,223,404  
ตนทนุในการจัดงาน -                  7,959,750         -                7,812,516      
คาใชจายในการขายและบรหิาร 20 446,203,753    408,018,124     177,280,426  157,875,287  
ขาดทนุจากการขายและตัดจาํหนายสินทรพัยถาวรและสัตว 16,487,905      9,948,289         16,146,171    8,086,831      
คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 307,771,833    296,405,571     110,132,145  99,732,604    
คาตอบแทนกรรมการ 7,998,000        6,820,000         4,098,000      3,660,000      
ขาดทนุจากการดอยคาของสินทรพัย 5,394,600        -                   -                -                
รวมคาใชจาย 1,258,193,134 1,166,776,868  539,505,339  509,390,642  

ขาดทนุกอนดอกเบ้ียจาย (110,085,426)  (163,285,760)    (100,952,678) (70,451,027)   
ดอกเบ้ียจาย 5 , 27 (112,775,266)  (111,963,457)    (109,294,071) (107,092,345) 
ดอกเบ้ียจายสวนเพ่ิมจากอตัราผิดนัด 18,24.5,27 (110,172,209)  (84,280,753)      (110,172,209) (84,280,753)   
กาํไรสุทธิสวนทีเ่ปนของผูถือหุนสวนนอย -                  -                   -                -                

ขาดทนุสุทธิ (333,032,901)  (359,529,970)    (320,418,958) (261,824,125) 

(1.67)               (1.80)                 (1.60)              (1.31)              

รายได

ขาดทนุตอหุนข้ันพ้ืนฐาน (บาท)

หนวย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ทุนเรือนหุน
ท่ีออกและชําระแลว ขาดทุนสะสม รวม

1,000,000,000     (711,904,976)      288,095,024    
-                      (359,529,970)      (359,529,970)   

1,000,000,000     (1,071,434,946)   (71,434,946)     
-                      (333,032,901)      (333,032,901)   

1,000,000,000     (1,404,467,847)   (404,467,847)   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550
ขาดทุนสุทธิสําหรับป

หนวย : บาท
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2549
ขาดทุนสุทธิสําหรับป
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ทนุเรือนหุน
ทีอ่อกและชําระแลว ขาดทุนสะสม รวม

1,000,000,000   (594,238,767)     405,761,233     
-                    (261,824,125)     (261,824,125)    

1,000,000,000   (856,062,892)     143,937,108     
ขาดทนุสุทธิสําหรับป -                    (320,418,958)     (320,418,958)    

1,000,000,000   (1,176,481,850)  (176,481,850)    

หนวย : บาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2549

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2549
ขาดทนุสุทธิสําหรับป
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2550 2549 2550 2549

ขาดทุนสุทธิ (333,032,901)  (359,529,970)  (320,418,958)  (261,824,125)  
รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนสุทธิ
เปนเงินสดรับจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน :

307,771,833   296,405,571   110,132,145   99,732,604     
1,266,435       -                 1,266,435       -                 
(490,554)         (434,520)         -                 -                 
(241,524)         -                 -                 -                 

-                 1,389,307       -                 1,389,307       
5,491,750       (125,269)         5,198,579       (199,718)         

11,398,268     8,980,336       10,947,592     8,086,831       
5,394,600       -                 -                 -                 

(13,874,691)    (5,846,253)      (4,674,821)      (4,013,992)      
(4,287,597)      (8,575,194)      -                 -                 
(3,633,333)      (3,033,333)      (3,633,333)      (3,033,333)      

-                 -                 (420,411)         (1,293,125)      
222,947,475   196,244,209   219,466,280   191,373,098   

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 198,709,761   125,474,884   17,863,508     30,217,547     
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน - (เพ่ิมขึ้น) ลดลง
ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 7,500              50,000            (197,807)         454,213          
บริษัทอ่ืน (19,185,426)    (7,699,419)      (17,614,184)    1,895,995       

สินคาคงเหลือ 3,183,463       (1,024,689)      421,741          (601,336)         
เงินลวงหนาแกกรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวของกัน 1,011,276       15,198,705    -                 -                 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (4,706,433)      (986,847)         (1,229,982)      452,507          
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,677,723       (1,441,129)      2,011,616       (998,539)         
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดําเนินงาน - เพ่ิมขึ้น (ลดลง)
เจาหน้ีการคา
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน -                 -                 182,421          (683,664)         
บริษัทอ่ืน (2,687,044)      8,062,776       (2,896,106)      2,778,419       

เจาหน้ีคากอสราง -                 (692,387)         -                 -                 
รายไดจากการขายบัตรรับลวงหนา 7,366,657       2,378,704       1,054,942       2,378,704       
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 9,834,296       (24,243,082)    2,793,344       (2,713,344)      
เงินสดสุทธิรับจากกิจกรรมดําเนินงาน 195,211,773   115,077,516   2,389,493       33,180,502     

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี

ขาดทุนจากสัตวตายและการจําหนายสัตว

ตัดจําหนายภาษีถูกหัก ณ ที่จาย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

หน้ีสงสัยจะสูญรับคืน

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
หนวย : บาท

งบการเงินรวม

หน้ีสงสัยจะสูญ

กลับรายการผลขาดทุนจากมูลคาสินคาลดลง

รายไดดอกเบ้ียท่ียังไมไดรับชําระ
ดอกเบ้ียจาย

ขาดทุน(กําไร)จากการขายและตัดจําหนายสินทรัพยถาวร

กําไรที่รอรับรูตัดบัญชี
เงินสนับสนุนการสงเสริมการขายรับลวงหนารับรูเปนรายได

รายไดจากการขายบัตรรับลวงหนาตัดบัญชี
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2550 2549 2550 2549
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงนิลงทุนในเงนิฝากประจําเพ่ิมขึน้ (2,065)             -                 (2,065)             -                 
เงนิฝากท่ีตดิภาระค้าํประกนัลดลง (เพ่ิมขึน้) 26,537,293     (1,284,009)      -                 (257)                
ซือ้สัตวและตนไม (25,350,638)    (28,214,221)    (22,268,138)    (27,842,221)    
ซือ้สินทรัพยถาวร (95,972,447)    (63,856,384)    (53,014,131)    (44,725,320)    
จายเงนิลวงหนาคาซ้ือสินทรัพย (48,727,774)    (35,211,468)    (34,465,781)    (34,171,138)    
จายเงนิลวงหนาคานายหนาจากการขายสินทรพัย (16,777,569)    -                -                 -                 

88,788,538     -                 -                 -                 
เงนิสดรับจากเงนิใหกูยมืแกบริษัทยอย -                 -                 123,600,000   95,500,000     
จายคาเสียหายของทรัพยสินจากเหตุการณธรณีพิบัติ -                 (1,958,753)      -                 -                 
ดอกเบ้ียคางรบับริษทัท่ีเกีย่วของกนั -                 -                 1,293,124       1,612,453       
เงนิสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวรและสัตว 4,433,534       3,713,758       4,181,170       2,699,720       
เงนิสดสุทธิรบัจาก(ใชไปใน)กจิกรรมลงทุน (67,071,128)    (126,811,077)  19,324,179     (6,926,763)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงนิเบิกเกนิบญัชจีากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้(ลดลง) (26,238,130)    2,307,299       -                 1,575,765       
จายดอกเบีย้จาย (2,124,523)      (3,080,860)      (4,976)             (1,397,431)      
ชาํระคนืเงนิกูยมืระยะยาวและดอกเบีย้คางจาย (59,288,538)    (35,000,000)    -                 -                 
ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือระยะยาว (26,638,778)    (23,635,074)    (17,448,422)    (7,899,758)      
ชาํระหน้ีสินตามสัญญาเชาซ้ือท่ีเกนิกาํหนดชาํระ -                 (9,255,720)      -                 -                 
เงนิรับจากการออกหุนกู -                 150,000,000   -                 -                 
เงนิสดสุทธิรบัจาก(ใชไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (114,289,969)  81,335,645     (17,453,398)    (7,721,424)      

เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 13,850,676     69,602,084     4,260,274       18,532,315     
เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ณ วันตนป 105,320,795   35,718,711     28,326,634     9,794,319       
เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด ณ วันปลายป 119,171,471   105,320,795   32,586,908     28,326,634     

ขอมูลงบกระแสเงนิสดเปดเผยเพิม่เตมิ
1. เงนิสดจายในระหวางป
ดอกเบ้ียจาย 2,124,523         3,080,860         4,976                1,397,431         
ภาษเีงนิได ถูกหัก ณ ท่ีจาย          2,570,524          1,154,038             700,399             981,952

2. รายการท่ีไมเปนตวัเงนิ
สินทรัพยเพ่ิมขึน้จากสัญญาเชาซ้ือ        67,911,500          3,027,700 65,435,750                   858,700

เงนิมดัจําจากการขายทรัพยสิน

หนวย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ

-50-



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ขอ้มูลท่ัวไป

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99
ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหาน 150510
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักประเภทการท่องเที่ยวและสันทนาการในรูปสวนสัตว์เปิด สวนน้ำ
และ Theme Park
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ดังน้ี

ในระหว่างปี 2550 และ 2549 บริษัทย่อยได้จ่ายโบนัสและเงินพิเศษแก่ผู้บริหารและพนักงานเป็นจำนวนเงิน
รวมประมาณ 6.0 ล้านบาท (อนุมัติโดยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยคร้ังท่ี 11/2550) และ 24.9 ล้านบาท
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยครั้งที่ 2/2549) ตามลำดับ ซึ่งแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับพนักงานสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ตามลำดับ
ในระหว่าง ปี 2550 และ 2549 บริษัทย่อยได้ปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานโดยมีผลย้อนหลังต้ังแต่เดือนมกราคม
2550 และ 2549 ตามลำดับ จำนวนเงินรวมประมาณ 8.2 ล้านบาทและ 10.6 ล้านบาท ตามลำดับ
ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ตามลำดับ

 2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและหลักการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินนำเสนอเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำข้ึนเพ่ือความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินท่ีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
งบการเงินจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของประเทศไทย
งบการเงินน้ีได้จัดทำข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ  ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิน  รายได้
และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ ท่ีผู้บริหารมีความเช่ือม่ัน
อย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้น ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจากท่ีประมาณไว้

ป 2550 ป 2549 ป 2550 ป 2549
จํานวนพนักงาน (คน) 1,825 1,756 803 762
คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน (ลานบาท) 396 367 158 146

บริษัทฯและบริษัทยอย เฉพาะของบริษัทฯ
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ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณ
ทางบัญชี จะบันทึกในงวดบัญชีท่ีประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะ
งวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปัจจุบัน และอนาคต
งบการเงินรวมได้แสดงงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (�บริษัทย่อย�) ซ่ึงบริษัทฯ
ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งน้ีในอัตราส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมีนัยสำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน
รวมน้ีแล้ว

3. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิรวม
สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เป็นเงินประมาณ 333.0 ล้านบาทและ 359.5 ล้านบาท
ตามลำดับ และมีหน้ีสินรวมสูงกว่าสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เป็นจำนวนเงิน 404.5 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อันเป็นสาเหตุให้ผิดนัดตามข้อกำหนด
ในสัญญา (ดูหมายเหตุ 18.1) และบริษัทฯถูกฟ้องเก่ียวกับการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชี และสัญญากู้ยืม และบังคับ
จำนองตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว  ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินมาชำระหนี้ที่มีต่อ
ธนาคารดังกล่าว   งบการเงินน้ีได้จัดทำข้ึนภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติอย่าง ต่อเน่ือง
จึงไม่รวมถึงรายการปรับปรุงต่างๆ เก่ียวกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าหน้ีสินท่ีบริษัทฯ จะต้อง
ชำระตลอดจนไม่ได้จัดประเภทรายการดังกล่าวท่ีอาจจำเป็นในกรณีท่ีบริษัทฯไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

4. นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องชำระคืนเม่ือทวงถาม ถือเป็นกิจกรรมจัดหา
เงินในงบกระแสเงินสด

4.2 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน(รวมลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน)แสดงในราคาตามใบแจ้งหน้ีหักค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชำระหน้ี
ในอนาคตของลูกค้า  จำนวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจำหน่ายหน้ีสูญและอายุหน้ี
ของลูกหน้ี  ลูกหน้ีจะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ
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4.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือซ่ึงโดยส่วนใหญ่คือสินค้าท่ีระลึกแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน  ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนท่ีซ้ือ ต้นทุนในการดัด
แปลง หรือต้นทุนอ่ืนเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานท่ีปัจจุบัน
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการขาย
กลุ่มบริษัทต้ังค่าเผ่ือมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บันทึกโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า

4.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัตว์
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัตว์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์ท่ีเช่า
สัญญาการเช่าซ่ึงกลุ่มกิจการได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่าน้ันๆ
ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน   อุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยราคายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวน เงินต่ำสุดท่ีจะต้องชำระตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใด
จะต่ำกว่า หักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีชำระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้
จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือใช้กำหนดอัตราดอกเบ้ียจากยอดหน้ีสิน  ค่าใช้จ่ายทาง
การเงินจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน
รายจ่ายฝ่ายทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลัง
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัตว์จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของ
สินทรัพย์ท่ีเก่ียวข้อง  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมเติมใน
อนาคตแก่กลุ่มบริษัทเกินกว่าท่ีได้เคยประเมินได้จากทรัพย์สินท่ีเก่ียวข้องน้ัน  รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในภายหลังอ่ืนๆ
จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดข้ึน

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งาน
โดยประมาณของอาคาร อุปกรณ์และสัตว์  ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังน้ี
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กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่มีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

4.6  การด้อยค่า
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท นอกจากสินค้าคงเหลือ ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันท่ีใน
งบดุลว่ามีข้อบ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีท่ีมีข้อบ่งช้ี  จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับคืน
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะกระทำทุกคร้ังท่ีมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
สินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน
การคำนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่
มูลค่าใดจะสูงกว่า   ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะได้รับใน
อนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจ
ประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์    สำหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อ
ให้เกิดเงินสดซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยกอิสระจากสินทรัพย์อื่นๆ  ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพย์น้ันมีความเก่ียวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการ
คำนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพ่ือให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุน
จากการด้อยค่ามาก่อน  รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน

จํานวนป
สวนปรับปรุงที่ดิน  5-20
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  5-20
บอกักและกรงสัตวเล้ียง  10-20
เคร่ืองจักร เคร่ืองใชและอุปกรณ  5-10
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน  5-10
ยานพาหนะ  5-10
อุปกรณสวนสนุก  5-10
สัตวเล้ียง  5-20
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4.7 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน) แสดงในราคาทุน

4.8 ประมาณการหน้ีสิน
การประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษัทมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนจากข้อพิพาททางกฎหมาย
หรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว  โดยจำนวนภาระหนี้สินดังกล่าวสามารถ
ประมาณจำนวนเงินได้อย่างน่าเช่ือถือ   ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ

4.9 การรับรู้รายได้
รายได้ท่ีรับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า
รายได้จากการขายบัตร อาหารและเคร่ืองด่ืม และสินค้าท่ีระลึกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเม่ือได้โอนความเส่ียง
และผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซ้ือแล้ว และจะไม่รับรู้
รายได้ถ้ามีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่า
ของจำนวนรายได้ และต้นทุนท่ีเกิดข้ึนได้อย่างน่าเช่ือถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนท่ีจะต้องรับคืนสินค้า
หรือฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าท่ีขายไปแล้วน้ัน
รายได้จากการให้บริการบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

4.10  การรับรู้ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดำเนินการ
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินการบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ ้นตามสัญญา
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีท่ีมีรายการดังกล่าว
รายจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
จำนวนเงินท่ีชำระจะถูกแบ่งระหว่างส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนท่ีจะไปหักจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะถูกปันจากค่างวดตลอดระยะของสัญญาเพ่ือหาอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง

รายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืน
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดข้ึน
ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
ดอกเบ้ียรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
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4.11 เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันน้ัน  กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตาม
เกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์ และ
หนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งแสดงในมูลค่ายุติธรรม
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีมีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม

4.12 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอำนาจในการควบคุมบุคคล หรือกิจการอ่ืน
หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงิน และการ
ดำเนินงานรวมถึงกิจการท่ีมีผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน

4.13 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ
ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ท่ีประกาศตามประมวลรัษฎากร

4.14  ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน
 ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน คำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญท่ีออก ณ วันส้ินปี

5. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
สินทรัพย์และหน้ีสิน รายได้และต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนหน่ึงของบริษัทฯ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนกับบริษัทย่อย
และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน กิจการเหล่าน้ีเก่ียวข้องกันโดยการมีบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน
รวมถึงการมีรายการกับบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องกันกับกรรมการบริษัทฯ

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังน้ี
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ
และงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังน้ี

นโยบายการ
กําหนดราคา 2550 2549

รายการกับบริษัทยอย
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน)
ดอกเบ้ียรับ รอยละ MLR ตอป 8.3         18.1
รายไดอ่ืน ราคาทุน 1.6         1.1
รายไดจากการขายสัตว ราคาทุน 3.1         -            
คาใชจายอ่ืน ราคาทุน -            1.4
รายการกับบริษัทที่เก่ียวของกัน
บริษัท เมืองไอยรา (2002) จํากัด
คาเชาท่ีดิน ราคาท่ีตกลงรวมกัน 2.0 2.0
บริษัท เบิรดเซอคัส จํากัด
คาเชาท่ีดิน ราคาท่ีตกลงรวมกัน 3.0 -            
บริษัท หลักทรัพย แอคคินซัน จํากัด (มหาชน)
ซื้อเคร่ืองใชสํานักงาน ราคาท่ีตกลงรวมกัน 1.0 -            
รายไดจากการจัดงาน ราคาท่ีตกลงรวมกัน -             8.5
บริษัท บางกอกฟารม (1998) จํากัด
คาใชจายอ่ืน ราคาท่ีตกลงรวมกัน -            0.5
บริษัท ศูนยปลาสวยงาม บางกอกฟารม จํากัด
ซื้ออุปกรณในการกอสราง ราคาท่ีตกลงรวมกัน 2.2 -            
คาใชจายเก่ียวกับสัตว ราคาท่ีตกลงรวมกัน 2.0 -            
คาสัตวเพ่ือรับรองลูกคา ราคาท่ีตกลงรวมกัน 1.2 -            
ซื้อสัตวเล้ียง ราคาทุน 2.7 -            
รายการท่ีบริษัทยอยเกิดกับบุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวของกัน
คาใชจายอ่ืน ราคาท่ีตกลงรวมกัน 1.2  0.3
ดอกเบ้ียจาย รอยละ MLR ตอป -             0.1

หนวย : ลานบาท
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เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 คิดดอกเบ้ียระหว่างกันในอัตราร้อยละ MLR
และร้อยละ 3.00 ถึง MLR ต่อปีตามลำดับ

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
ณ วันท่ี 31 ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2549 เพ่ิมขึ้น ลดลง ธันวาคม 2550

งบการเงินรวม
เงินลวงหนาแกกรรมการ พนักงานและบุคคลที่
เกี่ยวของกัน (ไมมีดอกเบี้ย)  2.0  24.9 (26.0)  0.9
เจาหน้ีการคา
 - บริษัท หลักทรัพยแอคคินซัน จํากัด (มหาชน)                -    1.0 (1.0)                -   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
 - บริษัท ศูนยปลาสวยงาม บางกอกฟารม จํากัด                -    5.4 (1.5)  3.9
 - บริษัท เบิรดเซอคัส จํากัด                -    3.0          -    3.0
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
ลูกหน้ีการคา
- บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน)  0.1  5.0 (4.8)  0.3
เจาหน้ีการคา
- บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน)  0.2  0.5 (0.3)  0.4
- บริษัท หลักทรัพยแอคคินซัน จํากัด (มหาชน)                -    1.0 (1.0)                -   
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น
 - บริษัท ศูนยปลาสวยงาม บางกอกฟารม จํากัด                -    5.4 (1.5)  3.9
 - บริษัท เบิรดเซอคัส จํากัด                -    3.0          -    3.0
ดอกเบี้ยคางรับระยะส้ัน
- บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน) 1.3 8.2 (9.1)  0.4
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยและดอกเบี้ยคางรับ
- บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด (มหาชน)
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 195.6          -   (123.6) 72.0
ดอกเบี้ยคางรับระยะยาว 193.2          -            -   193.2
รวม 388.8          -   (123.6) 265.2
หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (60.0) (72.0)
รวมเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยและ
ดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ 328.8 193.2

หนวย : ลานบาท
รายการเคลื่อนไหว
ระหวางป
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6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย:-

 7. ลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับอ่ืน - สุทธิ

ลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย:-

2550 2549 2550 2549
เงินสดในมือ 22,540 13,771 11,198 7,762
เงินฝากธนาคาร   - -  กระแสรายวัน 2,952 601 1,472 321

 -  ออมทรัพย 93,679 90,949 19,917 20,244

รวมเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 119,171 105,321 32,587 28,327

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2550 2549 2550 2549
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน      46,382      40,209      13,242        9,386
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน      12,987        1,013      12,914           438
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน        3,880        1,222        1,476           202
มากกวา 12 เดือนข้ึนไป 8,152 11,015        1,052        2,310
รวม      71,401      53,459      28,684      12,336
หกั  คาเผือ่หนี้สงสัยจะสูญ (12,213) (12,681) (2,663) (2,663)
รวมลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับอ่ืน - สุทธิ      59,188      40,778      26,021        9,673

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
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8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

สินค้าคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย:-

 9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย � สุทธิ
บัญชีน้ีประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี

2550 2549 2550 2549
อาหารและเคร่ืองดื่ม        4,172        5,018        1,487        2,286
สินคาทีร่ะลึก      27,996      24,568        4,519        4,396
พัสดุอะไหล - ทัว่ไป        2,086        2,402             47             67
เบ็ดเตล็ด        8,491      13,941        2,315        2,041
รวม      42,745      45,929        8,368        8,790
หกั  สํารองคาเผือ่สินคาลาสมัย       (3,879) (4,120) (1,196) (1,196)
รวมสินคาคงเหลือ - สุทธิ      38,866      41,809        7,172        7,594

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2550

ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2549

 เงิน
ปนผล

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จํากัด 
(มหาชน)

ธุรกิจดานการ
ทองเท่ียวและ
สันทนาการ

ถือหุนและ/หรือ
กรรมการรวมกัน

99.97 190,000 1,899,500 1,899,500       -   

หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย (1,899,500) (1,899,500)       -   

เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ -             -             -  

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

 ช่ือบริษัท
ประเภท
กิจกรรม

ลักษณะ
ความสัมพันธ

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ) ทุนชําระแลว

วิธีราคาทุน
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

10. เงินฝากท่ีติดภาระค้ำประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันาคม 2550 และ 2549 บริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน กับธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึงเป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน 6.5 ล้านบาท และ 33.0 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทย่อยได้นำเงินฝากประจำ
ดังกล่าวไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีสถาบันการเงิน (ในระหว่างปี 2550 บริษัทย่อยทำการไถ่ถอนแล้วท้ัง
จำนวน (ดูหมายเหตุ 16)) ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า
และค้ำประกันการจำหน่ายต๋ัวโดยสาร (ดูหมายเหตุ 23.1)

11. สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ

สัตว์และต้นไม้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย:-

สัตว
สัตวเล้ียงรอ
แลกเปล่ียน ตนไม รวม

ราคาทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 194,453   8,261          115,739   318,453    
ซื้อเพ่ิมและโอนเขาระหวางป 46,249 -             -           46,249      
จําหนายและโอนออกระหวางป (24,453) (8,261)        -           (32,714)     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 216,249   -             115,739   331,988    
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 99,910     1,659          -           101,569    
คาเส่ือมราคาสําหรับป 10,203     -             -           10,203      
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย/ตัดจําหนาย
และโอนระหวางป (9,218)      (1,659)        -           (10,877)     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 100,895   -             -           100,895    
มูลคาสุทธิตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 94,543     6,602          115,739   216,884    
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 115,354   -             115,739   231,093    
คาเส่ือมราคาท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทุน
ป 2549 9,835        
ป 2550 10,203      

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

สัตว
สัตวเล้ียงรอ
แลกเปล่ียน ตนไม รวม

ราคาทนุ
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549 183,932  8,261          115,091  307,284    
ซ้ือเพ่ิมและโอนเขาระหวางป 43,167 -             -         43,167      
จาํหนายและโอนออกระหวางป (23,542) (8,261)        -         (31,803)     
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 203,557  -             115,091  318,648    
คาเส่ือมราคาสะสม
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549 94,680    1,659          -         96,339      
คาเส่ือมราคาสําหรบัป 9,737      -             -         9,737        
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจาํหนาย/ตดัจาํหนาย
และโอนระหวางป (8,998)     (1,659)        -         (10,657)     
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 95,419    -             -         95,419      
มลูคาสุทธิตามบญัชี
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2549 89,252    6,602          115,091  210,945    
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2550 108,138  -             115,091  223,229    
คาเส่ือมราคาทีแ่สดงอยูในงบกาํไรขาดทุน
ป 2549 9,427        
ป 2550 9,737        

หนวย : พันบาท
งบการเงนิเฉพาะของบรษัิทฯ
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

12.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย:-

ราคาทนุ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 1,464,055    247,958   2,478,811   125,206   1,175,038    183,816     292,586    23,132   59,620       6,050,222     
ซือ้เพิม่/โอนเขาระหวางป 14,062         3,016       46,677        20,297     11,996         7,092         86,604      832        76,372       266,948       
ตัดจําหนาย/โอนออกระหวางป -              (18,398)   (80,552)      -           (5,748)         (8,009)        (3,539)       (134)       (71,659)     (188,039)      
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 1,478,117    232,576   2,444,936   145,503   1,181,286    182,899     375,651    23,830   64,333       6,129,131     

คาเสือ่มราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 -              84,247     1,281,745   101,314   970,739       165,429     211,062    21,924   -            2,836,460     
คาเสือ่มราคาสาํหรบัป -              7,562       133,414      6,057       101,743       8,093         35,075      895        -            292,839       
คาเสือ่มราคาตัดจําหนาย -              (6,756)     (36,111)      -           (5,628)         (6,500)        (3,538)       (134)       -            (58,667)        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 -              85,053     1,379,048   107,371   1,066,854    167,022     242,599    22,685   -            3,070,632     

คาเผ่ือการดอยคาของสนิทรัพยถาวร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 -              -          12,961        -           -              -            -           -         -            12,961          
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 -              -          12,961        -           -              -            -           -         5,395         18,356          
มคูคาสทุธติามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 1,464,055    163,711   1,184,105   23,892     204,299       18,387       81,524      1,208     59,620       3,200,801     
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2550 1,478,117    147,523   1,052,927   38,132     114,432       15,877       133,052    1,145     69,728       3,040,143     

คาเสือ่มราคาท่ีแสดงอยูในงบกําไรขาดทนุ
ป 2549 286,570       
ป 2550 292,839       

ทีด่นิ

สวน
ปรบัปรุง
และพฒันา
ทีดิ่น

อาคาร สิง่ปลูก
สรางและสวน
ปรบัปรุงอาคาร

บอกักและ
กรงเล้ียงสตัว

เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใช และ
อปุกรณ

เคร่ืองตกแตง
 และ
เครือ่งใช
สาํนักงาน ยานพาหนะ

อปุกรณ
สวนสนุก

โครงการ
ระหวาง
กอสรางและ
อืน่ๆ รวม
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดจำนองท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบันและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต
บนท่ีดินผืนดังกล่าว ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีประมาณ 2,713.4
ล้านบาท และ 2,799.3 ล้านบาท ตามลำดับ เพ่ือค้ำประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจากสถาบันการเงินสองแห่ง

มูลค่าต้นทุนของเคร่ืองจักร เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ และเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช้สำนักงานท่ียังใช้งานบางรายการ
ซ่ึงตัดค่าเส่ือมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังสามารถใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเหล่าน้ันได้
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีจำนวนเงินรวมประมาณ 323.3 ล้านบาทและ 289.4 ล้านบาท
ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ยานพาหนะตามสัญญาเช่าซื้อของบริษัทฯและบริษัทย่อย
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 78.9 ล้านบาท และ 37.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ราคาทนุ
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 1,231,459    183,551    1,130,098   125,206    183,574    49,681      218,538    23,132   22,149     3,167,388   
ซ้ือเพ่ิม/โอนเขาระหวางป -              1,527        20,503        20,297      11,434      1,600        83,208      832        39,033     178,434      
ตดัจําหนาย/โอนออกระหวางป -              -            (15,933)      -            (5,608)      (1,931)       (3,535)      (134)      (42,562)   (69,703)       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 1,231,459    185,078    1,134,668   145,503    189,400    49,350      298,211    23,830   18,620     3,276,119   

คาเสือ่มราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 -              59,035      657,343      101,314    168,825    46,462      167,602    21,923   -          1,222,504   
คาเสือ่มราคาสําหรับป -              5,206        57,103        6,057        7,970        1,246        21,918      895        -          100,395      
คาเสือ่มราคาตดัจําหนาย -              -            (10,588)      -            (5,500)      (1,600)       (3,535)      (134)      -          (21,357)       
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 -              64,241      703,858      107,371    171,295    46,108      185,985    22,684   -          1,301,542   

คาเผือ่การดอยคาของสนิทรัพยถาวร
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 -              -            12,961        -            -           -           -           -        -          12,961        
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 -              -            12,961        -            -           -           -           -        -          12,961        
มคูคาสทุธิตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 1,231,459    124,516    459,794      23,892      14,749      3,219        50,936      1,209     22,149     1,931,923   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 1,231,459    120,837    417,849      38,132      18,105      3,242        112,226    1,146     18,620     1,961,616   

คาเสือ่มราคาทีแ่สดงอยูในงบกําไรขาดทนุ
ป 2549 90,305        
ป 2550 100,395      

หนวย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ

ท่ีดนิ

สวนปรับปรุง
และพฒันา
ท่ีดนิ

อาคาร สิง่ปลกู
สรางและสวน
ปรับปรุงอาคาร

บอกักและ
กรงเลีย้งสตัว

เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใช 
และอุปกรณ

เคร่ืองตกแตง
 และ
เคร่ืองใช
สาํนกังาน ยานพาหนะ

อุปกรณ
สวนสนกุ

โครงการ
ระหวาง
กอสรางและ
อ่ืนๆ รวม
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

13. ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

บริษัทย่อยได้จำนองท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานส่วนหน่ึง (มีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 146 ล้านบาท)
เพ่ือค้ำประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทย่อยได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2550
บริษัทย่อยได้ทำสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน เพ่ือขายท่ีดินดังกล่าวท้ังหมด (ดูหมายเหตุ 14)

14. ท่ีดิน และส่ิงปลูกสร้างรอการขาย-สุทธิ

เม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2550 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน เพ่ือขายท่ีดินท่ียังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
รวมส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินดังกล่าวซ่ึงเป็นท่ีพักของพนักงานให้กับบริษัทในประเทศแห่งหน่ึงจำนวน 2 สัญญา โดยมี
เน้ือท่ีรวม 163-3-49 ไร่ๆละ 1.95 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินรวม 319.6 ล้านบาท โดยมีกำหนดการชำระ
เงินเป็นงวดๆ ดังน้ี

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินท่ีจะขาย มีดังน้ี

ในปัจจุบันบริษัทย่อยยังคงใช้ประโยชน์ในส่วนของอาคารท่ีพักพนักงานและอุปกรณ์ดังกล่าว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยได้รับเงินล่วงหน้าจากการขายท่ีดินดังกล่าวจำนวน 88.8 ล้านบาท
โดยบันทึกในส่วนของหน้ีสินหมุนเวียนภายใต้หัวข้อ �เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์� และบริษัทย่อย
ได้จ่ายค่าดำเนินการในการขายสินทรัพย์ให้แก่ผู้ดำเนินการขายจำนวน 16.8 ล้านบาท (อนุมัติโดยท่ีประชุม
คณะกรรมการของบริษัทย่อยคร้ังท่ี 5/2550)

หนวย : พนับาท
วันท่ี 17 ตุลาคม 2550 (วันท่ีทําสัญญาจะซือ้จะขาย) 48,788      
วันท่ี 31 ตุลาคม 2550 25,000      
ภายในเดือนธันวาคม 2550 15,000      
ภายในเดือนกุมภาพนัธ 2551 (โอนกรรมสิทธ์ิ) 16,666      
ภายในเดือนมีนาคม 2551 (โอนกรรมสิทธิ์) 214,097    
รวมท้ังส้ิน 319,551    

หนวย : พันบาท
ราคาทนุของทีดิ่น 210,640    
หกั คาเผือ่ผลขาดทนุจากการดอยคา (20,770) 189,870           

ราคาทนุของอาคารและอุปกรณ 86,994      
หกั  คาเสือ่มราคาสะสม (40,081) 46,913             
มูลคาสทุธติามบัญชี 236,783           
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15. เงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์

เงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย :-

เงินล่วงหน้าฃ่าซ้ือสัตว์ของบริษัทฯส่วนหน่ึง เป็นการจ่ายเพ่ือซ้ือสัตว์จากต่างประเทศ เพ่ือประโยชน์ในการ
นำไปจัดแสดงในต่างประเทศ ท้ังน้ีได้ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมฃณะกรรมการดังน้ี

16. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

บริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึง จำนวน 25 ล้านบาท โดยมีดอกเบ้ีย
ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจำ 3 เดือนบวก 1.5% ต่อปี ค้ำประกันโดยบัญชีเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
ซ่ึงในระหว่าง ปี 2550 บริษัทย่อยทำการยกเลิกวงเงินแล้วท้ังจำนวน (ดูหมายเหตุ 10)

2550 2549 2550 2549
เงินลวงหนาคาซื้อทีด่ิน                 -         1,000                 -                 - 
เงินลวงหนาคาซื้อยานพาหนะ                 -       16,003                 -       15,622
เงินลวงหนาคาซื้ออุปกรณ         4,536         4,824                 -            106
เงินลวงหนาคากอสราง         1,806         3,500         1,806         3,500
เงินลวงหนาคาซื้อสัตว 40,567      18,572      37,942      17,772      
รวมเงินลวงหนาคาซื้อสินทรัพย       46,909       43,899       39,748       37,000

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

จํานวนเงินทีจ่าย 
(ลานบาท)

4/2550 28 มีนาคม 2550 6.00
3/2550 15 มีนาคม 2550 16.00

12/2549 29 พฤศจิกายน 2549 15.84
รวมเงินลวงหนาทีผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ 37.84
บวก เงินลวงหนาคาซ้ือสัตวเพือ่จัดแสดงในสวนสัตวของบริษัทฯ 0.10

37.94

คร้ังที่ วันที่
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17. หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ � สุทธิ

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย:-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทในประเทศ
หลายแห่งเพ่ือเช่าซ้ือรถจำนวน 25 สัญญา และ 93 สัญญา ตามลำดับ โดยมีจำนวนเงินการผ่อนชำระ 24 งวด ถึง
60 งวด งวดละเท่าๆ กันทุกเดือนจนถึงปี 2555 กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อภายใต้สัญญาเช่าซื้อนี้จะโอน
เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเม่ือบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระเงินงวดสุดท้ายแล้ว

18. เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่าย � สุทธิ

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่าย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบด้วย

2550 2549 2550 2549
หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ 76,525 14,453 71,622 3,179

หกั ดอกเบ้ียรอการตัดบัญชี � สุทธิ (14,876) (1,971) (14,291) (369)

รวม 61,649 12,482 57,331 2,810

หกั สวนทีค่รบกําหนดชําระภายในหนึ่งป    (17,423) (8,724) (15,385) (1,334)
หนี้สินตามสัญญาเชาซ้ือ - สุทธิ 44,226 3,758 41,946 1,476

หนวย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2550 2549 2550 2549
เงินกูยืมจากธนาคารท่ีผิดนัดชําระ
เงินตน  1,405,000  1,405,000  1,405,000  1,405,000
ดอกเบ้ียคางจาย  1,207,743  994,301  1,207,743  994,301
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  15,659  16,172  15,659  16,172
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินท่ีปรับโครงสรางหนี้แลว  1,176,271  1,235,559                -                 - 
รวม  3,804,673  3,651,032  2,628,402  2,415,473
หัก   สวนท่ีเจาหนี้อาจเรียกคืนไดเมื่อตองการ (2,628,402) (2,415,473) (2,628,402) (2,415,473)
เงินกูยืมระยะยาวสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (93,500) (40,500)                -                 - 
รวม (2,721,902) (2,455,973) (2,628,402) (2,415,473)

เงินกูยืมระยะยาวและดอกเบ้ียคางจาย - สุทธิ  1,082,771  1,195,059                -                 - 

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
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18.1  เงินกู้ยืมจากธนาคารท่ีผิดนัดชำระเป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษัทฯมีกับธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง

เงินกู้ยืมน้ีค้ำประกันโดยการจำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่และจะมีข้ึนในอนาคตของบริษัทฯ

ตั้งแต่ปลายปี 2547 บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ การผิดนัด
ตามข้อกำหนดในสัญญาเป็นสาเหตุให้เจ้าหนี้เรียกคืนได้เมื่อต้องการ ดังนั้น เงินกู้ยืมและดอกเบี้ย
ค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องนี้จึงถูกแสดงไว้ในบัญชี �เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อ
ต้องการ� ภายใต้หน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ธนาคารดังกล่าวได้ดำเนินการฟ้องบริษัทฯ เกี่ยวกับการผิดสัญญา
กู้เบิกเกินบัญชี สัญญากู้ยืมและบังคับจำนอง โดยบริษัทฯ ได้รับการปิดหมายเรียกเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2549
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการหาแหล่งเงินมาชำระหน้ีท่ีมีต่อธนาคารดังกล่าว

18.2 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแล้ว เป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษัทย่อยมีกับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงต่อมาธนาคารเจ้าหน้ีได้โอนสิทธ์ิในความเป็นเจ้าหน้ีให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์
ไทย (บสท.)

18.2.1  เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2545 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกับ บสท. โดยมี
เน้ือหาสรุปได้ดังน้ี

1. บริษัทย่อยตกลงผ่อนชำระหน้ีเงินต้นจำนวน 874.4 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียเป็นราย
เดือน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2545 ในจำนวนเงินต่างๆ
กันตามท่ีระบุในสัญญา

2. ดอกเบ้ียสำหรับปีท่ี 1 ถึงปีท่ี 3 ให้คิดในอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ข้ันต่ำท่ีคิดกับลูกค้าท่ีดี (MLR)
ต่อปีแต่ชำระจริงในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยเบ้ืองต้นชำระในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนท่ี
เหลือต้ังพักไว้และนำมาชำระให้เสร็จส้ินในปีท่ี 9 ถึงส้ินปีท่ี 10 ส่วนต่างของดอกเบ้ีย
ระหว่างอัตรา MLR กับร้อยละ 4 ต่อปี (เฉพาะกรณีท่ี MLR มีอัตราสูงกว่าร้อยละ 4)
ให้ต้ังพักไว้และจะได้รับการปลดหน้ีดอกเบ้ียน้ีท้ังจำนวน เม่ือบริษัทย่อยได้ปฏิบัตืตาม
เง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญาน้ีได้ครบถ้วน  โดยมิได้ผิดนัดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง

3. ดอกเบ้ียสำหรับปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 10 ให้คิดในอัตรา MLR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี โดยชำระดังน้ี
3.1 ปีท่ี 4 ถึงปีท่ี 6 ชำระในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ส่วนท่ีเหลือต้ังพักไว้ และนำมา
ชำระให้เสร็จส้ินในปีท่ี 9 ถึง  ส้ินปีท่ี 10

3.2 ปีท่ี 7 ถึงปีท่ี 10 ชำระในอัตราร้อยละ MLR บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี
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4. บริษัทย่อยตกลงชำระหนี้ดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 32.8 ล้านบาท ให้แก่ บสท.
โดยผ่อนชำระเป็นรายปีติดต่อกันทุกวันท่ี 25 ธันวาคมของแต่ละปีเป็นระยะเวลา 5 ปี
โดยเริ่มชำระในวันที่ 25 ธันวาคม 2545 จำนวนเงิน 7.8 ล้านบาท สำหรับปีที่ 1
จำนวนเงิน 7.5 ล้านบาท สำหรับปีท่ี 2 ถึงปีท่ี 3 และจำนวนเงิน 5 ล้านบาท สำหรับปีท่ี 4
ถึงปีท่ี 5

5. หากบริษัทย่อยปฏิบัติผิดเงื ่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในสัญญาฉบับนี้แล้ว ให้บริษัทย่อย
ดำเนินการแก้ไขข้อผิดนัดสัญญาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปฏิบัติผิดนัดสัญญา
หากบริษัทย่อยไม่สามารถแก้ไขข้อผิดนัดสัญญาได้ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสัญญา
ฉบับน้ีมีผลเลิกกันทันที

6. บริษัทฯ ตกลงยินยอมให้การค้ำประกันและทรัพย์สินจำนองพร้อมเง่ือนไขต่างๆ ท้ังหมด
ตามสัญญาค้ำประกัน สัญญาจำนองฉบับเดิม ยังคงเป็นประกันหน้ีของบริษัทย่อยท่ีมีต่อ
บสท. ทุกประการ

7. ในกรณีท่ีบริษัทย่อยปฏิบัติผิดเง่ือนไขในสัญญา บสท. มีสิทธิในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง
ตามมูลหน้ีเดิม

18.2.2 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2548 บริษัทย่อยและ บสท.ได้ตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 โดยมีเน้ือหาสรุปได้ดังน้ี
1. บสท. ตกลงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระเงินต้นในงวดการผ่อนชำระของเดือน
มกราคม 2548 ถึงเดือนตุลาคม 2548 โดยตกลงเปล่ียนเป็นให้ปลอดการชำระเงินต้น
ในช่วงเวลาดังกล่าว และนำเงินต้นท่ีปลอดการชำระดังกล่าวต้ังพักไว้ท้ังจำนวน เพ่ือชำระ
ในงวดสุดท้าย ของสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี

2. บสท. ตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการคิดและผ่อนชำระดอกเบ้ียในงวดการผ่อนชำระของ
เดือนมกราคม 2548 ถึงเดือนตุลาคม 2548 โดยตกลงเปลี่ยนเป็นคิดดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี และตกลงให้นำดอกเบี้ยดังกล่าวตั้งพักไว้ทั้งจำนวน เพื่อชำระ
ในงวดเดือนตุลาคม 2548

3. บสท. ตกลงเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนชำระดอกเบ้ียค้างชำระในงวดการผ่อนชำระของ
เดือนธันวาคม 2547 โดยตกลงให้นำดอกเบ้ียค้างชำระจำนวนดังกล่าวต้ังพักไว้ท้ังจำนวน
เพ่ือชำระภายใน ปีท่ี 5 ตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี

18.2.3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 บริษัทย่อยและบสท.ได้ตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้
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1. เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการผ่อนชำระและอัตราดอกเบี้ยโดยเงื่อนไขส่วนอื่นๆ ยังคงเดิม
จากสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 1 โดยมีรายละเอียดการผ่อนชำระดังน้ี

ดอกเบี้ยที่กำหนดขึ้นดังกล่าวบริษัทย่อยจะต้องชำระไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.75 ต่อปี

2. ให้ชำระดอกเบ้ียท่ีเกิดใหม่ในอัตราร้อยละ 1.0 ต่อปี ซ่ึงได้ต้ังพักไว้ในงวดท่ี 35 ถึง 45
(ธันวาคม 2547 ถึง ตุลาคม 2548) จำนวน 7.3 ล้านบาท ให้เสร็จส้ินภายในพฤศจิกายน
2549 ท้ังจำนวน

3. บริษัทย่อย ตกลงชำระหนี้ดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 32.8 ล้านบาท ให้แก่ บสท.
โดยผ่อนชำระเป็นรายปีติดต่อกันทุกวันท่ี 25 ธันวาคม ของแต่ละปีเป็นระยะเวลา 7 ปี
จากเดิม 5 ปี โดยมีเง่ือนไขการผ่อนชำระดังน้ี

งวดท่ี
ธนัวาคม 2548 ถงึ พฤศจิกายน 2549 2.00 MLR -2
ธนัวาคม 2549 ถงึ มกราคม 2550 2.50 MLR -2
กุมภาพันธ 2550 ถงึ พฤศจิกายน 2550 2.50 MLR
ธนัวาคม 2550 ถงึ พฤศจิกายน 2551 8.00 MLR
ธนัวาคม 2551 ถงึ พฤศจิกายน 2552 13.50 MLR
ธนัวาคม 2552 ถงึ พฤศจิกายน 2553 20.00 MLR
ธนัวาคม 2553 ถงึ พฤศจิกายน 2554 25.00 MLR
มกราคม 2555 (งวดสดุทาย) หนีค้งเหลอืท้ังหมด MLR

ชาํระเปนรายงวด
เดือนละ (ลานบาท)

อัตราดอกเบ้ีย
รอยละตอป

ปที ่ จํานวนเงินผอนชําระตอป (ลานบาท)
ป 2545 7.75 (ชําระแลว)
ป 2546 7.50 (ชําระแลว)

ป 2547 ถึง 2548 ปลอดชําระหน้ี
ป 2549 ถึง 2550 5
ป 2551 7.5
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

18.2.4 เม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2549 บริษัทย่อยและบสท.ได้ตกลงทำสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี
ฉบับเพ่ิมเติมคร้ังท่ี 3 โดยเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการผ่อนชำระดอกเบ้ียโดยเง่ือนไขส่วนอ่ืนๆ
ยังคงเดิมจากสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 1 และ 2 โดยมีรายละเอียด
การผ่อนชำระดังน้ี
1. ปีที่ 1 ถึงปีที ่ 6 ให้ชำระดอกเบี้ยที่เกิดใหม่ในอัตราร้อยละ 2.0 ต่อปี สำหรับ
ดอกเบ้ียส่วนท่ีเหลือท้ังจำนวนให้ต้ังพักไว้ (ยกเว้นดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนในเดือน พฤศจิกายน
2548 ให้ต้ังพักไว้ท้ังจำนวน) โดยให้นำไปชำระพร้อมกับการชำระเงินต้นในปีท่ี 9 ถึง ปีท่ี
10 และต้องชำระให้เสร็จส้ินไม่เกิน เดือนมกราคม 2555

2. ปีท่ี 7 ถึงปีท่ี 10 ให้ชำระดอกเบ้ียตามเง่ือนไขเดิม  โดยชำระเป็นรายเดือน

18.2.5 เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2550 บริษัทย่อยได้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีคร้ังท่ี
4 กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) โดยสรุปมีดังน้ี
1. ให้บริษัทย่อยไถ่ถอนจำนองทรัพย์หลักประกันสำหรับที่ดินที่จะขายให้แก่บริษัทใน
ประเทศแห่งหน่ึง (หมายเหตุ 14) ในจำนวนเงิน 237.9 ล้านบาท โดยชำระ ณ วันลงนาม
ในสัญญาน้ีจำนวน 23.8 ล้านบาท และชำระอีก 214.1 ล้านบาท ภายในวันท่ีไถ่ถอน
จำนองทรัพย์หลักประกันไม่เกินวันท่ี 31 มีนาคม 2551

2. ให้นำเงินท่ีชำระตามข้อ 1. ชำระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนใหม่ท่ีต้ังพักไว้ซ่ึงต้องผ่อนชำระในปี
9-10 ตามแผนการปรับโครงสร้างหน้ีเดิม จำนวน 181.0 ล้านบาท และชำระหน้ีเงินต้น
ส่วนท่ีผ่อนชำระตามบันทึกข้อตกลงคร้ังท่ี 3 จากงวดสุดท้ายย้อนข้ึนไป

3. ให้จำนองท่ีดินของบริษัทย่อยในส่วนท่ีปลอดจำนองเพ่ิมให้แก่ บรรษัทบริหารสินทรัพย์
ไทย (บสท.)

4. ให้นำเช็คส่ังจ่ายล่วงหน้า 1 ปี จำนวน 26.0 ล้านบาท วางไว้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์
ไทย (บสท.) เพ่ือเป็นหลักประกันการก่อสร้างบ้านพักพนักงานในท่ีดินท่ีจดจำนองตามข้อ
3. และจะคืนให้แก่บริษัทย่อยเม่ือการก่อสร้างเสร็จส้ิน

18.2.6 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 บริษัทย่อยได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับโครงสร้าง
หนี้ครั ้งที ่ 5 ที่มีต่อบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื ่อนไข
การจ่ายชำระหน้ีดังน้ี
1. ภาระหน้ีส่วนท่ีเหลือของเงินต้นให้ผ่อนชำระดังน้ี
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2. ดอกเบ้ียค้างรับตามสิทธ์ิส่วนท่ีเหลือจำนวน 12.5 ล้านบาท ให้ชำระดังน้ี
2.1  เดือนธันวาคม 2551 จำนวน 5.0 ล้านบาท (เดิมเดือนมกราคม 2551)
2.2  เดือนธันวาคม 2552 จำนวน 7.5 ล้านบาท (เดิมเดือนธันวาคม 2551)

3. ให้รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงานพร้อมภาพถ่ายประกอบ
และเงินลงทุนท่ีใช้ไป ให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ทุก 3 เดือน

4. ให้ชำระเบ้ียปรับผิดนัดในอัตรา MLR ต่อปี ต้ังแต่วันท่ีผิดนัดการชำระดอกเบ้ียตามสิทธ์ิ
เดือนธันวาคม 2550 จำนวน 5.0 ล้านบาท ถึงวันท่ีอนุมัติเปล่ียนแปลงเง่ือนไขคร้ังน้ี
(รวมจำนวน 35,100 บาท)

5. เง่ือนไขอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวข้างต้นน้ียังคงเดิม

จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขข้างต้นในคร้ังล่าสุด มีผลให้กระแสเงินสดท่ีต้องชำระในอนาคต
(คำนวณโดยใช้สมมติฐานว่า อัตราดอกเบ้ีย MLR เท่ากับ ร้อยละ 6.92 ต่อปี) ณ วันท่ี 31
ธันวาคม 2550 มีจำนวนเงินรวม 909.2 ล้านบาท บริษัทย่อยไม่ได้ปรับปรุงผลต่างระหว่าง
กระแสเงินสดท่ีต้องชำระท่ีต่ำกว่ามูลหน้ีตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 เป็นรายได้
ท้ังน้ีเน่ืองจากภาระผูกพันของสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี ลงวันท่ี 1 เมษายน 2545 ข้อ 7.
(ดูหมายเหตุ 18.2.1)ในกรณีที่บริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครง
สร้างหนี้ บริษัทย่อยมีภาระที่ต้องชำระดอกเบี้ยคงค้างรอปรับลดอีกเป็นจำนวนเงิน 583.4 ล้าน

บริษัทย่อยจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อย
เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมดังกล่าว และบริษัทฯ ได้จดจำนองที่ดินของบริษัทฯ
เป็นหลักทรัพย์ฃ้ำประกันลำดับสองด้วย โดยมีบริษัทฯเป็นผู้ฃ้ำประกันเงินกู้

ปที่ งวดที่ เดอืน

  ชําระเปนรายงวด  
    เดือนๆละ     

(ลานบาท) อัตราดอกเบ้ียรอยละ
6-7 72-82 มกราคม 2551 ถงึ พฤศจกิายน 2551 5.00 MLR
7 83 ธนัวาคม 2551 33.50 MLR

7-8 84-94 มกราคม 2552 ถงึ พฤศจกิายน 2552 13.50 MLR
8 95 ธนัวาคม 2552 33.00 MLR

8-9 96-106 มกราคม 2553 ถงึ พฤศจกิายน 2553 20.00 MLR
9-10 107-119 ธนัวาคม 2553 ถงึ ธนัวาคม 2554 25.00 MLR
10 120 มกราคม 2555 หนีค้งเหลอืทัง้หมด MLR
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19.  หุ้นกู้
เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2549 และวันท่ี 11 กันยายน 2549 บริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้คร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ตามลำดับ
คร้ังละ 75,000 หน่วย รวมท้ังส้ิน 150,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 150 ล้านบาท
ภายใต้โครงการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ ให้แก่กองทุนเปิด
เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1 ต่อปี (ไม่ทบต้น) ชำระปีละคร้ัง
ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 รวมระยะเวลาไถ่ถอน 5 ปี ซ่ึงมีเง่ือนไขการไถ่ถอน ดังน้ี
1. ภายหลังวันครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ บริษัทย่อยมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนกำหนด ท้ังน้ี
ต้องชำระคืนเงินต้นตามมูลค่า เงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบ้ียคำนวณถึงวันท่ีไถ่ถอน ในกรณีไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน
มูลค่าหุ้นกู้ต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือจำนวนทวีคูณของ 10 ล้านบาท

2. ภายหลังวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อย ไถ่ถอน
หุ้นกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ต้องชำระคืนเงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบี้ย
คำนวณถึงวันท่ีไถ่ถอน

หุ้นกู้ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่การโอนหุ้นกู้นั้นเกิดจากการโอนสิทธิเรียกร้องตามที่ระบุใน
สัญญาหรือโดยผลทางกฎหมาย
หุ้นกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทย่อยเป็นลำดับสอง
ซ่ึงจำนองไว้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยไปจำนองไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงในฐานะผู้ถือหน่วย
หุ้นกู้แทน โดยมีบริษัทฯและกรรมการของบริษัทย่อยบางท่านเป็นผู้ค้ำประกันร่วม

20.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ในระหว่างปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ จำนวน 15 ล้านบาท
โดยได้ผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยคร้ังท่ี 7/2550 เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน
2550

21.   สิทธิพิเศษท่ีได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยสังเขปดังน้ี
1. ได้รับยกเว้นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาแปด (8) ปีนับตั้งแต่วันที่เริ ่มมีรายได้จากการ
ประกอบธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม เฉพาะรายได้จากการจำหน่ายบัตรในรูปแบบบัตรรวมเหมาจ่าย
(สิทธิส้ินสุดเดือนธันวาคม 2549)
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2550 2549
บริษัทฯ และบริษัทยอยใหธนาคารพาณิชยออกหนังสือค้ําประกัน
การใชไฟฟา 6,882     6,882      
บริษัทยอยใหธนาคารพาณิชยออกหนังสือค้ําประกันการใชตั๋วเคร่ืองบิน 500        500         
รวมหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 7,382     7,382      

หนวย : พันบาท

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

2. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติเป็นเวลาห้า (5) ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดระยะเวลาตามที่กล่าว
ในข้อ 1. เฉพาะรายได้จากการจำหน่ายบัตรในรูปแบบบัตรรวมเหมาจ่าย

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน  บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ
ท่ีกำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมอย่างเคร่งครัด

22. สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระตามสัญญาเช่าระยะยาวดังน้ี

2550 2549
สัญญาเชาที่ดินเพ่ือเพาะพันธสัตว(บริษัท เมืองไอยรา(2002) จํากัด) 1,333         3,333         
สัญญาเชาที่ดินปลูกพืชเพื่อเปนอาหารสัตว (บริษัท เบิรดเซอคัส จํากัด) 9,000         -             
สัญญาเชาที่ดินตั้งปายโฆษณา 1,300         1,060         
รวม 11,633       4,393         

หนวย : พันบาท
คาเชาคงเหลือ

1. บริษัทฯมีสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเพาะพันธุ์สัตว์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดเดือน
สิงหาคม 2551

2. บริษัทฯมีสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ระยะเวลา 3 ปี
ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2553

3. บริษัทย่อยมีสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทและบุคคลอื่นหลายแห่งเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณา สัญญาสิ้นสุดเดือน
กุมภาพันธ์ 2551   ถึง พฤษภาคม 2555

23.  ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีจะอาจเกิดข้ึนในภายหน้า
23.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในภายหน้า ดังน้ี
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

23.2 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อขาย ดังนี้

2550 2549
สัญญาจะซ้ือ-จะขายอาคารพาณชิย 17,982 12,587          12,587          
สัญญาจะซ้ือ-จะขายทีด่นิเพือ่ปลกูสรางทีพ่กัพนกังาน

(จํานวน  3-2-28 ไร) 14,000 -               14,000          
สัญญาซ้ือขายรถโดยสาร 78,110 -               62,488          
รวมภาระผูกพนั 12,587          89,075          

มลูคาตามสัญญา
(พนับาท)

มลูคาคงเหลอืตามสัญญา(พนับาท)

23.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากสัญญาบริการกับบริษัทท่ีปรึกษา
ทางการเงินในประเทศ 2 แห่ง เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำไปชำระคืนหนี้ (Refinancing) ของบริษัทฯ
โดยบริษัทฯต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นงวดๆ และตามข้ันความสำเร็จของงานตามท่ีระบุในสัญญา

23.4 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทย่อย มีภาระผูกพันจากการทำสัญญารับเหมางานก่อสร้างและจ้าง
ออกแบบและบริหารงานก่อสร้างกับบริษัทแห่งหน่ึงเป็นเงินประมาณ 71.97 ล้านบาท

23.5 บริษัทย่อย มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากข้อตกลงเพิ่มเติมสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ครั้งที่ 5 กับบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) โดยการนำเช็คสั่งจ่ายล่วงหน้า 1 ปี จำนวน 26.0 ล้านบาท วางไว้กับ
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เพ่ือเป็นหลักประกันการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน ในท่ีดินท่ีจดจำนอง
และจะคืนให้แก่บริษัทย่อยเม่ือการก่อสร้างเสร็จส้ิน (ดูหมายเหตุ 18.2.5)

24.  เคร่ืองมือทางการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมตราสาร
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็งกำไรหรือเพ่ือการค้า

 24.1 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือเกิดจากการท่ีคู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลง ท่ีให้ไว้
กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ติดตาม
และประเมินสถานะทางการเงินของลูกหน้ีอย่างใกล้ชิด
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

24.2 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพันตามท่ีระบุ
ไว้ในเครื่องมือทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทมีความเสี่ยงจากการระดมทุนเพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน
เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 3

24.3 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในประเทศ ผู้บริหารเชื่อว่าปัจจุบันความเสี่ยงดังกล่าวไม่เป็น
สาระสำคัญ

24.4 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝาก และหน้ีสินท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย
ท้ังอัตราคงท่ีและตามอัตราตลาด อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเช่ือว่าอัตราดอกเบ้ียจะไม่มีการเปล่ียนแปลง
อย่างมีสาระสำคัญ

24.5 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม คือจำนวนเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำระหนี้สินระหว่างบุคคลที่มีความรอบรู้
และเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนโดยมีการต่อรองที่เป็นอิสระและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัท
ย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังน้ี
- เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการค้า และเจ้าหน้ีการค้า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจาก
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินเหล่าน้ีจะครบกำหนดในระยะเวลาอันส้ัน

- เงินฝากท่ีติดภาระค้ำประกัน
มูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินนี้มีอัตราดอกเบี้ย
ในอัตราตลาด

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
มูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจากหนี้สินการเงินนี้มีอัตราดอกเบี้ยใน
อัตราตลาด
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

- เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ
2,628.4 ล้านบาทและ 2,415.5 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นมูลค่าที่เท่ากับมูลหนี้ที่เจ้าหนี้ฟ้อง
บริษัทฯ เก่ียวกับการผิดสัญญากู้ยืม โดยคำนวณดอกเบ้ียในอัตราผิดนัดท่ีร้อยละ 15 ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ
1,116.7 ล้านบาท และ 1,235.6 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 909.2 ล้านบาท
(คำนวณจากอัตราดอกเบ้ีย 6.92%) และ 905.9 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราดอกเบ้ีย 7.75%)
ตามลำดับ

25.   การเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัท  เข้าข่าย
ถูกเพิกถอนเนื่องจากงบการเงินของบริษัทฯแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์ โดยหลักทรัพย์ของ
บริษัทฯจะถูกห้ามการซื ้อขายตั้งแต่วันที ่ 17 พฤษภาคม 2550 จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการ
ให้เหตุผลแห่งการเพิกถอนหมดไป โดยบริษัทฯต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าศูนย์ มีกำไรจากการดำเนินงาน
ในธุรกิจหลัก 3 ไตรมาสติดต่อกันหรือ 1 ปีก่อนยื ่นคำขอ ปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75
ของมูลหน้ีท้ังหมดและแสดงได้ว่ามีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานม่ันคงตามสภาพธุรกิจ

26. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินน้ีเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2551

27.   ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจด้านท่องเท่ียวและสันทนาการ ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับปีส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังน้ี
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