


บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

สารบัญ

ข้อมูลทั่วไป     ........................................................................................................... 1

สารจากประธานกรรมการ ............................................................................................... 2

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ................................................................................... 3

ปัจจัยความเสี่ยง ............................................................................................................ 4

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ................................................................................... 7

การประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท 

  -  บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)   ......................................................................  9

  -  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)  ................................................................... 18

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  ...................................................................... 24

ข้อพิพาททางกฎหมาย ............................................................................................... 26

โครงสร้างเงินทุน  ............................................................................................................ 26

การจัดการ ............................................................................................................ 28

การควบคุมภายใน ............................................................................................... 43

รายการระหว่างกัน ............................................................................................... 43

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน …………………………………....................... 45

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ................................. 69

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย  ................................. 72

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ......................... 75

งบการเงิน ............................................................................................................ 76



ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทการท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยมี 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107537000351 โทรศัพท์ 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19  โทรสาร 0-2518-1022,  
0-2914-2959  website: safariworld.com  E-mail: info@safariworld.com 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
หุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท 

นิติบุคคลท่ีบริษัทฯ  ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทท่องเท่ียวและสันทนาการ โดยจัดให้มีการแสดง 
ทางศิลปและวัฒนธรรม มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150  
โทรศัพท์ 0-7638-5000-19 โทรสาร 0-73638-5333-4 website: phuket-fantasea.com  E-mail: info@phuket-fantasea.com 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 190 
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 190,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัท ซาฟารีเวิลด์ 
จำกัด (มหาชน) ได้ถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 99.95 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 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ 
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917  แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ห้องชุด 100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช B เลขที่ 100/2  ถนนพระราม 9 
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110

-   ที่ปรึกษากฎหมาย  
  บริษัท สำนักงานพิมพ์สุวรรณ จำกัด
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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2552 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงิน 
ของโลก และความไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศ จำนวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศ 
ไทยปี 2552 ได้ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 หรือมีจำนวนประมาณ 14.09 ล้านคน สร้างรายได้ 
เข้าประเทศประมาณ 527,466 ล้านบาท สำหรับการท่องเท่ียวภายในประเทศในปี 2552 ก็ยังค่อนข้างซบเซา 
ต่อเนื่องมาจากปี 2551 จากที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่า ในปี 2552 การท่องเท่ียวภายใน 
ประเทศเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 โดยมีจำนวน 87 ล้านคน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนเป็น 407,600 
ล้านบาทนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงมิได้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยในปี 2552 มีคนไทยในประเทศเดินทางท่องเท่ียวเพียง 
86 ล้านคน และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เพียง 395,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เน่ืองจาก ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
และการเงินของโลกและของประเทศ ผนวกกับความไม่สงบทางการเมืองท่ีมีทีท่าจะรุนแรงย่ิงขึ้นเป็นประการสำคัญ

การท่ีจำนวนนักท่องเท่ียวต่างชาติและนักท่องเท่ียวคนไทยลดลง ทำให้จำนวนผู้เข้าชมของซาฟารีเวิลด์ในปี 
2552 ได้ลดลงจากปี 2551 ด้วย  ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 59.36 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทย่อย สามารถทำกำไรจากการดำเนินงานได้ 40.17 ล้านบาทท้ังๆ ท่ีจำนวนผู้เข้าชมได้ลดลง 
ประมาณร้อยละ 7.7 อันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของโลกและปัญหาทางการเมืองภายในประเทศ 
ดังกล่าวข้างต้น 

ในนามของคณะกรรมการ ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน 
ที่ได้ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา

        ( ณรงค์  จุลชาต )
        ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน 
มีนายเมธี ภมรานนท์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางประจวบ คล้ายอุบล และนายสมศักด์ิ ม่ันแดง เป็นกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระ ตามขอบเขตและอำนาจหน้าท่ีท่ีได้กำหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีสำคัญ ได้แก่ การสอบทานให้มีการรายงาน 
ทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและเพียงพอ การสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม 
กฎหมายนั้น  

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 
1. ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2552 รวมท้ังพิจารณารายการสำคัญในรายงาน 

ทางการเงินของบริษัทฯ ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ามีความถูกต้องและเช่ือถือ 
ได้โดยได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2 . ได้สอบทานทบทวนระบบการควบคุมภายใน และครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีสำคัญและความเพียงพอของ 
ระบบควบคุมภายใน ซึ่งไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

4. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นการทำธุรกรรมหรือ 
ซื้อขายสินค้าที่มีเงื่อนไขและราคาตามปกติธุรกิจทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ 

5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2553 โดยได้พิจารณาคัดเลือกนายวิชัย รุจิตานนท์ 
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นเงิน 880,000 บาท เพ่ือนำ 
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ต่อไป

       ( นายเมธี  ภมรานนท์ )
               ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ธุรกิจการให้บริการด้านการท่องเท่ียวท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยคือบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ดำเนิน 
อยู่เป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับสภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของประเทศโดยตรง บริษัทฯ และบริษัท 
ย่อยอาจจะมีความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ของประเทศ ความเสี่ยงจากการเกิดวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียง 
จากสินทรัพย์ประเภทสัตว์เลี้ยง และความเสี่ยงจากการจัดการเทคนิคการแสดง ซึ่งบริษัททั้งสองมีแนวทางในการ 
ป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงแต่ละประเภท ดังนี้

1.  ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ธุรกิจการท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจท้ังจากภายในประเทศและต่างประเทศ หากเศรษฐกิจ 
ภายในประเทศถดถอยลง ประชาชนทั่วไปก็จะมีรายได้และอำนาจซ้ือลดลง ความสามารถในการใช้จ่ายในด้านต่างๆ 
รวมทั้งการพักผ่อนหย่อนใจก็จะลดลงตามไปด้วย ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ส่วนสภาวะเศรษฐกิจของต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคใกล้กับประเทศไทยน้ัน ก็มีผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเท่ียว 
ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่นกัน นักท่องเท่ียวเหล่านี้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยด้วย อย่างไรก็ตามท้ังสองบริษัทมีนโยบายท่ีจะลดความเส่ียงในด้านน้ีโดยการกระจายกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ไปยังกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยมิได้พึ่งพารายได้จากกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ

ในปี 2539-2540 ได้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศอย่างรุนแรง มีการลอยตัวของค่าเงินบาท และการปิด 
สถาบันการเงินหลายแห่ง ทำให้ธุรกิจหลายประเภทต้องประสบปัญหาการขาดทุนและขาดสภาพคล่องในการดำเนินงาน 
จนต้องปิดกิจการ เกิดปัญหาการว่างงานอย่างกว้างขวาง และส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน 
ทั้งประเทศ สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เพราะรายได้ของประชาชนลดลง     

2. ความเสี่ยงจากการเกิดวิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
นอกจากความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวดังกล่าวข้างต้นแล้ว ก็ยังมีความเส่ียง 

ท่ีเกิดจากวิกฤตการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อการท่องเท่ียวโดยตรงอีก เช่น การระบาดของโรค SARS ในปี 2546 การระบาด 
ของโรคไข้หวัดนกในปี 2547 การเกิดพิบัติภัยคลื่นยักษ์ “สึนามิ” ในเดือนธันวาคม 2547 การเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ 
ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2548 การยึดอำนาจโดยคณะปฏิรูปการปกครองฯ ในประเทศในปี 2549 และ 
การปิดสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 และในปี 2551 ได้เกิดวิกฤติการเงินของสหรัฐ 
อเมริกาที่ก่อให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลก และได้ยืดเย้ือมาจนถึงปี 2552 และในปี 2552 ได้เกิดปัญหา 
ความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ และเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นต้น 
วิกฤตการณ์เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้ชะลอตัวลง โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ทำให้ขีดความสามารถ 
ในการบริโภคของประชาชนลดลง ซึ่งหมายถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการท่องเท่ียวที่ลดลงด้วย นอกจากน้ี 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทยอยยกเลิกการเดินทาง เนื่องจากไม่มีความม่ันใจในความปลอดภัย ทำให้จำนวนนัก 
ท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก
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3. ความเสี่ยงทางด้านการเงิน

การดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำเป็นต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เช่น ที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง 
ประเภทต่างๆ การสร้างสรรค์การแสดง เป็นต้น นอกจากน้ีในส่วนของบริษัทฯ เองยังต้องมีการลงทุนในการซ้ือสัตว์ 
หลายชนิดเพื่อใช้ในการแสดงและเพื่อให้ผู้เข้ามาท่องเที่ยวชมด้วย

ในระหว่างปี 2539 - 2540 บริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 1,300 ล้านบาท เพ่ือ 
ลงทุนในสิ่งปลูกสร้างและสร้างการแสดงเพิ่มเติมภายในบริษัทฯ เป็นจำนวน 400 ล้านบาท เพ่ือใช้เป็นเงินลงทุนใน 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยจำนวน 500 ล้านบาท และเพื่อให้บริษัทย่อยกู้ยืมต่อจำนวน 400 ล้านบาท โดยสัญญา 
เงินกู้จำนวนดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาการปลอดการชำระคืนเงินต้น 2 ปี และให้ชำระคืนเงินต้นตั้งแต่ปี 2541 
เป็นต้นไปเป็นเวลา 5 ปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษัทฯ ท่ีมีมูลค่า 
สุทธิตามบัญชี ณ วันสิ้นปี 2552 ประมาณ 1,679.98 ล้านบาท แต่ภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและ 
วิกฤตการณ์ที่มีผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวดังที่กล่าวในข้อ 1. และ 2. อย่างรุนแรง 
มีผลทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงอย่างมาก จนขาดเงินหมุนเวียนท่ีจะชำระดอกเบ้ียและจ่ายคืนเงินต้นให้แก่ธนาคาร 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้รับ 
การขยายระยะเวลาปลอดการชำระคืนเงินต้นจำนวน 1,405 ล้านบาท (รวมเงินกู้ยืมใหม่จำนวน 120 ล้านบาท 
แต่ไม่รวมวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 15 ล้านบาท) ออกไปจนถึงเดือนมิถุนายน 2548 และมีกำหนดชำระคืน 
เงินต้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเวลาประมาณ 11 ปี แต่เนื่องจากผลของการเกิดพิบัติภัยสึนามิเม่ือเดือนธันวาคม 
2547 ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไม่เติบโตตามเป้าหมาย รายได้ของบริษัทฯ ลดลง บริษัทฯ จึงได้ 
ผิดนัดชำระคืนหนี้เงินกู้งวดแรกในเดือนกันยายน 2548 ทำให้บริษัทฯ ต้องบันทึกดอกเบ้ียจ่ายส่วนเพ่ิมจากอัตรา 
ผิดนัดเป็นจำนวน 161.36 ล้านบาทในปี 2548 และ 84.28 ล้านบาทในปี 2549 ต่อมาเม่ือวันที่ 22 กันยายน 2549 
ธนาคารดังกล่าวได้ดำเนินการฟ้องบริษัทฯ เกี่ยวกับการผิดสัญญา กู้เบิกเกินบัญชี สัญญากู้ยืม และบังคับจำนอง 

สำหรับเงินกู้ยืมท่ีบริษัทย่อยได้กู้ยืมจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในประเทศแห่งหน่ึงเม่ือปี 2539 ซ่ึงต่อมา 
ได้ถูกระงับการดำเนินกิจการและได้รวมกิจการใหม่ในนามของบมจ.ไทยธนาคาร ที่มีจำนวนประมาณ 874.40 ล้าน 
บาทน้ัน เงินกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยการจำนองท่ีดินของบริษัทย่อยรวมท้ังส่ิงปลูกสร้างท่ีมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วัน 
สิ้นปี 2552 เป็นจำนวน 789.79 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เป็นผู้ค้ำประกันและได้จดจำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ 
บริษัทฯ เป็นลำดับสองให้ด้วย 

เม่ือเดือนมิถุนายน 2543 บริษัทย่อยและบริษัทฯ (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ได้ถูกบมจ.ไทยธนาคารฟ้องร้อง 
ต่อศาล เพื่อบังคับให้ชำระหนี้และดอกเบี้ยค้างชำระรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,277 ล้านบาท ต่อมาเม่ือเดือน 
ตุลาคม 2544 ธนาคารน้ันได้โอนสิทธิเรียกร้องในหน้ีสินและดอกเบ้ียค้างชำระให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) 
ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 บริษัทย่อยและบสท. 
ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีของเงินกู้ยืมและดอกเบ้ียค้างชำระจำนวนดังกล่าว ต่อมาธนาคารผู้ฟ้องบริษัทย่อยและ 
บริษัทฯ (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อกัน และศาลได้ระงับการพิจารณาคดีดังกล่าว 
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2546 

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะมีความเสี่ยงทางด้านการเงินในเร่ืองอื่น เช่น ความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่อง เป็นต้น ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีได้รายงานไว้ในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2552  ของบริษัทฯ 
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ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องไว้ว่า “ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เกิดจาก 
ปัญหาในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพันตามท่ีระบุไว้ในเคร่ืองมือทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการระดมทุนเพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน ...”

4. ความเสี่ยงจากสินทรัพย์ประเภทสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจ โดยมีสวนสัตว์เปิดและการแสดงของสัตว์แสนรู้หลายชนิด 
ดังนั้น สินทรัพย์ที่สำคัญส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ได้แก่ สัตว์ป่าและสัตว์ท่ีใช้ในการแสดง ซ่ึงเป็นสินทรัพย์ที่ทำรายได้ 
ให้กับบริษัทฯ หากมีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์ เช่น กรณีที่มีข่าวลือเร่ืองโรคระบาดสัตว์ อาจทำให้ถูกมองได้ว่าจะมีสัตว์ 
ตายเป็นจำนวนมาก  หรือกรณีการจัดหาสัตว์ในประเทศท่ีจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 โดยผู้ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้จะต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ได้ตามกฎหมาย เช่น สวนสัตว์ 
สาธารณะ เป็นต้น  ส่วนการจัดหาสัตว์จากต่างประเทศ จะต้องซ้ือจากประเทศท่ีเป็นภาคีสมาชิก ซึ่งมีประมาณ 130 
ประเทศท่ัวโลก และปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าพืชป่าและสัตว์ระหว่างประเทศหรืออนุสัญญา CITES ท่ีผ่านมา 
ความเสี่ยงในการจัดหาสัตว์ต่างๆ มีไม่มากนัก เพราะบริษัทฯ ไม่ได้จัดหาสัตว์สงวนและคุ้มครองสูงสุดตามบัญชี 1 
การจัดหาสัตว์เลี้ยงที่เป็นสินทรัพย์ที่ทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นการจัดหาสัตว์สงวนและคุ้มครองในบัญชี 
ลำดับถัดมา ซึ่งถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติและอนุสัญญาที่มีกระบวนการจัดหาที่ผ่อนปรนมากกว่า

บริษัทฯ ตระหนักดีในเรื่องความเสี่ยงของการเลี้ยงดูสัตว์ จึงได้จัดให้มีสัตวแพทย์และผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับ 
สัตว์ชนิดต่างๆ เพื่อเลี้ยงและดูแลอย่างใกล้ชิด ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาเป็นเวลานานกว่า 
20 ปีแล้ว จากสถิติที่ผ่านมาปรากฏว่าความเสี่ยงในเรื่องนี้มีไม่มากนัก เพราะสัตวแพทย์และผู้เช่ียวชาญดังกล่าว 
ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารและหาทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่เก่ียวกับสัตว์ได้อย่างทันกาล 

5. ความเสี่ยงจากการจัดการเทคนิคการแสดง

ในการจัดการแสดงของบริษัทย่อยที่ได้นำเอาเทคนิคพิเศษต่างๆ มาใช้ เช่น เทคนิคของเมจิคอิลลูชั่น 
เทคนิค การใช้ดินระเบิดจากพลุ (Pyrotechnic) และเทคนิคของสเปเช่ียลเอฟเฟคส์ เป็นต้น เทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิค 
ที่จัดทำขึ้นด้วยเทคโนโลยีช้ันสูง ต้องติดต้ังอุปกรณ์การแสดงและระบบต่างๆ โดยผู้เช่ียวชาญท่ีได้ว่าจ้างมาเป็นพิเศษ 
ในการควบคุมการทำงานของเทคนิคและระบบต่างๆ เพื่อให้การแสดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในระยะเร่ิมแรก 
บริษัทย่อยได้ว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเพ่ือควบคุมการทำงานของระบบดังกล่าว และเพ่ือทำการฝึกสอนเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ 
และความชำนาญที่จะดำเนินการเองต่อไป ปัจจุบันบริษัทย่อยยังคงจ้างผู้เช่ียวชาญไว้จำนวน 2 คน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ    

1.  การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทฯ 
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2551 ได้รับทราบการลาออกของ 

นายผิน คิ้วคชา จากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และนางอาภา คิ้วคชา จากการเป็น 
กรรมการและประธานกรรมการบริหารของบริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว และท่ีประชุมได้แต่งตั้งนางสุเนตร 
คิ้วคชา กรรมการ รักษาการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 12/2551 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายผิน คิ้วคชา และนางอาภา คิ้วคชา เป็นกรรมการแทน 
กรรมการสองตำแหน่งท่ีว่างลง และแต่งต้ังนางอาภา ค้ิวคชา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนางสุเนตร 
คิ้วคชา รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งกลับไปดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม และแต่งต้ังนายผิน คิ้วคชา 
ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร   

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจในปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสุข สนุกสนาน และความบันเทิงที่มีมาตรฐานสากล 

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ และทุกวัย ในแต่ละปีได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการให้บริการ 
จากเดิมอยู่บ้าง เช่น มีการปรับปรุงด้านสถานที่ การจัดหาสัตว์ที่หายากเพ่ิมเติม และการพัฒนาการแสดงให้เป็นที่ 
ประทับใจแก่ผู้เข้าชมมากขึ้น และในโอกาสของการดำเนินกิจการครบรอบปีที่ 20 ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดสร้าง 
กิจกรรมบันเทิงขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกวัย รวมท้ังการจัดหาสัตว์ที่หายากมาแสดง 
ให้ชมรวมประมาณ 40 รายการ เช่น สร้างที่อยู่ของสัตว์เล็กๆ ช่ือ มินิเวิลด์ การให้อาหารยีราฟ ซ่ึงเป็นระเบียง 
ยื่นเข้าไปในสวนสัตว์เปิดเพื่อป้อนอาหารฝูงยีราฟและม้าลาย การจัดให้มีบ่อและกรงเล้ียงสัตว์ต่างๆ เพ่ิมข้ึน เช่น 
วอลรัส แมวน้ำ ลิงแมนดริว และฮิปโปแคระ เป็นต้น

พิบัติภัยสึนามิในปลายปี 2547 ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเท่ียวของประเทศ ทำให้นักท่องเท่ียวเดินทางเข้า 
ประเทศลดลง และแม้ว่าการเกิดพิบัติภัยดังกล่าวจะเกิดข้ึนแต่เฉพาะภาคใต้ของประเทศในแถบชายฝ่ังทะเลอันดามัน 
เท่าน้ัน แต่ก็ได้ส่งผลให้รายได้ของบริษัทฯ และภูเก็ตแฟนตาซีซึ่งเป็นบริษัทย่อยลดลงอย่างมาก ทำให้สภาพคล่อง 
ทางการเงินลดลง บริษัทฯ จึงมิได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ปลายปี 2547 
เป็นต้นมา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ธนาคารผู้เป็นเจ้าหนี้จึงได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลในเร่ืองการผิดสัญญา 
กู้เบิกเกินบัญชี สัญญากู้ยืม และบังคับจำนอง รวมทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 2,356,553,082 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษัทฯ 
ได้กู้มาในระหว่างปี 2539-2540 โดยได้จดจำนองที่ดินของบริษัทฯ จำนวน 445-2-18 ไร่ รวมท้ังสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ 
และจะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552  ศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯ แพ้คดี โดยให้บริษัทฯ ชำระเงินต้นจำนวน 
1,405 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี ซึ่งมีดอกเบ้ียค้างชำระจำนวน 582.62 ล้านบาท รวมเป็น 
เงินจำนวน 1,987.62 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว
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เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯ เข้าข่าย 
อาจถูกเพิกถอน พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) และ SP (Suspension) ห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2550 จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2550 เพ่ือให้บริษัทฯ พิจารณาทางเลือกท่ีจะทำ 
การฟ้ืนฟูกิจการหรือจะขอเพิกถอนการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซ่ึงต่อมาท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 
4/2550 เม่ือวันท่ี 28 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ซึ่งต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2550 เม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ แก้ไข 
เหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ 
ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รายงานทางเลือกที่จะทำการฟื้นฟูกิจการต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เม่ือวันที่ 
26 เมษายน 2550 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้เวลา 2 ปีในการฟื้นฟูกิจการ

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินงวดไตรมาสท่ี 1 ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2552 ท่ีผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงเป็นงบการเงินท่ีมีกำหนดส่งล่าสุดหลังวันครบกำหนดเวลา 2 ปีท่ีกล่าวถึง 
ในวรรคก่อน แต่บริษัทฯ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการให้พ้นเหตุดังกล่าว โดยปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นหลังการปรับปรุง 
มีค่าน้อยกว่าศูนย์ และมีขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงถอนช่ือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจาก 
กระดานซื้อขายและย้ายไปยังกลุ่ม NPG (Non-Performing Group) ต้ังแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป 
หากแต่บริษัทฯ ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนและมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทุกประการ ถ้าเมื่อใดบริษัทฯ สามารถแก้ไขให้พ้นเหตุดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะพิจารณาย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้กลับไปซ้ือขายในหมวดปกติได้

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เป็นแหล่งท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีบริการครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ 
ตามมาตรฐานสากล ที่ให้ความสุข ความสนุกสนาน ความบันเทิง และความรู้แก่ผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ 
ทุกภาษา และในทุกฤดูกาล โดยจัดให้มีสวนสัตว์น้ำ สวนนก สวนสัตว์เปิด และการแสดงของสัตว์ประเภทต่างๆ อีกท้ัง 
การแสดงพิเศษที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมในต่างประเทศ ที่นำมาปรับปรุงและดัดแปลงให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายของบริษัทฯ นอกจากน้ี ซาฟารีเวิลด์ยังได้เพาะขยายและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์และพันธ์ุไม้ เพ่ือส่งเสริม 
การศึกษาและเผยแพร่วิชาการเก่ียวกับสัตว์และพันธุ์ไม้แก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไปอีกด้วย

การดำเนินกิจการสวนสัตว์ของบริษัทฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซ่ึงบริษัทฯ 
ได้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และกรม 
ประมง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจเป็นแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่ได้ 
มาตรฐานระดับสากล ณ หาดกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในการท่ีจะชักจูง 
นักท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เดินทางไปท่องเท่ียว เพราะจังหวัดภูเก็ตได้รักษาสภาพของชายหาด เกาะ 
และแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติไว้เป็นอย่างดี และจากสถิติการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จำนวนนักท่องเท่ียวที่ 
เดินทางเข้าสู่ภูเก็ตได้เพิ่มอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด นอกจากแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติแล้ว จังหวัดภูเก็ตไม่มี 
แหล่งท่องเท่ียวเพ่ือความบันเทิงอ่ืนท่ีจะสามารถรองรับนักท่องเท่ียวท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนได้ บริษัทฯ จึงได้จดทะเบียน 
ก่อตั้งบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด  ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2539  เพ่ือดำเนินธุรกิจความบันเทิงในด้านการแสดง 
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โดยมีแนวทางในการดำเนินงานท่ีจะเสนอบริการความบันเทิงในเวลากลางคืนควบคู่ไปกับบริการอาหารเย็น เช่นเดียวกับ 
ที่ปรากฏตามเมืองใหญ่ๆ ในต่างประเทศ และเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และได้มาตรฐานสากล 
ที่นักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย สามารถจะเข้าชมได้ ภูเก็ตแฟนตาซีจึงได้นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์ 
กับเทคโนโลยีของแสง  สี  เสียง และเทคนิคการแสดงอันทันสมัย  ตลอดจนได้นำเอาช้างที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่เป็น 
สัญลักษณ์ของประเทศและสัตว์อื่นๆ เช่น เสือ และนก เป็นต้น มาประกอบในการแสดง ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้เข้าชมมีความ 
ประทับใจกับความตระการตาของฉากและการแสดงท่ีย่ิงใหญ่ มีความสุขและสนุกสนานท่ีได้มา ท่องเท่ียวในสถานท่ีท่ีได้ 
จัดสร้างตามมาตรฐานระดับสากล

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ            ดำเนินการโดย       %             ปี 2552            ปี 2551           ปี 2550
                  การถือหุ้น       รายได้        %         รายได้       %        รายได้        %           
                  ของบริษัทฯ   (ล้านบาท)             (ล้านบาท)              (ล้านบาท)

ท่องเที่ยวและสันทนาการ        บมจ. ซาฟารีเวิลด์       -        435.32    37.7      533.67    40.7      438.55    38.2
(สวนสัตว์เปิด และการแสดง)        

ท่องเที่ยวและสันทนาการ        บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี    99.95        718.29    62.3      777.38    59.3      709.56    61.8
(การแสดงในโรงละคร)        

                                     รวม                                1,153.61  100.0    1,311.05  100.0    1,148.11  100.0

การประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท

การประกอบธุรกิจของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

1.  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจการให้บริการ โดยผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 
ของซาฟารีเวิลด์แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของรายได้ ดังนี้

1.1  สวนสัตว์และการแสดงต่างๆ
สวนสัตว์และการแสดงประเภทต่างๆ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ แบ่งออกได้ 

เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ 
1)   สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค  (Safari  Park)

สวนสัตว์เปิด เป็นสวนสัตว์ท่ีจำลองแบบให้คล้ายคลึงกับป่าซาฟารีอัฟริกา เป็นแหล่งรวมสัตว์ป่า 
นานาชนิด ได้แก่ แรดขาว หมี อูฐ ยีราฟ เสือโคร่ง สิงโต กวางแอนทีโลป และสัตว์ประเภทอ่ืนท่ีหาชม 
ได้ยากจากท่ัวทุกมุมโลกอีกเป็นจำนวนมาก โดยจัดให้สัตว์เหล่าน้ีอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

9
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เป็นส่วนๆ ผู้เข้าชมสามารถชมและสัมผัสกับบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับป่าซาฟารีอัฟริกา และธรรมชาติ 
ความเป็นอยู่ของสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด ทำให้ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินจากธรรมชาติของสัตว์ป่า ซ่ึงหาชม 
ไม่ได้จากแหล่งอ่ืนในประเทศไทย นอกจากน้ียังเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์สัตว์ป่าและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ 
เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาและดูงานอีกด้วย

2)  สวนสัตว์น้ำมารีนปาร์ค  (Marine  Park) และสวนนก (Bird Park)

สวนสัตว์น้ำ เป็นสถานท่ีอยู่อาศัยของสัตว์น้ำท่ีสำคัญหลายชนิด เช่น โลมา วาฬขาว (Beluga Whale) 
สิงโตทะเล วอลรัส ปลาแฟนซีคาร์พ จระเข้ และปลาช่อนยักษ์ เป็นต้น สำหรับสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในน้ำทะเลน้ัน 
บริษัทฯ มีระบบผลิตน้ำทะเลเทียมและทำให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยระบบโอโซนซึ่งเป็นแห่งแรกของเอเชีย และ 
เป็นแห่งท่ีสามของโลก ทำให้สวนสัตว์น้ำนี้ไม่จำเป็นต้องต้ังอยู่ใกล้ทะเล ผู้เข้าชมจะได้รับความเพลิดเพลิน 
กับธรรมชาติ และความน่ารักของสัตว์น้ำประเภทต่างๆ

ในส่วนของสวนนก ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของนกท่ีหายากนานาชนิดจากแหล่งกำเนิดหลายประเทศในโลก 
ได้ถูกจัดไว้เป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ทำให้เกิดความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชมและได้รับความรู้เก่ียวกับธรรมชาติ 
และความเป็นอยู่ของสัตว์ต่างๆ ซึ่งจะสร้างเสริมให้ผู้เข้าชมเกิดความรักและช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ เหมาะ 
สำหรับการจัดทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้แก่นักเรียนและนักศึกษาด้วย

3) การแสดงต่างๆ  สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
3.1)  การแสดงความสามารถและความแสนรู้ของสัตว์ประเภทต่างๆ เช่น โลมา วาฬขาว (Beluga 

Whale) สิงโตทะเล ลิงอุรังอุตัง ช้าง และนก เป็นต้น 
3.2)  การแสดงโดยใช้นักแสดงท่ีจัดข้ึน เป็นการแสดงท่ีนำต้นแบบจากต่างประเทศมาปรับปรุงให้มี 

ความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ  เช่น การแสดงสงครามจารกรรม และการแสดงเวสเทิร์น 
คาวบอยสต๊ันท์

ในปัจจุบันซาฟารีเวิลด์ มีการแสดงทั้งหมด  7  ชุด  ดังนี้
 1.  การแสดงโลมาและวาฬขาว  2.  การแสดงนก         
 3.  การแสดงสิงโตทะเล        4.  การแสดงช้าง   
 5.  การแสดงอุรังอุตัง       6.  การแสดงสงครามจารกรรม
 7.  การแสดงเวสเทิร์นคาวบอยสตั๊นท์

การแสดงชุดที่ 1 ถึง 5 เป็นการแสดงความสามารถและความแสนรู้ของสัตว์ ซ่ึงสร้างความ 
สนุกสนาน และความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่ง

การแสดงสงครามจารกรรม เป็นการแสดงเร่ืองของสายลับระดับโลก ในลักษณะการต่อสู้ผจญภัยของ 
สายลับท่ีได้รับมอบหมายให้ทำลายระเบิดนิวเคลียร์ล้างโลกท่ีเหล่าร้ายครอบครองอยู่ มีฉากการต่อสู้ท่ีสมจริง 
มีอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นต่างๆ เพื่อประกอบการแสดง เช่น เฮลิคอปเตอร์ รถไฟ รถถัง และปืนเลเซอร์ เป็นต้น 
พร้อมนักแสดงกว่า 30 คน และ Special Effects ท่ีควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การแสดงเวสเทิร์นคาวบอยสต๊ันท์ เป็นการแสดงการต่อสู้ท่ีเลียนแบบการต่อสู้จริงท่ีให้ความสนุกสนาน 
และความตื่นเต้นเร้าใจจากการแสดงด้วยระบบเสียงและ Special Effects เพื่อให้เกิดความรู้สึกสมจริง 
ซึ่งเป็นฉากที่มีชื่อเสียง และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
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4)  กิจกรรมเพื่อความตื่นเต้นและดึงดูดใจ 
เป็นกิจกรรมท่ีได้จัดสร้างข้ึนเพ่ือให้ผู้เข้าชมได้รับความสนุกสนาน ต่ืนเต้น และเพลิดเพลินกับธรรมชาติ 

ของต้นไม้ใหญ่อันร่มรื่น และสัตว์ป่านานาชนิด ประกอบด้วย
4.1) การน่ังเรือล่องป่าดงดิบ (Jungle Cruise)

การนั่งเรือล่องป่าดงดิบ (Jungle Cruise) เป็นการนำผู้เข้าชมล่องเรือไปตามลำน้ำท่ีแวดล้อม 
ด้วยพันธุ์ไม้แบบป่าในเขตร้อนของเอเชียและอัฟริกา เผชิญกับจระเข้ยักษ์ ฝูงลิงกอริลลา และสัตว์ป่านานา 
ชนิด ชมการใช้ชีวิตของคนป่าพ้ืนเมืองท่ีมีการดำรงชีวิตอย่างอิสระตามแบบของอัฟริกา โดยได้นำเทคโนโลยี 
จากประเทศสหรัฐอเมริกาในการจัดทำ Audio Animatronics มาประกอบในกิจกรรม

4.2)  การแสดงการให้อาหารสัตว์ดุร้าย (Feeding Show)
การแสดงการให้อาหารสัตว์ดุร้าย (Feeding Show) เป็นการแสดงวิธีการให้อาหารสัตว์ที่ 

ดุร้ายบางประเภท เช่น สิงโต เสือโคร่ง และหมี เป็นต้น ผู้เข้าชมจะได้รับความต่ืนเต้นและเรียนรู้อุปนิสัย 
การกินอาหารของสัตว์อย่างใกล้ชิดภายในบริเวณสวนสัตว์เปิด ซ่ึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ดังกล่าว

ในปี 2550 ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาครบ 20 ปี บริษัทฯ ได้ปรับปรุงการดำเนินงานเพ่ือสร้าง 
สิ่งแปลกใหม่ในด้านความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชม เช่น การจัดหาสัตว์ที่หายากเพ่ิมเติม สร้างกรงสัตว์และ 
บ่อปลาเพิ่มเติม ตลอดจนสร้างกิจกรรมบันเทิงเพิ่มเติมรวมแล้วประมาณ 40 รายการ กิจกรรมท่ีสำคัญ เช่น 
มินิเวิลด์ ศูนย์เพาะพันธุ์ไข่ การให้อาหารยีราฟ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.3)  มินิเวิลด์ (Mini World) 
เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กเพื่อให้เด็กเล็กได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กและลูกสัตว์ต่างๆ 

เช่น ป้อนอาหารนกแก้วซันคอนนัวร์กว่า 1,000 ตัว  เพลิดเพลินกับฝูงเป็ดแมนดาริน  ฝูงลูกจิงโจ้  และสัตว์ท่ี 
หายากต่างๆ 

4.4)  ศูนย์เพาะพันธุ์ไข่  (Eggs World)
เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี ่ยวกับวงจรชีวิตและธรรมชาติวิทยาของนกนานาชนิดจากทั่วโลก 

ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสความมหัศจรรย์ของการกำเนิดชีวิตจากเปลือกไข่  ชมการปฏิบัติการฟักไข่นกท่ีหายาก 
นานาพันธ์ุจากการเพาะเล้ียงขยายพันธ์ุด้วยเทคโนโลยีตู้ฟักท่ีทันสมัย พร้อมการศึกษาถึงวงจรชีวิตของสัตว์ 
ปีกหลากหลายสายพันธุ์ในแต่ละภูมิภาคของโลก เช่น นกแก้วมาคอว์ นกกระจอกเทศ เป็นต้น โดยจัดเป็น 
ห้องนิทรรศการติดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่แห่งเดียวในเอเชีย

4.5)  การให้อาหารยีราฟที่ Safari Terrace
การให้อาหารยีราฟท่ี Safari Terrace เป็นการเล้ียงอาหารฝูงยีราฟประมาณ 50 ตัว ฝูงม้าลาย 

และนกกระจอกเทศ ที่มารายล้อมอาคารเลี้ยงที่สร้างย่ืนไปในสวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค ผู้เข้าชมจะได้รับ 
ความต่ืนเต้น และสนุกสนานไปกับการขออาหารของยีราฟท่ีเช่ือง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีสร้างข้ึนใหม่ท่ีมีแห่งเดียว 
ในประเทศไทย

การเข้าชมสวนสัตว์ การแสดง และกิจกรรมบางรายการดังกล่าวข้างต้น นักท่องเที่ยวสามารถ 
เลือกซื้อบัตรเข้าชมในแต่ละส่วน หรือจะซื้อบัตรรวมเพ่ือชมการแสดงและกิจกรรมทุกชนิดก็ได้ บริษัทฯ มี 
รายได้จากการจำหน่ายบัตรดังกล่าวเป็นรายได้หลัก
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1.2   อาหารและเครื่องดื่ม
เน่ืองจากการเข้ามาท่องเที่ยวในซาฟารีเวิลด์จะต้องใช้เวลาอย่างน้อยตลอดท้ังวันจึงจะสามารถชมการ

แสดงดังกล่าวข้างต้น และชมธรรมชาติของพันธุ์ไม้นานาชนิดและสัตว์ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัด 
บริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่สะอาดถูกหลักอนามัย เพ่ือให้บริการและอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าชม 
ด้วย โดยจัดให้มีภัตตาคารและร้านอาหารหลายแห่งตั้งอยู่ทั่วไปตามจุดสำคัญๆ และสามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ 
พร้อมกันครั้งละประมาณ 6,000 ที่นั่ง นอกจากนั้นแล้วยังมีซุ้มขายขนมขบเค้ียวและเคร่ืองด่ืมอีกหลายแห่ง และ 
ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ขายเครื่องดื่มตามเวทีการแสดงต่างๆ ด้วย

1.3   สวนสนุกและเกมส์
นอกจากการแสดงต่างๆ และสวนสัตว์แล้ว บริษัทฯ ได้จัดหาเกมส์ต่างๆ มากมายหลายชนิด เพ่ือให้ 

ความเพลิดเพลินแก่ลูกค้ากลุ่มเด็กๆ โดยนำรูปแบบของเกมส์จากสวนสนุกในต่างประเทศมาปรับเปล่ียนให้เหมาะกับ 
กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เน้นเชาว์และการออกกำลังกายเป็นหลัก

1.4   สินค้าที่ระลึก
บริษัทฯ ได้จัดให้มีศูนย์ขายสินค้าที่ระลึก เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าชมท่ีต้องการซ้ือสินค้าและของท่ีระลึก 

นอกจากจะมีร้านขายสินค้าที่ระลึกขนาดใหญ่ในพื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตรไว้รองรับลูกค้าแล้ว ยังมีร้านขนาด 
กลางและเล็กอีก 2 ร้าน รวมทั้งยังได้จัดให้มีซุ้มขายสินค้าท่ีระลึกอีก 6 จุด และจัดเจ้าหน้าที่ขายตามเวทีการแสดง 
ต่างๆ อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น

1.5  รถโค้ชปรับอากาศ  
บริษัทฯ ได้จัดให้มีรถโค้ชปรับอากาศขนาดใหญ่จุ 55 ที่นั่ง  สองช้ันจำนวน 13 คัน  ขนาดจุ 43  ที่นั่ง 

จำนวน 24 คัน ขนาดจุ 27 ที่นั่งจำนวน 4 คัน และขนาดจุ 25 ที่นั่งจำนวน 9 คัน เพ่ือให้บริการแก่ลูกค้า 
ที่มาเข้าชมเป็นหมู่คณะ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา บริษัท และนักท่องเที่ยว นอกจากน้ียังให้เช่าแก่ผู้ที่มีความประสงค์ 
จะจัดทัศนศึกษาหรือเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นกลุ่มอีกด้วย 

2.   การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.1   การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการท่ีสำคัญ
1) กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่สำคัญ 4 ประการ คือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ 
ของผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างภาพพจน์และการกำหนดตำแหน่งในการแข่งขัน

1.1)   ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์หลักที่เสนอให้แก่นักท่องเท่ียวถึง 4 ชนิด คือ สวนสัตว์เปิด สวนสัตว์น้ำ 

การแสดงโดยนักแสดงและสัตว์ และกิจกรรมการสร้างความบันเทิงต่างๆ ในขณะท่ี Theme Park ที่มี 
ชื่อเสียงของโลกส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์หลักเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ความหลากหลายน้ีจึงทำให้ 
ซาฟารีเวิลด์เป็น Theme Park เพียงแห่งเดียวในโลกท่ีมีจุดเด่นเหล่านี้ครบครัน และเป็นการยากที่ผู้ 
ประกอบการอื่นๆ ทั้งภายในประเทศและประเทศในแถบเอเซียจะทำตามได้
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1.2)   คุณภาพของผลิตภัณฑ์
สัตว์ป่า สัตว์น้ำ และนกทุกชนิดที่นำมาแสดงนั้น เป็นสัตว์สวยงามท่ีมีคุณค่าและหายากจาก 

แหล่งกำเนิดในทวีปต่างๆ ทั่วโลก สัตว์ที่นำมาแสดงได้รับการฝึกเป็นอย่างดีจากผู้ฝึกมืออาชีพแล้วนำมา 
จัดแสดงให้ผู้ชมได้สัมผัสในบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด ส่วนการแสดงต่างๆ น้ันได้เลือกสรรมาจาก 
การแสดงท่ีดีเด่นของโลกท่ีได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ และทุกภาษา 
มาเป็นเวลานานอย่างไม่เสื่อมคลาย ทั้งนี้ ด้วยจุดมุ่งหมายเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเกิดความรู้สึกว่า ถ้ามา 
กรุงเทพฯ แล้ว หากไม่ได้มาซาฟารีเวิลด์ก็เปรียบเสมือนไม่ได้มากรุงเทพฯ 

1.3)   การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ครอบคลุมนักท่องเท่ียวทุกชาติ ทุกภาษา ทุกเพศ และทุกวัย 

ซึ่งทุกคนจะสามารถเข้าชมได้ทุกฤดูกาล โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ บริษัทฯ สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ในลักษณะน้ีได้ เน่ืองจากความหลากหลายและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซ่ึงสนองตอบต่อความต้องการในด้าน 
การพักผ่อนหย่อนใจที่อิงธรรมชาติ และทำให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวสามารถเข้าชมซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ว่าวัย 
หรือช่วงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

1.4)   การสร้างภาพพจน์และการกำหนดตำแหน่งการแข่งขัน
บริษัทฯ ได้สร้างภาพพจน์และได้ดำเนินการให้ซาฟารีเวิลด์เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีมาตรฐาน 

สูงจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งในด้านสวนสัตว์เปิด สวนสัตว์น้ำ สวนนก และการแสดง รวมทั้ง 
คุณภาพของการให้บริการที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน นอกจากน้ีธุรกิจของบริษัทฯ ยังสอดคล้องกับกระแส 
แนวโน้มโลกาภิวัฒน์ ที่เน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์และธรรมชาติ บริษัทฯ จึงได้กำหนด 
ตำแหน่งการแข่งขันของตนเอง ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ให้ความสุข สนุกสนาน และความรู้สึกผ่อนคลาย 
แก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว จากการที่ได้มาสัมผัสกับสัตว์และต้นไม้ในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติซึ่ง 
หาชมได้ยากย่ิงในปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องการท่ีจะให้สาธารณชนตระหนักว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ น้ัน 
มิได้มีประโยชน์แก่สังคมเฉพาะในด้านเศรษฐกิจเท่านั้น  แต่ยังมีคุณค่าในการให้ความรู้แก่เยาวชนในด้าน 
การศึกษา และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีบริการเพ่ือสังคม เช่น การจัดให้เด็กพิการ เด็กยากจน และ 
คนชรา เข้าเยี่ยมชมในโอกาสต่างๆ ตลอดจนเป็นสถานท่ีฝึกงานของนิสิตนักศึกษาในสาขาสัตวบาลและ 
สัตวแพทย์ศาสตร์อีกด้วย

เมื่อเปรียบเทียบกับกิจการในประเภทธุรกิจเดียวกันแล้ว บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคู่แข่งในด้านต่างๆ ดังนี้
(1)  กิจการของบริษัทฯ มีขนาดใหญ่ต้องใช้การลงทุนสูง ขณะนี้ยังไม่มีกิจการใดในธุรกิจประเภท 

เดียวกันในประเทศ มีขนาดและมูลค่าการลงทุนใกล้เคียง หรือมากกว่าของบริษัทฯ
(2)  มีทำเลที่ตั้งอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้สะดวกต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว
(3)  มีพื้นที่กว้างขวางประมาณ 450 ไร่ ในเขตเมืองหลวง ที่มีสภาพเป็นธรรมชาติ  มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น 

สวยงาม และเน้นความสะอาดเรียบร้อย
(4)  มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูงระดับนานาชาติ และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า
(5)  มีกิจกรรมที่หลากหลายสำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกชาติ และทุกภาษา 

เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ครบทุกกลุ่ม
บริษัทฯ มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ พันธุ์ไม้ และธรรมชาติ 

โดยอาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
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2) ลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

 เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีความหลากหลาย มีการแสดง 
หลายประเภท เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกเพศและทุกวัย  ดังน้ัน ลูกค้าของบริษัทฯ จึงค่อนข้างจะครอบคลุม 
ทุกกลุ่ม กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

2.1)  กลุ่มบุคคลทั่วไป ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขต 
กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ซึ่งคิดเป็นจำนวนเกือบร้อยละ 30 ของจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

2.2)  กลุ่มนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ัวประเทศ จนถึงปัจจุบันมีจำนวนโรงเรียน 
ที่ได้จัดโครงการทัศนศึกษานำนักเรียนเข้ามาเที่ยวชมซาฟารีเวิลด์แล้วมากกว่า 2,000 โรงเรียน

2.3)  กลุ่มพนักงานบริษัทต่างๆ ได้นิยมจัดงานวันครอบครัวเพ่ือพาพนักงานของบริษัททั้งหมด 
พร้อมทั้งครอบครัวเข้าเที่ยวชมซาฟารีเวิลด์เป็นหมู่คณะ เพ่ือให้พนักงานได้มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ 
มีความสุขสนุกสนาน และเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะด้วย 

2.4)  กลุ่มนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ นับเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีสำคัญ โดยเฉพาะนักท่องเท่ียว 
จากกลุ่มประเทศในเขตภูมิภาคเอเชีย เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย อาหรับ และรัสเซีย เป็นต้น

สัดส่วนของลูกค้าของบริษัทฯ  แยกตามประเภทในระยะ 3 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2550 – 2552 มีดังน้ี

                ประเภทของลูกค้า        ปี 2552       ปี 2551        ปี 2550 
                      คน/ครั้ง      %     คน/ครั้ง       %     คน/ครั้ง        %
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ  398,834   41.8   462,795    41.3    405,684    41.5
2. กลุ่มนักเรียน    296,372   31.0   289,114    25.8    237,114    24.3
3. กลุ่มบุคคลทั่วไป   201,893   21.1   235,550    21.0    240,938    24.7
4. กลุ่มพนักงานบริษัท      58,099     6.1   132,801    11.9      93,100     9.5

      รวม    955,198  100.0 1,120,260   100.0     976,836   100.0
 อัตราการเพ่ิม(ลด) ของจำนวนผู้เข้าชม (ร้อยละ)          (14.7)             14.7   15

ลักษณะลูกค้าของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นลูกค้ารายย่อย ดังน้ันในแต่ละปีบริษัทฯ จึงไม่มีลูกค้ารายใด 
ท่ีบริษัทฯ มีมูลค่าการจำหน่ายสูงกว่าร้อยละ 10 ของยอดจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

3) การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายบัตร

 บริษัทฯ ใช้ท้ัง Pull และ Push Strategies ในการจำหน่ายบัตร กล่าวคือในส่วนของ Pull Strategy น้ัน 
บริษัทฯ จะใช้การโฆษณาผ่านส่ือมวลชนต่างๆ ท้ังทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ นอกจากน้ียังมีการประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบบทความสารคดีเก่ียวกับสัตว์ และการแสดงต่างๆ ท่ีให้ความรู้แก่เยาวชนและสาธารณชนท่ัวไปด้วย

ในส่วนของ Push Strategy นั้น บริษัทฯ มีทีมงานขายซ่ึงเจาะลูกค้าที่เป็นกลุ่ม เช่น โรงเรียน บริษัท 
และโรงงานต่างๆ ซึ่งจะพานักเรียน พนักงานและครอบครัวเข้าชมในช่วงวันหยุด และบริษัทท่องเท่ียวซึ่งนำลูกค้า 
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเข้าชม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการท่องเท่ียว เท่าท่ีผ่านมามีโรงเรียนกว่า 
2,000 แห่ง บริษัทห้างร้านกว่า 420 บริษัท และบริษัททัวร์กว่า 1,500 บริษัท ที่หมุนเวียนนำผู้ชมและนักท่องเที่ยว 
เข้าชมเป็นประจำ 
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บริษัทฯ ได้กำหนดแผนงานในการจัดจำหน่ายบัตรไว้ดังนี้
(1) ใช้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะในช่วงที่บริษัทฯ จะมีการแสดงหรือกิจกรรม 

บันเทิงใหม่ให้กลุ่มลูกค้าได้รับทราบ โดยผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง
(2)  ส่งพนักงานขายเข้าติดต่อกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่ม 

พนักงานบริษัท และกลุ่มนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
(3)  ทำข้อตกลงกับบริษัททัวร์ต่างๆ เพ่ือให้มีการนำนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศเข้าชมการแสดง 

และสวนสัตว์เปิดของบริษัทฯ 
(4)  ร่วมงานส่งเสริมการท่องเท่ียวด้วยการออกบู้ธจำหน่ายบัตรสำหรับนักท่องเท่ียวภายในประเทศ 

และร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ (Road Show) ในงานส่งเสริมการท่องเท่ียวในต่างประเทศเป็นประจำ 

2.2   ภาวะการแข่งขัน

กิจการประเภทธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศไทย ซ่ึงประกอบธุรกิจในแนวเดียวกันกับของบริษัทฯ ท่ีน่าสนใจ 
และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

 1)  กลุ่มสวนสัตว์และอควอเรี่ยม ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เขาเขียว สวนสามพราน ฟาร์มจระเข้ 
สวนนงนุช โอเอซิสซีเวิลด์ โอเชี่ยนเวิลด์ บึงฉวาก สยามโอเช่ียนเวิลด์ และไนท์ซาฟารี กิจการเหล่านี้มีสัตว์ธรรมชาติ 
และการแสดงของสัตว์เป็นจุดดึงดูดความสนใจ

 2)  กลุ่มสวนสนุก ได้แก่ สวนสยาม ดรีมเวิลด์ และสวนสนุกในห้างสรรพสินค้าต่างๆ กิจการเหล่านี้มี 
เครื่องเล่นต่างๆ เป็นจุดดึงดูดความสนใจ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีกิจการใดดังกล่าวข้างต้นท่ีมีธุรกิจคล้ายคลึงและมีบริการอ่ืนๆ ให้แก่นักท่องเท่ียว 
อย่างครบถ้วนเหมือนกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นสวนสัตว์แล้ว ยังเน้นในด้านการให้ความบันเทิงจาก 
การแสดงของนักแสดงและสัตว์ต่างๆ ดังท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ดังน้ันจึงไม่อาจจะถือได้ว่ากิจการของบริษัทฯ มีคู่แข่งขัน 
อย่างแท้จริง

3.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.1  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1) การผลิตและนโยบายการผลิต

 บริษัทฯ เปิดให้บริการในระหว่างเวลา 9.00 น. - 17.00 น. ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด  การให้บริการ 
แบ่งได้เป็น  5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1.1) สวนสัตว์และการแสดงต่างๆ 
ในส่วนของสวนสัตว์เปิด แบ่งออกเป็นโซนของสัตว์แต่ละประเภทรวม 7 โซน ซ่ึงผู้เข้าชม 

สามารถท่ีจะใช้พาหนะส่วนตัวเข้าชม หรือจะใช้บริการรถปรับอากาศท่ีบริษัทฯ จัดไว้ให้ก็ได้ และส่วนของ 
การแสดงที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน 7 ชุด ให้บริการเป็นรอบสลับหมุนเวียนกันไป โดยการแสดงแต่ละ 
ประเภทใช้เวลารอบละ 20 - 35 นาที และได้เพิ่มรอบการแสดงจากวันธรรมดาท่ีมีวันละ 1 รอบเป็นในวัน 
เสาร์และอาทิตย์วันละ 2 รอบ ในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันละ 2-3 รอบ
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1.2) อาหารและเครื่องดื่ม 
บริษัทฯ ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืม ท่ีมีท้ังบริการอาหารแบบบุฟเฟ่ต์และอาหารจานเดียว 

ที่สามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย โดยได้จัดจำนวนที่นั่งในภัตตาคารต่างๆ ท่ีมีอยู่ 5 แห่ง สามารถให้ 
บริการภายในเวลาเดียวกันได้มากกว่า 6,000 ที่นั่ง นอกจากน้ียังมีซุ้มบริการน้ำด่ืม ผลไม้ และขนม 
ตามบริเวณต่างๆ อีกประมาณ 20 จุด

1.3) สวนสนุกและเกมส์
บริษัทฯ ได้ตกแต่งพ้ืนท่ีกว่า 400 ตารางเมตร ในบริเวณสวนน้ำ (Marine Park) ให้เป็นสวนสนุก 

และจัดให้มีเครื่องเล่นเกมส์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นจากในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้เข้าชมโดยเฉพาะเด็ก 
ได้สนุกสนานเพลิดเพลินด้วย 

1.4) การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก  
บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ไว้สำหรับให้ผู้เข้าชมเลือกซ้ือสินค้าที่ระลึก 2 แห่ง รวมพ้ืนที่ประมาณ 

1,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังมีจุดขายตามเวทีและจุดรถเข็นอีกรวม 6 จุดทั่วทั้งบริเวณ โดยได้จัดหา 
สินค้าท่ีระลึก ให้ผู้เข้าชมเลือกซ้ือเป็นของฝากและของท่ีระลึกได้หลากหลายชนิด โดยสินค้าท่ีระลึกส่วนใหญ่ 
มีการออกแบบจัดทำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทฯ เหมาะท่ีจะเป็นที่ระลึกในการเข้าเท่ียวชม

1.5) บริการรถโค้ชปรับอากาศ
บริษัทฯ มีรถโค้ชปรับอากาศไว้บริการแก่ลูกค้าประเภทนักเรียนและนักท่องเท่ียวรวม 50 คัน 

ประกอบด้วยรถโค้ชแบบ 55 ที่นั่งสองชั้นจำนวน 13 คัน รถโค้ชแบบ 43 ท่ีนั่งจำนวน 24 คัน รถโค้ชแบบ 
27 ที่นั่งจำนวน 4 คัน และรถโค้ชแบบ 25 ที่นั่งจำนวน 9 คัน

2)  การจัดหาสัตว์และการแสดง

2.1) การจัดซื้อจัดหาสัตว์

การจัดซื้อจัดหาสัตว์ของบริษัทฯ ได้มาจาก 2 แหล่งด้วยกัน คือ จากในประเทศ และจากต่าง 
ประเทศ ซึ่งอาจสรุปได้โดยสังเขปดังต่อไปนี้ 

การจัดซ้ือจัดหาสัตว์ในประเทศ ซ่ึงมักจะเป็นสัตว์ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เช่น กระทิง กวาง นก 
และปลาชนิดต่างๆ โดยติดต่อผ่านสวนสัตว์ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการเล้ียงดูเพาะพันธ์ุสัตว์ป่า 
ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์ป่าท่ีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้หรือกรมประมง ซ่ึงจะใช้เวลาในการจัดซ้ือจัดหาประมาณ 
1-3 เดือน สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่ได้รับการจดทะเบียนถือครองสัตว์ป่าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือตาม 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  โดยกรมป่าไม้หรือกรมประมง และเมื่อได้ครอบครองสัตว์หรือ 
สัตว์ป่าดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งการครอบครองหรือมีไว้ซึ่งสัตว์ป่าชนิดนั้น รวมท้ังต้องปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบข้อบังคับซึ่งกรมป่าไม้ กรมประมง หรือกรมปศุสัตว์ได้กำหนดข้ึนสำหรับการดูแลเล้ียงสัตว์ป่าของ 
สวนสัตว์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสวนสัตว์สาธารณะ พ.ศ. 2535  การขนส่งสัตว์ต่างๆ มักกระทำโดยทาง 
รถบรรทุก ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างดีของสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญ การจัดซื้อจัดหา 
สัตว์จากต่างประเทศ ซึ่งมักจะเป็นสัตว์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น แรด ยีราฟ เสือ หมี กวาง สิงโตทะเล 
และโลมา มีการติดต่อคล้ายคลึงกับการจัดซื้อจัดหาสัตว์ในประเทศ  แต่จะใช้เวลาในการจัดหาประมาณ 6 
เดือน - 3 ปี  การนำเข้าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการนำเข้าให้เป็นไปตามอนุสัญญา 
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ท่ีมีสำนักงานประจำ 
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อยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลประเทศนั้นๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมประมง เป็นต้น ส่วนในด้านการ 
ขนส่งสัตว์จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่ใช้การขนส่งทางเคร่ืองบิน เน่ืองจากสะดวก รวดเร็ว และอัตราการ 
สูญเสียต่ำกว่าวิธีอ่ืน และเม่ือสัตว์ป่าเหล่าน้ันมาถึงจะต้องผ่านการตรวจสอบจากกรมศุลกากรเพ่ือชำระภาษี 
และตรวจสอบเอกสารกับกรมป่าไม้หรือกรมประมง จากนั้นจึงทำการตรวจสอบโรคระบาดท่ีกรมปศุสัตว์ 
ก่อนจะนำมาเลี้ยงในสวนสัตว์  

2.2) การเลี้ยงดูและบำรุงรักษาสัตว์
สัตว์ในซาฟารีเวิลด์ แบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ สัตว์เล้ียงลูกด้วยนม สัตว์ปีก 

สัตว์น้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งแบ่งได้มากกว่า 320 ชนิด เป็นจำนวนรวมประมาณ 4,000 ตัว ทั้งนี้ยังไม่ 
รวมปลาบางชนิด เช่น ปลาบึก และปลาคาร์พ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก มีเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์เหล่านี้ประมาณ 
150 คน ในจำนวนนี้มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจำนวน  4  คนอยู่ประจำ  คอยให้คำแนะนำและควบคุมดูแล 
เลี้ยงสัตว์และฝึกหัดสัตว์เพื่อการแสดง และมีสัตวแพทย์ประจำคอยดูแลบำรุงรักษาสุขภาพสัตว์ และยังมี 
สัตวแพทย์ที่ปรึกษาชาวต่างชาติอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งประจำท่ีสวนสัตว์ต่างประเทศ แต่บริษัทฯ สามารถขอ 
คำแนะนำปรึกษาได้ตลอดเวลา

พนักงานผู้ดูแลเลี้ยงสัตว์และบำรุงรักษาสัตว์ทุกคนได้ผ่านการอบรมฝึกสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 
และสัตวแพทย์ ท้ังในภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสัตว์ในแง่มุม 
ต่างๆ นอกจากนั้นยังมีการเชิญผู้ชำนาญการในสาขาความรู้ต่างๆ จากหน่วยงานภายในประเทศมาอบรม 
ฝึกสอนเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้อีกด้วย พนักงานผู้ดูแลเล้ียงสัตว์และบำรุงรักษาสัตว์เหล่าน้ีต้องจดบันทึก 
รายงานสัตว์ในด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิต การกินอาหาร การขับถ่าย  หรือการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับตัวสัตว์ 
ให้สัตวแพทย์ทราบเป็นระยะๆ เพ่ือให้การดูแลสัตว์เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมุ่งเน้นการ 
ป้องกันโรคหรือเหตุอันมิได้เกิดจากโรค อันอาจเป็นผลต่อสุขภาพสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีนตามโปรแกรม 
การถ่ายพยาธิ และการตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น 

สิ่งต่างๆ ที่ได้กล่าวมานี้ เป็นผลให้สัตว์ของบริษัทฯ มีอัตราการเกิดและการตายดีกว่ามาตรฐาน 
ทั่วไป

2.3)  การให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการจัดการ
ในการสร้างสรรค์ชุดการแสดงขนาดใหญ่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะชุดการแสดงที่ใช้นักแสดงใน 

ลักษณะของ Live Action Show บริษัทฯ จะว่าจ้างผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ ซ่ึงมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
กันแล้วในวงการมาให้คำแนะนำปรึกษาในการผลิตการแสดงในแต่ละชุดเป็นคราวๆ ไป  เพื่อให้การแสดง 
ได้ระดับมาตรฐานสากล

3) สัดส่วนการซื้อสัตว์และการแสดงจากในประเทศและต่างประเทศ

การจัดซ้ือจัดหาสัตว์ท้ังในประเทศและจากต่างประเทศท่ีกล่าวถึงข้างต้นข้ึนอยู่กับชนิดของสัตว์ บริษัทฯ 
มีนโยบายที่จะจัดซื้อสัตว์จากในประเทศก่อน เพราะส่วนใหญ่จะมีราคาถูกกว่า โดยเฉพาะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้าน 
การขนส่งที่สูง แต่หากไม่สามารถจัดซื้อสัตว์ที่ต้องการได้ เน่ืองจากเป็นสัตว์ป่าที่หายาก และยังไม่มีการเพาะเลี้ยง 
ในประเทศ บริษัทฯ ก็จำเป็นที่จะต้องจัดหาจากต่างประเทศ ส่วนการจัดหาการแสดงได้กล่าวไว้ในข้อ 2) แล้ว 
การจัดหาในส่วนอื่น เช่น การจัดหาสินค้าที่ระลึก ทำโดยการสั่งซื้อหรือส่ังผลิตจากแหล่งต่างๆ ภายในประเทศ 
ส่วนเครื่องเล่นเกมส์ส่วนใหญ่จะซื้อจากแหล่งผลิตภายในประเทศ  ยกเว้นเคร่ืองเล่นเกมส์ไฟฟ้าซึ่งเคยส่ังซื้อจากต่าง 
ประเทศ แต่ในปัจจุบันมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องเล่นจากต่างประเทศอีก 
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การประกอบธุรกิจของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

1.  ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจการให้บริการเก่ียวกับการท่องเท่ียวประเภทเดียวกับของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และการ 
ให้บริการของบริษัทย่อยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลักษณะรายได้ ดังนี้

1.1  การแสดงในโรงละคร

อาคารโรงละครที่ก่อสร้างขึ้น เป็นโรงละครที่ติดเคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง ก่อสร้างบนเน้ือท่ีประมาณ 
23,500 ตารางเมตร สูงประมาณ 21 เมตร ภายในอาคารโรงละครประกอบด้วยส่วนของเวทีการแสดงขนาดประมาณ 
1,200 ตารางเมตร ที่ได้ติดตั้งลิฟท์ใต้ดินขนาดใหญ่ให้สามารถเลื่อนฉากและเวทีการแสดงขึ้นลงได้อย่างรวดเร็ว 
ส่วนของที่นั่งชมการแสดงจุประมาณ 3,000 ที่นั่ง ส่วนของห้องใต้ดินขนาดใหญ่สำหรับเก็บฉาก และส่วนของ 
ห้องโถงขนาดใหญ่ที่จุผู้เข้าชมในแต่ละรอบได้ประมาณ 3,000 คน

อาคารโรงละครทั้งภายในและภายนอกได้ตกแต่งในลักษณะของวังโบราณ ท่ีทำให้ผู้เข้าชมการแสดง 
ในโรงละครมีความรู้สึกว่าได้เดินเข้าสู่วังสมัยเก่า และได้เรียกช่ือโรงละครน้ีว่า “วังไอยรา” นอกจากน้ันด้านหน้าทางเข้า 
โรงละครยังได้ติดตั้งระบบแสงและสีที่ทันสมัย เพื่อทำให้เกิดความสวยงามตระการตาในเวลากลางคืนอีกด้วย

การจัดการแสดงบนเวทีประกอบด้วยการแสดงของนักแสดงและสัตว์ต่างๆ ประมาณ 14 ฉาก  ใช้เวลา 
ในการแสดงแต่ละรอบประมาณ 80 นาที การแสดงในแต่ละฉากได้นำเอาศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาประยุกต์กับ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย

-  เมจิคอิลลูชั่นที่แสดงทั่วไปในลาสเวกัส (Las Vegas-style magical illusions)
-  การแสดงละครสัตว์คาราวานช้าง (Elephant circus acts)
-  การใช้ดินระเบิดจากพลุประกอบการแสดงท่ีทันสมัย (Pyrotechnics)
-  ระบบ 4 มิติ (4-D in-theater effects)
-  การแสดงกายกรรม (Acrobatics)
-  การแสดงเหินเวหา (Aerial performances)
-  การใช้สเปเชี่ยลเอฟเฟคส์ (Special effects)
-  การแสดงสตั๊นท์ผาดโผน (Stunts)
การแสดงในแต่ละฉากเป็นจินตนาการโดยสมมติให้เป็นเร่ืองของเจ้าชายท่ีเดินทางผจญภัยไปในท่ีต่างๆ 

ซึ่งในแต่ละฉากได้สอดแทรกนาฏศิลป์พื้นเมือง เช่น การแสดงโขน หนังตะลุง ระบำกินรี และการรำไทยทั้ง 4 ภาค 
เป็นต้น ไว้ด้วย นอกจากนั้นยังมีการแสดงของขบวนพาเหรดของช้าง การหายตัวของช้าง และการแสดงมายากล 
ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษ ซึ่งเป็นจุดเด่นอย่างมากของการแสดง

1.2   การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

เพื่อให้บริการความบันเทิงและความสะดวกสบายในเวลากลางคืนแก่ผู้เข้าชมอย่างครบถ้วน ภูเก็ต 
แฟนตาซีจึงจัดให้มีบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมด้วย โดยได้ก่อสร้างอาคารภัตตาคารทรงไทยขนาดใหญ่บนเน้ือท่ี 
ประมาณ 8,500 ตารางเมตร สามารถจุผู้ใช้บริการได้ประมาณคร้ังละ 4,000 ที่นั่ง ภายในตกแต่งด้วยภาพวาด 
ลวดลายไทยและรูปปั้นเป็นตัวกินรี โดยเรียกชื่อภัตตาคารนี้ว่า “ภัตตาคารมโนราห์ทอง” และได้จัดบริการอาหาร 
แบบบุฟเฟ่ต์ที่มีอาหารนานาชนิดให้เลือกรับประทาน เช่น อาหารไทย อาหารจีน และอาหารฝร่ัง เป็นต้น 
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1.3  การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และกิจกรรมต่างๆ

บนพ้ืนท่ีประมาณ 3,800 ตารางเมตรด้านข้างโรงละคร ภูเก็ตแฟนตาซีได้ก่อสร้างร้านขายสินค้าท่ีระลึก 
และลานสวนสนุกขึ้น ซึ่งมีชื่อเรียกว่า “หมู่บ้านหรรษา” ประกอบด้วยร้านขายสินค้าที่ระลึกจำนวน 16 ร้าน ที่ได้จัดหา 
สินค้าที่มีคุณภาพนานาชนิดมาจำหน่าย โดยเน้นถึงสินค้าพ้ืนเมือง เช่น ผ้าไหมไทย ไม้แกะสลัก เคร่ืองเงิน   
เครื่องถม เครื่องหนัง และขนมไทย เป็นต้น ด้านหน้าของร้านค้าแต่ละร้านได้ตกแต่งด้วยแสง สี อันตระการตา 
และได้จัดให้มีการสาธิตหัตถกรรมไทย การละเล่นพื้นเมือง และขบวนพาเหรดต่างๆ ท่ีจะทำให้ผู้เข้าชมมีความ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน นอกเหนือไปจากการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก อีกทั้งยังมีเคร่ืองเล่นเกมส์แบบต่างๆ รวบรวมไว้ 
ในลานเกมส์ที่ได้ออกแบบใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “สิมิลันเอ็นเตอร์เทนเมนต์เซ็นเตอร์” ท่ีมีบรรดารูปจำลองของสัตว์น้ำ 
ใต้ทะเลร่วมให้ความบันเทิงในเกมส์ต่างๆ เช่น ม้าน้ำหฤหรรษ์ โลมาแสนกล ปลาหมึกหรรษา และเงือกน้อยตกน้ำ 
เป็นต้น

นอกจากการให้บริการในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ภูเก็ตแฟนตาซียังได้จัดพาหนะซึ่งเป็นรถตู้ 
ปรับอากาศจำนวน 68 คันไว้อำนวยความสะดวก และบริการรับส่งผู้เข้าชมท่ีไม่ได้มาเป็นหมู่คณะ และต้องการใช้ 
บริการรถรับส่งของบริษัทด้วย 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2541 ภูเก็ตแฟนตาซีได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ในกิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมประเภท 7.38 กิจการนันทนาการที่สนับสนุนการท่องเท่ียว โดยคณะ 
กรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกบัตรส่งเสริมเลขที่ 1078/2541 ให้กับบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด ให้ได้รับสิทธิ 
และประโยชน์ที่สำคัญ เช่น ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเคร่ืองจักรที่นำเข้ามาใช้ในกิจการ และได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการมีกำหนดเวลา 8 ปี เป็นต้น

นอกจากนั้น บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ยังได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินการ 
สวนสัตว์สาธารณะ โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมประมง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2.  การตลาดและภาวะการแข่งขัน

2.1   นโยบายและลักษณะการตลาด

1) กลยุทธ์การแข่งขัน
ภูเก็ตแฟนตาซีมีกลยุทธ์การแข่งขันที่สำคัญ 4 ประการคือ ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ 

ของผลิตภัณฑ์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสร้างภาพพจน์และการกำหนดตำแหน่งในการแข่งขัน

1.1)  ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
ภูเก็ตแฟนตาซีสร้างความบันเทิงในรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ภูเก็ตด้วย 

การจัดสร้างผลิตภัณฑ์การแสดงท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล โดยได้นำเอาการแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย 
ที่เป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติมาประยุกต์กับเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ

การจัดการแสดงของภูเก็ตแฟนตาซีมีความแตกต่างไปจากการแสดงศิลปวัฒนธรรมท่ีจัดแสดง 
ในสถานที่ต่างๆ โดยทั่วไป เพราะได้นำเอาจุดเด่นของวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนไทยทั้ง 4 ภาค 
นำเอาตำนานและวรรณคดีของไทยที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น รามเกียรต์ิ มาผสมผสานกับเทคนิคการแสดง 
ที่ทันสมัย  เช่น  ระบบเหินเวหา ระบบแสงเลเซอร์ และ Special Effects ต่างๆ เป็นต้น  นอกจากนั้น 
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ได้นำช้างซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศจำนวนประมาณ 20 เชือกมาประกอบการแสดงในลักษณะ 
ละครสัตว์และการจัดขบวนช้างออกศึก เพื่อให้นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศได้ประทับใจในศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีของไทย ซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของการแสดงประการหนึ่ง

สำหรับผู้เข้าชมที่เป็นคนไทยซึ่งอาจจะมีความคุ้นเคยกับการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยอยู่ 
แล้วนั้น  ภูเก็ตแฟนตาซีได้นำเอาเทคนิคการแสดงท่ีทันสมัยในหลายระบบ ซึ่งเป็นเทคนิคที่แสดงกันอย่าง 
แพร่หลายในต่างประเทศมาประกอบการแสดง ท้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เข้าชมคนไทยได้มีความสนุกสนาน ต่ืนเต้น และ 
ประทับใจในการแสดงที่ได้มาตรฐานสากลเช่นเดียวกับในต่างประเทศ โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่าย 
เพื่อเดินทางไปชมในต่างประเทศ

การนำเอาศิลปวัฒนธรรมและบางส่วนของวรรณคดีไทยมาประยุกต์กับเทคนิคต่างๆ ท่ีทันสมัย 
ตลอดจนการมีโรงละครขนาดใหญ่ที่จุผู้เข้าชมได้ถึง 3,000 คน และการมีภัตตาคารขนาดจุ 4,000 ที่นั่งนั้น      
นับว่าเป็นการดำเนินธุรกิจความบันเทิงแห่งแรกในประเทศไทยที่เป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 
ที่ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดได้ทำมาก่อน

1.2)  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
การจัดการแสดงในโรงละครถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสำคัญของภูเก็ตแฟนตาซี ในอันท่ีจะสร้าง 

ความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าชม และด้วยความมุ่งม่ันท่ีจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการแสดง จึงได้มีการ 
คัดเลือกบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ การติดตั้งฉากและอุปกรณ์ และการติดตั้งระบบเทคนิคที่ทันสมัยตามท่ีกล่าว 
มาแล้ว การจัดซ้ืออุปกรณ์และการติดต้ังเป็นไปอย่างรอบคอบและมีข้ันตอน โดยมีบริษัทท่ีปรึกษาท้ังในและ 
ต่างประเทศให้คำแนะนำและควบคุมการก่อสร้างและการติดตั้งมาโดยตลอด ได้มีการฝึกฝนนักแสดงอย่าง 
หนักและมีการทดสอบการแสดงล่วงหน้าก่อนเปิดการแสดงจริงเป็นเวลานาน   ท้ังน้ี เพ่ือให้การแสดงมีคุณภาพ 
ที่สูง มีระดับเทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

1.3)  การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
จากการศึกษาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อนการลงทุนสร้างภูเก็ตแฟนตาซีพบว่า 

ในปี 2538 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตประมาณ 2.272 ล้านคน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาว 
ต่างชาติ 2.032 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 89.4 ส่วนที่เหลือเป็นนักท่องเท่ียวคนไทยท่ีมีทั้งที่เดินทาง 
ไปจากจังหวัดใกล้เคียง และที่เดินทางไปจากภาคต่างๆ ของประเทศ นักท่องเท่ียวต่างประเทศได้ใช้เวลา 
พักที่ภูเก็ตเฉลี่ยคนละ 5.75 วัน และได้ใช้จ่ายเงินเป็นค่าที่พัก ค่าอาหารและอ่ืนๆ เฉล่ียวันละ 2,878 บาท 
การที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวที่ภูเก็ต   เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง เช่น กระบี่ และพังงา 
ยังคงรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายที่สวยงาม แนวปะการัง 
ตามเกาะต่างๆ รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจังหวัดภูเก็ตมีไว้ให้บริการอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 
ที่พักหรือความสะดวกในการเดินทาง การจัดรายการนำเที่ยว ส่วนใหญ่จะจัดให้นักท่องเท่ียวที่เดินทางสู่ 
จังหวัดภูเก็ตได้ชมความสวยงามของเกาะต่างๆ ในเวลากลางวัน ส่วนเวลากลางคืนโดยที่ไม่มีแหล่งบันเทิง 
ที่แท้จริงให้บริการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะพักผ่อนอยู่ในท่ีพักเท่านั้น

ภูเก็ตแฟนตาซีจึงได้สร้างสถานบันเทิงในเวลากลางคืนขึ้น เพ่ือให้บริการแก่นักท่องเท่ียวที่มี 
เวลาพักอยู่ในภูเก็ตหลายคืน แต่ไม่สามารถจะได้รับความบันเทิงอ่ืนใดเพราะไม่มีสถานบันเทิงท่ีมีมาตรฐาน 
ไว้รองรับ  ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหลักของภูเก็ตแฟนตาซีจึงเป็นกลุ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มี 



21

ท้ังเวลาและมีกำลังซ้ือสูง อย่างไรก็ตามภูเก็ตแฟนตาซีก็ไม่ได้ละเลยกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเป็นคนไทย เพราะได้มี 
การนำเอาเทคนิคการแสดงท่ีทันสมัยและเป็นท่ีแพร่หลายในต่างประเทศมาประกอบในการแสดง เพ่ือให้ผู้ชม 
ที่เป็นคนไทยได้มีโอกาสชมเทคนิคต่างๆ โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เป็นอันมาก และยังเป็นการสูญเสียเงินตราต่างประเทศอีกด้วย

1.4) การสร้างภาพพจน์และการกำหนดตำแหน่งการแข่งขัน
เช่นเดียวกันกับการดำเนินธุรกิจของซาฟารีเวิลด์ท่ีต้องการสร้างภาพพจน์ในธุรกิจให้เป็นแหล่ง 

ท่องเท่ียวท่ีมีมาตรฐานสูง ภูเก็ตแฟนตาซีได้กำหนดเป้าหมายไว้ในอันท่ีจะสร้างแหล่งบันเทิงท่ีมีระดับเทียบเท่า 
กับมาตรฐานสากล มีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการแก่นักท่องเท่ียวอย่างน่าประทับใจ มีการจัดสร้างการแสดงท่ีนำ 
เทคนิคที่ทันสมัย ประกอบกับการก่อสร้างอาคารสถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะของภูเก็ตแฟนตาซี 
ด้วยขนาดการลงทุนในระดับ 3,600 ล้านบาท ตลอดจนการจัดหาทำเลท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่เหมาะสม 
เช่นที่จังหวัดภูเก็ตนี้ จึงเป็นธุรกิจที่จะหาคู่แข่งได้ไม่ง่ายนัก

เม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจการท่องเท่ียวอ่ืนในจังหวัดภูเก็ตแล้ว ภูเก็ตแฟนตาซีมีข้อได้เปรียบคู่แข่งขัน 
อยู่มาก และเป็นจุดเด่นทางการตลาด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1)  เป็นธุรกิจท่ีมีลักษณะไม่เหมือนธุรกิจอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน  เพราะมีการเน้นถึงเทคนิคท่ี 
ทันสมัยในการแสดงมากเป็นพิเศษ

(2)  เป็นธุรกิจความบันเทิงที่มีสาระพร้อมท้ังสร้างความตระการตา ความสุข ความสนุก และความ 
สะดวกสบายที่แท้จริงให้แก่ผู้เข้าชม

(3)  ดำเนินงานโดยผู้บริหารของบริษัทใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ในการดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลากว่าย่ีสิบปี

2) ลักษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ภูเก็ตแฟนตาซี ได้กำหนดตลาดนักท่องเท่ียวท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายไว้คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 
ที่เดินทางเข้าสู่ภูเก็ต และนักท่องเที่ยวคนไทยทั้งคนในท้องถ่ินและนักท่องเท่ียวจากภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ ลักษณะ 
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มมีความต้องการที่เหมือนกันคือ ต้องการมาชมความงดงามทางธรรมชาติของเกาะภูเก็ต 
ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งอันดามัน” และต้องการพักผ่อนภายใต้สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วน ในด้านที่พัก 
อาหาร และความสะดวกในการเดินทาง ลูกค้าท่ีเป็นชาวต่างชาติมักจะพักอยู่ท่ีภูเก็ตนานกว่าลูกค้าคนไทย แต่จังหวัด 
ภูเก็ตยังขาดการให้บริการความบันเทิงที่มีมาตรฐานสากลในเวลากลางคืน ดังนั้นการสร้างสถานบันเทิงขนาดใหญ่ 
ของภูเก็ตแฟนตาซีจึงสามารถที่จะรองรับลูกค้าได้หลายกลุ่ม คือ

(1) กลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศทั้งที่มากับบริษัทนำเที่ยว และเดินทางเองเป็นครอบครัว 
(2) กลุ่มลูกค้าคนไทยที่ต้องการพักผ่อนและชมความงามทางธรรมชาติของภูเก็ต
(3) กลุ่มลูกค้าที่เดินทางเป็นหมู่คณะเพื่อการประชุม สัมมนา และจัดกิจกรรมท่องเท่ียวร่วมกัน
(4) กลุ่มลูกค้าท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงท่ีต้องการชมความบันเทิงใหม่ๆ ท่ีแปลกออกไป
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สัดส่วนของลูกค้าของภูเก็ตแฟนตาซี  แยกตามประเภทในระยะ 3 ปีย้อนหลัง ต้ังแต่ปี 2550-2552 มีดังน้ี

      ประเภทของลูกค้า *        ปี 2552      ปี 2551       ปี 2550
       คน %    คน    %      คน       %
1. กลุ่มนักท่องเที่ยว            413,199  88.2  456,425    90.0   502,677   91.8
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศ  31,721   6.8   26,162      5.2     16,345    3.0
3. กลุ่มบุคคลทั่วไป    23,567   5.0   24,738      4.8     28,787    5.2 
             รวม             468,487  100.0  507,325  100.0   547,809  100.0
อัตราการเพิ่มของจำนวนผู้เข้าชม (ร้อยละ)       (7.7)         (7.4)           12.0

* หมายเหตุ  1. กลุ่มนักท่องเที่ยว หมายถึง กลุ่มของนักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางกับบริษัทนำเที่ยว และ 
               ซื้อบัตรเข้าชมผ่านเคาน์เตอร์ทัวร์ต่างๆ

2. กลุ่มนักท่องเท่ียวภายในประเทศ เป็นนักท่องเท่ียวคนไทยท่ีเดินทางกับบริษัทนำเท่ียวภายในประเทศโดยเฉพาะ
3. กลุ่มบุคคลทั่วไป หมายถึง กลุ่มของนักท่องเที่ยวคนไทย และชาวต่างชาติที่ซื้อบัตรเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี 
   โดยไม่ผ่านตัวแทน  

3) การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายบัตร
 บริษัทย่อยได้กำหนดแผนงานในการจัดจำหน่ายบัตรโดยใช้ทั้ง  Pull  และ  Push Strategies 

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงผลิตภัณฑ์และการให้บริการท่ีภูเก็ตแฟนตาซีได้จัดทำข้ึน แผนงานในการจัดจำหน่าย 
ดังกล่าวประกอบด้วย 

(1)  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่อติดต่อโดยเฉพาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายท่ีแบ่งออกเป็น 
กลุ่มบริษัททัวร์ กลุ่มมัคคุเทศก์โรงแรม กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศ

(2)  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เพ่ือให้มีการรับรู้ในผลิตภัณฑ์และการให้บริการ
(3)  ชักจูงให้คนในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเข้าชม เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 

ในลักษณะการบอกกล่าวต่อลูกค้าของภูเก็ตแฟนตาซีเป็นลูกค้ารายย่อยเช่นเดียวกับซาฟารีเวิลด์ จึงไม่มีลูกค้า 
กลุ่มใดที่บริษัทย่อยมีมูลค่าการจำหน่ายสูงกว่าร้อยละ 10 ของรายได้

2.2   ภาวะการแข่งขัน
การดำเนินธุรกิจของภูเก็ตแฟนตาซีที่ให้บริการด้านความบันเทิงความสะดวกสบายในอาคารโรงละคร 

และในอาคารภัตตาคาร ภายในพ้ืนท่ีท่ีจัดให้เป็นศูนย์รวมความบันเทิงขนาดใหญ่ท่ีสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ประมาณ 
รอบละ 3,000 คน หรือคืนละ 9,000 คนต่อการแสดง 3 รอบนั้น นับว่าเป็นศูนย์การแสดงขนาดใหญ่ที่ลงทุน 
โดยเอกชนเป็นรายแรกของประเทศ และการที่ได้นำเอาการแสดงท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะมาประยุกต์กับเทคโนโลยีที่ 
ทันสมัย จึงถือได้ว่าเป็นกิจการที่ยังไม่มีคู่แข่งในทางธุรกิจ

3.  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

3.1  ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

1)  การผลิตและนโยบายการผลิต 
 การให้บริการของภูเก็ตแฟนตาซี แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
1.1)  การแสดง

การแสดงในโรงละครใช้เวลารอบละประมาณ 80 นาที ในช่วงเวลากลางคืน สามารถแสดงได้ 
ไม่ต่ำกว่า 3 รอบ โดยเร่ิมการแสดงรอบแรกต้ังแต่เวลา 18.30 น. และจบการแสดงในรอบสุดท้ายประมาณเวลา
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23.00 น. และหากมีผู้เข้าชมเต็มตามจำนวนที่นั่งในโรงละครท่ีจุประมาณ 3,000 ท่ีนั่งแล้ว ในแต่ละคืน 
จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 9,000 คน นอกจากนั้น หากในฤดูกาลท่ีมีนักท่องเท่ียวที่เข้าสู่ 
ภูเก็ตโดยทางเรือมาก ก็อาจจะเปิดการแสดงในรอบเย็นประมาณ 16.30 น. เพ่ิมข้ึนอีก 1 รอบได้ ทำให้ 
ความสามารถในการให้บริการในแต่ละคืนสูงสุดจะเป็นประมาณ 12,000 คน ถ้าเปิดให้บริการเพียงปีละ 
300 วัน ก็จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ไม่ต่ำกว่าปีละประมาณ 3.6 ล้านคน  

1.2   การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
เพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าชมการแสดงในแต่ละรอบให้สามารถหมุนเวียนกันรับประทานอาหาร

ได้อย่างทั่วถึง ภูเก็ตแฟนตาซีจึงได้ก่อสร้างภัตตาคารปรับอากาศขนาดใหญ่ที่สามารถจะรองรับผู้ใช้บริการ 
ในคราวเดียวกันได้ประมาณ 4,000 คน และสามารถท่ีจะดัดแปลงสถานท่ีน้ันเป็นสถานท่ีประชุมและจัดเล้ียง 
ในโอกาสต่างๆ ได้ด้วย

1.3   การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมการแสดงและรับประทานอาหาร สามารถท่ีจะใช้เวลาในช่วง 

กลางคืนพักผ่อนและเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสถานท่ีท่ีตกแต่งด้วยแสงและสีอันตระการตา ภูเก็ตแฟนตาซี 
จึงได้สร้างร้านขายสินค้าที่ระลึกจำนวน 16 ร้านเพ่ือขายสินค้าที่ระลึกที่มีคุณภาพและหลากหลายชนิด 
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซ้ือ นอกจากน้ันในบริเวณเดียวกันก็ได้สร้างและตกแต่งลานเกมส์เพ่ือให้ผู้เข้าชม 
ได้เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นเกมส์ต่างๆ ท่ีส่วนใหญ่ได้นำเข้าจากต่างประเทศ

1.4   การให้บริการรถรับส่ง
เพื่อความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่ภูเก็ตแฟนตาซี บริษัทได้จัดรถตู้ปรับอากาศเพ่ือรับส่ง 

ผู้เข้าชมไว้เป็นจำนวน 68 คัน แต่ละคันมีวิทยุประจำรถเพ่ือส่ือสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าชม 
ท่ีไม่ได้เดินทางมาเป็นหมู่คณะ รถรับส่งนี้สามารถให้บริการรวมแล้วได้ประมาณคืนละไม่ต่ำกว่า 2,100 คน

2)  การคัดเลือกนักแสดงและผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย 

ภูเก็ตแฟนตาซีเป็นธุรกิจที่ให้ความบันเทิงในด้านการแสดง องค์ประกอบของการจัดแสดงท่ีสำคัญ 
คือนักแสดง และการจัดทำฉากการแสดง ในด้านการจัดหานักแสดงได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่มี 
ความรู้พ้ืนฐาน และมีประสบการณ์ในการแสดงจากท่ัวประเทศ ในช่วงก่อนเปิดการแสดงประมาณ 6 เดือน 
บริษัทได้ฝึกฝนนักแสดงท่ีได้คัดเลือกไว้ท้ังท่ีเป็นตัวจริงและตัวสำรองอย่างหนัก เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าจะสามารถ 
แสดงได้ดี หลังจากการติดตั้งฉากและอุปกรณ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ไม่มีอุปกรณ์หรือวัตถุดิบท่ีสำคัญท่ีจะต้อง 
จัดซ้ืออีก นอกจากวัสดุส้ินเปลืองท่ีใช้ในการแสดง เช่น พลุ และดอกไม้เพลิง ที่หาซื้อได้ไม่ยากนัก 
สำหรับในส่วนของการจัดหาสินค้าท่ีระลึกมาจำหน่าย สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าพ้ืนเมือง และสินค้าประเภท 
หัตถกรรมของไทย บริษัทได้กระจายแหล่งซื้อออกไปตามชนิดของสินค้าประเภทต่างๆ โดยคัดเลือกจาก 
แหล่งที่มีคุณภาพดี เพื่อมิให้มีการผูกขาดการจำหน่ายโดยผู้จำหน่ายรายหนึ่งรายใด 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สิน 

1.  ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้

*ในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2552 ผู้สอบบัญชีได้รายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ว่า 
“บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตบนที่ดินผืนดังกล่าว 
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีประมาณ 2,469.80 ล้านบาท และ 2,576.20 ล้านบาทตามลำดับ 
เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินสองแห่ง...”   

2. ลักษณะกรรมสิทธิ์ 
2.1  ที่ดินของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ต้ังอยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวง 

สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร มีจำนวนรวมท้ังสิ้น 463-1-60 ไร่ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวน 1,231.46 บาท โดยบริษัทฯ มีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินซึ่งเป็นโฉนดทุกแปลง ส่วนของ 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วยอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ที่ทำการสำนักงานใหญ่ 
อาคารจำหน่ายสินค้าท่ีระลึก อาคารภัตตาคาร เวทีและอัฒจันทร์เพ่ือใช้ในการแสดงต่างๆ นอกจากน้ันยังมีส่ิงปลูกสร้าง 
ประเภทบ่อกักและกรงเลี้ยงสัตว์ ซึ่งใช้ประกอบในการดำเนินการสวนสัตว์เปิดอีกด้วย ส่ิงปลูกสร้างทั้งหมดต้ังอยู่ใน 
บริเวณที่ดินของบริษัทฯ ณ เลขที่ดังกล่าว

2.2  ที่ดินของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 
ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนรวมท้ังส้ิน 282-1-76 ไร่ มีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

          ประเภททรัพย์สิน       มูลค่าตามบัญชี       มูลค่าทรัพย์สิน
              ที่ได้จดจำนอง*

1. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  
- ที่ดิน             1,478,12           1,457.27
- ส่วนปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน             143.58             143.58
- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (รวมส่วนปรับปรุง)                868.92             868.92
- บ่อกักและกรงเลี้ยงสัตว์               29.16                        -
- เครื่องจักร เครื่องใช้ และอุปกรณ์                     17.76                            -
- เครื่องตกแต่ง และเครื่องใช้สำนักงาน              13.45                            -
- ยานพาหนะ                 141.74                            -
- อุปกรณ์สวนสนุก                 0.49                            -
- โครงการระหว่างก่อสร้าง และอื่น                    60.87                            -

   รวม              2,754.09            2,469.77

2. สัตว์และต้นไม้                 243.18                                 -

3. ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน                                             -                          -
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เป็นจำนวน 246.66 ล้านบาท โดยบริษัทดังกล่าวมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินทุกแปลง  เม่ือวันที่ 17 ตุลาคม 2550 บริษัทย่อย 
ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เพื่อขายที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานรวมส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินดังกล่าว ซึ่งเป็น 
ที่พักของพนักงานให้กับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 2 สัญญา โดยมีเน้ือท่ีรวม 163-3-49 ไร่ๆ ละ 1.95 ล้าน 
บาท เป็นจำนวนเงินรวม 319.60 ล้านบาท และได้รับชำระเงินทั้งหมดและได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้วในเดือน 
มีนาคม 2551 ในปัจจุบันบริษัทย่อยยังคงใช้ประโยชน์ในส่วนของอาคารท่ีพักพนักงานและอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ 

อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยอาคารโรงละคร 
ขนาดใหญ่จุ 3,000 ที่นั่ง ก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 23,500 ตารางเมตร อาคารภัตตาคารทรงไทยจุ 4,000 ที่นั่ง  
ก่อสร้างบนเนื้อที่ประมาณ 8,500 ตารางเมตร อาคารร้านขายสินค้าที่ระลึกจำนวน 16 ร้าน ก่อสร้างบนเน้ือที่ 
ประมาณ 3,100 ตารางเมตร อาคารสำนักงานรวมเนื้อที่ประมาณ 2,070 ตารางเมตร และโรงเล้ียงและฝึกสอนช้าง 
เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรเป็นสำคัญ สิ่งปลูกสร้างท้ังหมดต้ังอยู่ในบริเวณท่ีดินของบริษัท ณ เลขที่ดังกล่าว

3.  ภาระผูกพันของทรัพย์สิน 
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2539 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญากู้เงินกับธนาคารในประเทศ 

แห่งหนึ่งในวงเงินจำนวน 1,300 ล้านบาท โดยได้จดจำนองท่ีดินของบริษัทฯ จำนวน 445-2-18 ไร่ รวมท้ังสิ่ง 
ปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีขึ้นในอนาคตเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการชำระคืนเงินกู้ 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2539 บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด ได้ทำสัญญากู้เงินกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงินรวม 700 ล้านบาท โดยได้จดจำนองท่ีดินของบริษัทเองจำนวน 239-2-04 ไร่ 
รวมท้ังส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่และจะมีข้ึนในอนาคตเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการชำระคืนเงินกู้ดังกล่าว และบริษัท ซาฟารี 
เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ได้ค้ำประกันด้วยการจดจำนองลำดับสองของที่ดินของบริษัทฯ ท่ีกล่าวถึงในวรรคต้น เพ่ือค้ำ 
ประกันการชำระคืนเงินกู้ที่บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด ได้ทำสัญญากู้ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าว 
เป็นจำนวน 700 ล้านบาทอีกด้วย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 และวันที่ 11 กันยายน 2549 บริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ตามลำดับ ครั้งละ 7,500 หน่วย รวมทั้งสิ้น 150,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 150 ล้านบาท 
จำหน่ายให้แก่กองทุนเปิดเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ บริหารจัดการ 
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ร้อยละ 1 ต่อปี (ไม่ทบต้น) 
ชำระปีละคร้ัง ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 หุ้นกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างบางส่วน 
ของบริษัทย่อย ซึ่งได้จำนองไว้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยไปจำนองเป็นลำดับสองไว้กับธนาคารพาณิชย์ใน 
ประเทศแห่งหน่ึงในฐานะผู้ถือหน่วยหุ้นกู้แทน และมีบริษัทฯ และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่านเป็นผู้ค้ำประกันร่วม

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมาต้ังแต่ปี 2528 และความมุ่งม่ันที่จะพัฒนา 
ธุรกิจให้สมบูรณ์แบบตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงได้ขยายธุรกิจการท่องเท่ียวและสันทนาการในแนวเดียวกันกับท่ี 
บริษัทฯ มีประสบการณ์ โดยการจัดตั้งบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด เพ่ือดำเนินการแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ที่ได้ 
มาตรฐานระดับสากลขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต และได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2542 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีเงินลงทุนในบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด      
(มหาชน) เป็นจำนวน 189.90 ล้านบาท หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนท่ีมีจำนวน 190 ล้าน 
บาท โดยไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมอ่ืน 
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โครงสร้างเงินทุน 

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 
หุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้จดทะเบียนลดมูลค่า 
หุ้นจากหุ้นละ 10 บาทเหลือหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วได้ลดลงจาก 1,900  ล้านบาทเหลือ 
190 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 190,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท 
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) จำนวน 189,901,000 หุ้นหรือ 
เท่ากับประมาณร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว

ข้อพิพาททางกฎหมาย 

เมื่อเดือนกันยายน 2549 ธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทฯ ต่อศาลในเร่ืองการผิดสัญญากู้เบิก 
เกินบัญชี และสัญญากู้ยืมเงิน และบังคับจำนอง รวมทุนทรัพย์ทั้งส้ิน 2,356,553,082 บาท บริษัทฯ ได้จดจำนองที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวไว้ ต่อมาเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ศาลช้ันต้นตัดสินให้ 
บริษัทฯ แพ้คดี และพิจารณาให้บริษัทฯ ชำระหน้ีจำนวน 1,987.62 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี 
ของต้นเงินจำนวน 1,405.0 ล้านบาท นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นไป และให้ชำระอีกจำนวน 14.28 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549  
ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว 

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิในบมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีดังน้ี

          ชื่อบริษัท 

บริษัทย่อย 
 - บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

บริษัทร่วม  - ไม่มี -  

ทุนชำระแล้ว
(บาท)

190,000,000

-

     ประเภทและลักษณะธุรกิจ 

ดำเนินการแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่    
ในกิจการนันทนาการเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว 

%การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ

99.95

-

มูลค่า 
เงินลงทุน

(บาท)

189,901,000

-
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ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น 
ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2553 มีดังนี้

             ชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น                      
                 

1.   กองทุนรวม เอเชียรีคอฟเวอรี่ 1          

2.   นายทวีฉัตร จุฬางกูร   

3.   นายเดช  คิ้วคชา    

4.   MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER&SMITH INC. 
5.   นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา   

6.   RAFFLES NOMINEES (PTE) LIMITED

7.   นายอำนาจ  คิ้วคชา  

8.   บริษัท ซิลเวอร์เฮาส์ จำกัด   

9.   นายฤทธิ์  คิ้วคชา  

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด   

         รวม        

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

สัญชาติ

ไทย

ไทย

ไทย

American
ไทย

Singaporean

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

จำนวนหุ้น

35,075,500

19,000,000

14,988,400
13,945,500
13,100,800
8,035,524
7,733,975

7,300,000

6,722,821

5,973,813

131,816,333

% ของหุ้น
ท้ังหมด
17.54

9.50

7.49

6.97
6.55
4.02

3.87

3.65
3.36

2.96

65.91

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2536 เม่ือวันที่ 29 ธันวาคม 2536 
ได้มีมติกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี 
เงินได้นิติบุคคลของแต่ละปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2538 ที่มีกำไรสุทธิ 172.3 ล้านบาท 
หรือหุ้นละ 1.53 บาท ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท และได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2539  ท่ีมีกำไร 
สุทธิ 143.3 ล้านบาท หรือหุ้นละ 1.27 บาท ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ส่วนในปี 2540 ที่บริษัทฯ มีกำไร 77.2 ล้านบาท 
และตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และมีผลขาดทุนสะสม ไม่มีการจ่ายเงิน 
ปันผล

 ส่วนของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) น้ัน ข้อบังคับของบริษัทย่อย ข้อท่ี 41 ได้ระบุว่า “ห้ามมิให้ 
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล...” 
บริษัทย่อยยังมิได้จ่ายเงินปันผล เพราะยังมีผลขาดทุนสะสมต่อเน่ืองกันมาโดยตลอด 



การจัดการ

นุหอถืผู

ฯทัษริบรากมรรกะ
ณค

ราหริบรากมรรกะ
ณค

ญหใรากดัจผูรากมรรก

คณ
ะก
รร
มก

าร
ตร
วจ
สอ
บ

ฯทัษิรบรากุนาขลเ

ญาชวย่ีชเผูะ
ณค

คราปรากดัจผูะลแาษกึรป่ีท
นใยาภบอสจวรตนางกันำส

ณามะรปบงนางกันำส
แล
ะว
าง
แผ

น
รากุนาขลเกันำส

ญหใรากดัจผูงอร
)ษศเิพมรรกจิก(

ญหใรากดัจผูงอร
)นิงเรากะลแชีญบั(

สโุวาอญหใรากดัจูผงอร
)ราหิรบ(

ญหใรากดัจผูงอร
)ราหริบ(

ญหใรากดัจผูยวชผู
)อ้ซืดัจ(

ญหใรากดัจผูยวชผู
)รากิรบะลแ่ีทนาถส(

ญหใรากดัจผูยวชผู
(ก
าร
แส
ดง
)

ญหใรากดัจผูยวชผู
)วตัสนวส(

สโวุาอญหใรากดัจผูงอร
)รากาชิว(

28



29

โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมด 3 ชุด ได้แก่ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ
2.  คณะกรรมการบริหาร
3.  คณะกรรมการตรวจสอบ

โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด ดังนี้
1.1  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี
1) อำนาจหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าท่ี 

ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชนจำกัด
2) อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3) กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ 
4) อนุมัติแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ 
5) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
6) อนุมัติการบรรจุ แต่งต้ัง และถอดถอน กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมท้ังอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน 

หรือผลประโยชน์อื่นแก่บุคคลดังกล่าว
7) อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่ีเกินอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
8) มอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหรือปฏิบัติใน 

เรื่องที่คณะกรรมการเห็นสมควร
9)  แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาเร่ืองท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
10)  พิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอ

1.2  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้
1) ดูแลและติดตามผลการจัดการบริษัทฯ  ให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  แผนการดำเนินงาน และ 

งบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการกำหนดและอนุมัติแล้วรายงานต่อคณะกรรมการเป็นระยะๆ
2) พิจารณากล่ันกรองเร่ืองท่ีกรรมการผู้จัดการใหญ่นำเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือทราบ พิจารณาให้ความ 

เห็นชอบ หรืออนุมัติ
3) อนุมัติการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดับรองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  

หรือตำแหน่งอื่นๆ ที่เทียบเท่า รวมทั้งอนุมัติอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลดังกล่าว
4) อนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

4.1  การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง ท่ีได้กำหนดในแผนการดำเนินงาน
      หรืองบประมาณประจำปี ซึ่งมีราคาเกินกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
4.2  การจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง หรือการจัดจ้าง ท่ีมิได้กำหนดในแผนการดำเนินงาน 
      หรืองบประมาณประจำปี ซึ่งมีราคาเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท



4.3  การค้ำประกันบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในวงเงิน 
      ค้ำประกันเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
4.4  การบริจาคเงิน สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ในวงเงินเกินกว่า 
      10,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท และมียอดรวมท้ังปีไม่เกิน 500,000 บาท
4.5  การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินใดสถาบันการเงินหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
4.6  การขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่มิได้ใช้งานหรือเส่ือมสภาพแล้ว และมีมูลค่าในบัญชีเกินกว่า

  500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
เมื่อได้ดำเนินการตาม 4.2, 4.3, 4.5 และ 4.6 แล้วให้รายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุม 

คณะกรรมการครั้งต่อไป
5)  มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหรือปฏิบัติในเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริหาร 

เห็นสมควร
6)  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
7)  พิจารณาหรือปฏิบัติเรื่องที่คณะกรรมการมอบหมายหรือแนะนำให้พิจารณาหรือปฏิบัติ
8)  พิจารณาและนำเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความ 

เห็นชอบหรืออนุมัติ หรือเพื่อรับทราบ

อน่ึง เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัทฯ ในกรณีจำเป็นท่ีจะต้องอนุมัติเร่ืองใดเป็นการด่วน ให้ 
ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติแทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีระบุไว้ข้างต้นได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ 
บริหารทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไป

1.3  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และได้กำหนดอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบไว้ดังต่อไปนี้

1) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และชื่อถือได้ 
โดยการประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ทำหน้าท่ีตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่รับผิดชอบในการ 
จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

2)  สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี 
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา 
แต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ทำหน้าท่ีตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4)  พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม 
กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ 
สูงสุดต่อบริษัทฯ 
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6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน 
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

6.1  ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
6.2  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
6.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด 
      ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6.4  ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5  ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6  จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
      ตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร
6.8  รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
      ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ 
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควร

7.1  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.2  การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องท่ีสำคัญในระบบควบคุมภายใน
7.3  การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
      หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีกำหนดใน 
วรรคหน่ึง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหน่ึงต่อสำนักงานคณะ 
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้

8) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามที่ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเรื่องอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควร ในการน้ีคณะ 
กรรมการตรวจสอบสามารถเชิญให้ฝ่ายบริหารและ/หรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
ได้ทุกครั้งที่ได้ประชุมกัน แล้วจะต้องจัดส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบด้วย

9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

10) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย กรรมการอิสระ 
ท่ีมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
ให้กรรมการ ตรวจสอบเลือกสมาชิก 1 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

11) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ  3  ปี  กรรมการตรวจสอบ  ซึ่งพ้นจาก 
ตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้

12)  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง ให้มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่ง จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
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ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ 
กรรมการบริษัทฯ แต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบ 
ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ใน 
ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซ่ึงตนแทน

2. รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

2.1  คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1.  นายณรงค์  จุลชาต  ประธานกรรมการ
2.  นายไพศาล  เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการ
3.  นายผิน  คิ้วคชา  ประธานกรรมการบริหาร 
4.  นายเมธี  ภมรานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
5.  นางประจวบ  คล้ายอุบล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6.  นายสมศักดิ์  มั่นแดง  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
      (ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการเงิน 
      เพ่ือสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ)
7.  นาวาโท ดร.สว่าง   เจริญผล  กรรมการอิสระ
8.  นายอำนาจ  คิ้วคชา  กรรมการ
9.  นายธนะ  คิ้วคชา  กรรมการ(1) 
10.  นางสาวอัมพรศรี   คิ้วคชา   กรรมการ
11.  นางสุเนตร  คิ้วคชา  กรรมการ
12.  นางอาภา  คิ้วคชา   กรรมการผู้จัดการใหญ่
และมีนางสาวพรทิพย์   วรประสิทธ์  เป็นเลขานุการบริษัทฯ
หมายเหตุ : (1) ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 11/2552 เม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2552 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกต้ังนายธนะ 

ค้ิวคชา เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนพลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท กรรมการอิสระ ท่ีถึงแก่อนิจกรรม ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี 28 ตุลาคม 2552 

2.2  คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ดังมี 
รายชื่อต่อไปนี้

1.  นายผิน    คิ้วคชา    ประธานกรรมการบริหาร
2.  นางอาภา คิ้วคชา    กรรมการบริหาร

2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังมี 
รายชื่อต่อไปนี้

1.  นายเมธี ภมรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.  นางประจวบ คล้ายอุบล กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายสมศักดิ์ มั่นแดง  กรรมการตรวจสอบ
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3. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยมีินิยาม 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ 

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจ 

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง 
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และ 

บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคล ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเป็น 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ 

หุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือตัดสินใจในกิจกรรมท่ีสำคัญของบริษัทฯ

4. ในปี 2552 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 13 คร้ัง และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
แต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 
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 1. นายณรงค์ จุลชาต
 2. นายไพศาล เตชะรัตนไชย
 3. นายผิน คิ้วคชา
 4. นายเมธี ภมรานนท์
 5. นางประจวบ   คล้ายอุบล
 6. นายสมศักดิ์ มั่นแดง
 7. พลตำรวจเอกสุทัศน์  สุขุมวาท(1)

 8. นาวาโท ดร.สว่าง  เจริญผล
 9. นายอำนาจ      คิ้วคชา
10. นางสาวอัมพรศรี  คิ้วคชา
10. นางสุเนตร     คิ้วคชา
12. นางอาภา คิ้วคชา

                  รายชื่อ             วาระการดำรงตำแหน่ง  การเข้าร่วมประชุม/
                    การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

เมษายน 2551 – เมษายน 2554
เมษายน 2550 – เมษายน 2553
พฤศจิกายน 2551 – เมษายน 2554
เมษายน 2550 – เมษายน 2553
เมษายน 2552 – เมษายน 2555
เมษายน 2550 – เมษายน 2553
เมษายน 2551 – เมษายน 2554
เมษายน 2552 – เมษายน 2555
เมษายน 2551 – เมษายน 2555
เมษายน 2551 – เมษายน 2553
เมษายน 2552 – เมษายน 2555
พฤศจิกายน 2551 – เมษายน 2554

13/13
10/13
13/13
13/13
13/13
13/13
1/13
13/13
12/13
13/13
7/13
12/13

หมายเหตุ :   (1) พลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท กรรมการอิสระ ได้ถึงแก่อนิจกรรม  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2552 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายธนะ คิ้วคชา  เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนพลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2552



5. รายชื่อคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหาร 10 คน ดังมีรายชื่อ 

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

6. ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมา ไม่มีกรรมการอิสระท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้ 
บริการทางวิชาชีพแก่บริษัทฯ
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลท่ีควรจะได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการโดยตรง 
ในการเลือกตั้งกรรมการ ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง ทั้งนี้ 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในข้อ 16 และ 20 ของหมวดท่ี 4 ของข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ไว้ดังต่อไปนี้

“ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1)  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ เท่าจำนวน 

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง 
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ัน ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ช้ีขาดว่าผู้ใดจะได้รับเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการ”

“ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ 
เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 
สองเดือน คณะกรรมการอาจจะไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว 
ให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการท่ียังเหลืออยู่



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการ ในอัตราท่ีท่ีประชุมสามัญประจำปี 
2551 และ 2552 ได้อนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1  ค่าตอบแทนของกรรมการ
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หมายเหตุ : (1) พลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท กรรมการอิสระ ได้ถึงแก่อนิจกรรม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 
11/2552 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งนายธนะ คิ้วคชา เป็นกรรมการของบริษัทฯ แทนพลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท 
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2552 

  รายช่ือ                                     ค่าตอบแทนในปี 2552  (บาท)

 1. นายณรงค์   จุลชาต
 2. นายไพศาล   เตชะรัตนไชย
 3. นายผิน   คิ้วคชา
 4. นายเมธี   ภมรานนท์
 5. นางประจวบ   คล้ายอุบล
 6. นายสมศักดิ์   มั่นแดง
 7. พลตำรวจเอกสุทัศน์   สุขุมวาท(1)

    (นายธนะ   คิ้วคชา) แทน
 8. นาวาโท ดร.สว่าง   เจริญผล
 9. นายอำนาจ   คิ้วคชา
10. นางสาวอัมพรศรี  คิ้วคชา
11. นางสุเนตร   คิ้วคชา
12. นางอาภา   คิ้วคชา

1,080,000
360,000
240,000
240,000
240,000
240,000

200,000 
20,000

240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

1.2  ค่าตอบแทนรวม
1) กรรมการ

           ปี 2552              ปี 2551
     จำนวนราย    จำนวนเงินรวม (บาท)   จำนวนราย    จำนวนเงินรวม (บาท)

  เบี้ยประชุม        12      3,820,000.-              12           2,848,000.-*

  โบนัส           -                 -      -                       -
  ค่าตอบแทนอื่น          -                 -      -                       -
  รวม         12      3,820,000.-              12           2,848,000.-*

*หมายเหตุ : ในปี 2551 มีการลดค่าเบี้ยประชุมกรรมการลงคนละร้อยละ 20 
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2) กรรมการตรวจสอบ 

     ปี 2552                ปี 2551
     จำนวนราย    จำนวนเงินรวม (บาท)    จำนวนราย    จำนวนเงินรวม (บาท)

เบี้ยประชุม         3        660,000.-    3  618,000.-*
โบนัส          -       -    -            -
ค่าตอบแทนอื่น         -       -    -                  -
      รวม         3                  660,000.-    3  618,000.-*

หมายเหตุ : * ในปี 2551 มีการลดค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบลงคนละร้อยละ 20

3) ผู้บริหาร

            ปี 2552       ปี 2551
     จำนวนราย     จำนวนเงินรวม (บาท)    จำนวนราย    จำนวนเงินรวม (บาท)

เงินเดือน         10      15,941,400.-   10  9,697,391.-*
โบนัส           -                   -     -   -
ค่าตอบแทนอื่น          -                   -     -   -
      รวม           10        15,941,400.-     10  9,697,391.-*

หมายเหตุ : * ในปี 2551 มีการลดเงินเดือนและผลตอบแทนผู้บริหารลงตั้งแต่ร้อยละ10 ถึงร้อยละ 30

2.  ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่เงิน 
 -  ไม่มี  -

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตระหนักดีถึงบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทท้ังสอง 
มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและม่ันคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเช่ือม่ัน 
ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้ถือหุ้นโดยรวม

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละคร้ัง ภายใน 4 เดือนนับแต่วันส้ินสุด 

ของรอบปีบัญชี โดยในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันที่ 24 
เมษายน 2552 เวลา 9.30 น. และวันที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ตามลำดับ ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา 
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม 
พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุม โดยจะแนบหนังสือมอบฉันทะ 
ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงเข้าประชุมแทน และแจ้ง 
ให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อนเร่ิมการประชุม นอกจากน้ัน 
จะโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย 
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ในข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องที่ที่ประชุมสามัญประจำปีจะพิจารณา ดังนี้
“ข้อ 36.  กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ”

นอกเหนือจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว หากมีความจำเป็นต้องเสนอเร่ืองพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน 
ซึ่งกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเง่ือนไขหรือกฎระเบียบของทางการท่ีกำหนด 
ให้เสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายเท่าเทียมกัน ดังนี้
1) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

และบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนท่ีบริษัทฯ 
จะจัดส่งเอกสารให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

2) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วย 
ในการลงทะเบียน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้ถือหุ้นมากท่ีสุด

3) บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถจะเข้าร่วมประชุมได้สะดวก 
ตามท่ีได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีประชุมอย่างกะทันหัน จนทำให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม 
ประชุมได้

4) คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทาง 
การลงคะแนนเสียงได้ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 มีผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้นายเมธี ภมรานนท์ ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน

5) ประธานในท่ีประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชุม ข้ันตอนการออกเสียงลงมติและจำนวนการถือหุ้น 
ของผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6) หุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิและเสียงเท่ากัน ท้ังน้ี ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นท่ีตนมี และมี 
ความเท่าเทียมกันในข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

7) ประธานในที่ประชุมได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
8) ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลได้อย่างเต็มท่ี
9) คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยเฉพาะวาระท่ีสำคัญ เช่น 

การเลือกตั้งกรรมการ เป็นต้น
10) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับการ 

ปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม
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11) ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงได้ทุกกรณี ได้แก่ สิทธิเห็นด้วย 
สิทธิไม่เห็นด้วย และสิทธิงดออกเสียง

12) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน 

3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องและมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้เกิดการร่วมมือ 

ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน และดูแลให้ม่ันใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการ 
คุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี โดยได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และ 
สังคมส่วนรวม โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในข้อบังคับและคำส่ัง 
ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร้องเรียนต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติ 
ของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ด้วย

4.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.1  การเปิดเผยข้อมูล

1) กำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูล 
อย่างสม่ำเสมอ

2) กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เป็นผู้ 
ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น

3) ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยอย่างสม่ำเสมอ มีดังนี้
-  ข้อมูลทั่วไป และลักษณะการประกอบธุรกิจ
-  งบการเงิน และผลประกอบการของบริษัทฯ
-  รายชื่อ และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร
-  ปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ
-  นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง
-  ข้อมูลคุณสมบัติของกรรมการ

4) กำหนดให้จัดทำงบการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน เพ่ือแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน 
ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด และให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทัน 
เวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับทราบโดยทั่วกัน

5) กำหนดให้มีการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงิน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ
6) กำหนดให้เปิดเผยบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวนคร้ังของการประชุม จำนวน 

ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และความเห็นของกรรมการจากการทำหน้าที่รวมถึงนโยบาย รูปแบบ และ 
ลักษณะของการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนในรายงานประจำปี

4.2  รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงิน 

ท่ีปรากฏในรายงานประจำปี ซ่ึงจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม 
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีที่สุดในการจัดทำ รวมท้ังมีการ 
เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจ 
ได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง และเพียงพอ เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันมิให้เกิด 
การทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ 

4.3  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงินและไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผล 

ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเร่ืองท่ี 
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เช่ือถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของ 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น แม้บริษัทฯ จะมิได้ 
จัดต้ังหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร 
กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล 
ของบริษัทฯ โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2914-4100-19 หรือท่ี Website:www.safariworld.com หรือที่ E-mail 
address: info@safariworld.com

5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีวิสัยทัศน์ในการกำหนดนโยบาย 
กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

5.1  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
1) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อย กว่า 5 คน 
แต่ไม่เกิน 15 คน ในปี 2552 คณะกรรมการมีกรรมการจำนวน 12 คน ในจำนวนน้ีเป็นกรรมการอิสระท่ีมิได้ 
เป็นผู้บริหาร 5 คน หรืออย่างน้อยจำนวน 4 ท่าน ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด จึงถือได้ว่า 
ในคณะกรรมการมีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างพอเพียง

2) การรวมหรือแยกตำแหน่ง
เพ่ือความเป็นอิสระของประธานกรรมการบริษัทฯ และเพ่ือเป็นการแบ่งแยกอำนาจและหน้าท่ีในการ 

กำหนดนโยบายการกำกับดูแล รวมถึงการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทฯ จึง 
ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 
ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน การลงทุน และการบริหารงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ เพื่อให้มีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาท อำนาจ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และไม่ซ้ำซ้อนกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดด้าน 
นโยบาย ส่วนคณะกรรมการบริหารเป็นผู้นำนโยบายดังกล่าวมาบริหารจัดการ เพ่ือก่อประโยชน์สูงสุด

3) คุณสมบัติของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไม่มีการจำกัดจำนวนกรรมการอิสระ ผู้ท่ีดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้อง 

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคำนึงถึงความหลากหลายของทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น 
ประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ 
สำนักงานกลต. และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
นอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ยังมีคณะกรรมการเพ่ือช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

อีกจำนวน 2 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และความเป็นอิสระในการตัดสินใจ
โดยท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในเร่ืองต่างๆ มีประสบการณ์ทางด้าน 

การบริหารงานท่ีหลากหลาย จึงอาจกล่าวได้ว่าคณะกรรมการมีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ท่ีดี คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด 
หรือให้ความเห็นชอบภารกิจ  กลยุทธ์  เป้าหมายและแผนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดจนดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการ 
และผู้ถือหุ้น

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเม่ือเกิดรายการที่ 

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องนำข้อมูลภายใน 
ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือของผู้อื่นไว้ด้วย ดังนี้

-  ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และไม่ให้ความ 
สำคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบท่ีมีต่อบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการไม่นำข้อมูลภายในบริษัทฯ 
ไปเปิดเผยหรือ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น

-  การตัดสินใจใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือกรณีที่มีการกระทำบางอย่าง 
ซ่ึงเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม 
คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารจะพิจารณาปัญหาดังกล่าวอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง 
ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ 
และจะเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบทุกครั้ง

- ในกรณีมีประเด็นที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นการทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 
หรือเป็นผู้มีส่วนเก่ียวข้อง หรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ซ่ึงกรรมการท่านใดท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใด 
กรรมการท่านนั้นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ที่ประชุมได้รับทราบทันที และจะไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงหลีกเล่ียงการกระทำท่ีเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ  ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้เก่ียวข้องหรือบริษัทฯ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้ 
โอกาสหรือ ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือการทำธุรกิจ 
ที่แข่งขันกับบริษัทฯ

3) จริยธรรมธุรกิจ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2549 คณะกรรมการ 

ได้อนุมัติคู่มือจริยธรรมธุรกิจและให้ประกาศใช้เป็นนโยบายของบริษัทฯ โดยได้กล่าวถึงนโยบายและการปฏิบัติต่อ 
บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้า เป็นต้น รวมท้ังการ 
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
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4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยให้มีความเพียงพอและ 
เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ  เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับบริษัทฯ โดยรวมท้ังด้านการเงิน การดำเนินงาน 
การบริหารความเส่ียง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบายเก่ียวกับระบบการควบคุมและตรวจสอบ 
ภายใน ดังนี้ 

- กำหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและรายปี

- กำหนดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ 
มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องภายใต้การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
และการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดภาระหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- กำหนดให้มีการควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพ่ือไม่ให้ 

เกิดความเสียหาย หรือมีการนำไปใช้หรือหาประโยชน์โดยมิชอบ
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และ 

ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อคำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีอิสระ 

และผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้ถูกต้องและเหมาะสม
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพ่ือความเป็นอิสระ สามารถตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอกจาก 

สำนักงานสอบบัญชีท่ีมีช่ือเสียง และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต. เพ่ือทำหน้าท่ีตรวจสอบความ 
ถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับนโยบายการบัญชี พร้อมท้ังเสนอแนะ 
และแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการบันทึกบัญชีหรือระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี ว่าจะมีการประชุมตามปกติเป็นประจำ 

ทุกวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเป็น โดยในการประชุมประจำเดือน 
ของทุกเดือนน้ันมีการกำหนดวาระท่ีจะต้องมีการรับทราบหรือพิจารณาไว้ชัดเจนล่วงหน้า เช่น วาระการรับรองรายงาน 
การประชุม วาระพิจารณาติดตามเรื่องที่สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ผ่านมา และวาระรับทราบผลการดำเนินงาน 
ของบริษัทฯ เป็นต้น เลขานุการบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อน 
การประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติ 
การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสรับทราบหรือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 
โดยละเอียด ในเรื่องของการพิจารณานั้น นอกจากจะมีเอกสารประกอบการประชุมเพ่ือให้กรรมการได้มีโอกาสศึกษา 
รายละเอียดของเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาแล้ว ฝ่ายจัดการยังพร้อมท่ีจะอธิบายเร่ืองน้ันๆ ให้คณะกรรมการเข้าใจอย่างชัดแจ้ง 
อีกด้วย ในปี 2552 คณะกรรมการมีการประชุมจำนวน 13 ครั้ง  ในการประชุมแต่ละคร้ังมีการทำรายงานการประชุม 
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่าง 
เรียบร้อยพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการในเร่ืองเบ้ียประชุมได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการท่ีได้ 

รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ และมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น เช่น การเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นต้น จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มในระดับที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ และค่าตอบแทนของผู้บริหาร 
ไว้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการของบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นเวลานาน มีความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจริยธรรมในการ 
ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมิได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการไว้โดยเฉพาะ แต่ได้แจ้ง 
ให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารทราบถึงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 
ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร่ืองของการห้ามใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกรรมการ 
และผู้บริหาร ในเรื่องการรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามแบบ 59-1 และแบบ 
59-2 ตามลำดับ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บุคลากร 

1.  จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันสิ้นปี 2552 บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานรวมท้ังสิ้น 822 คน และบริษัท 
ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีพนักงานรวมท้ังสิ้น 1,031 คน  

2.  ผลตอบแทนรวมและลักษณะผลตอบแทนที่ให้กับพนักงาน

ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนพนักงาน ในรูปของเงินเดือน เบ้ียเลี้ยง ค่าอาหาร และค่าเบ้ีย 
ประกันสังคม เป็นต้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 165,802,046 บาท และบริษัทย่อยได้จ่ายผลตอบแทนพนักงาน 
ดังกล่าว เป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 180,470,617 บาท

3.  นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนให้พนักงานได้พัฒนาการทำงานของตนเองให้ดีข้ึน โดยเฉพาะ 
งานด้านบริการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา  
บริษัทฯ ได้พิจารณาให้รางวัลแก่พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นพิเศษ ซ่ึงทำให้พนักงาน 
ส่วนใหญ่มีขวัญและกำลังใจที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการทำงาน และพัฒนางานที่ 
รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อจะให้ตนเองได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่น นอกจากน้ันบริษัทฯ และบริษัท 
ย่อยยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านงานบริการ โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้ 
บริการดีที่สุดเยี่ยง Theme Park ชั้นนำของโลก ตลอดจนการพัฒนาความรู้ด้านภาษาของพนักงาน โดยได้จัด 
การสอนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ  เป็นต้น ให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการ 
เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขายอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าท่ีระลึก และพนักงานประจำเคร่ืองเล่นและเกมส์ต่างๆ
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การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่  9/2550 และคณะกรรมการของบริษัทย่อยคร้ังที่ 9/2550 
ได้มีมติให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยว่าจ้างบริษัท พีเอสพี สอบบัญชี จำกัด ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุม 
ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้วางไว้ และเป็นไปตาม 
หลักการของการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ และเสนอรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะๆ

รายการระหว่างกัน 

นอกจากรายการระหว่างกันท่ีบริษัทฯ มีกับบริษัทย่อยดังท่ีกล่าวไว้ในเร่ืองของ “การประกอบธุรกิจ และนโยบาย 
การลงทุนในบริษัทย่อย” (การประกอบธุรกิจในหน้า 7 และนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยในหน้า 25) แล้ว  ในปี 
2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังมีรายการระหว่างกันกับบริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของการเช่าท่ีดิน และการ 
ซื้อสินทรัพย์ระหว่างกันด้วย ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้รายงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 รายการ 
บัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่า “สินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของ 
บริษัทฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกิจการที่เก่ียวข้องกัน กิจการเหล่านี้เก่ียวข้องกันโดยการมีบริษัทฯ 
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน รวมถึงการมีรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการ 
บริษัทฯ…” รายละเอียดของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทที่เก่ียวข้องกัน มีดังนี้

1. รายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท เมืองไอยรา (2002) จำกัด
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2551 เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ได้มีมติให้บริษัทฯ เช่า 

ที่ดิน จำนวนประมาณ 300 ไร่ที่ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จากบริษัท เมืองไอยรา (2002) 
จำกัด มีกำหนดอายุสัญญา 3 ปี ในอัตราค่าเช่าปีละ 2,000,000 บาท เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเล้ียงสัตว์ส่วนเกิน   
บริษัท เมืองไอยรา (2002) จำกัด เป็นบริษัทที่นายไพศาล เตชะรัตนไชย รองประธานกรรมการของบริษัทฯ 
ถือหุ้นประมาณร้อยละ 40.5 ของทุนจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทที่นายผิน คิ้วคชา ประธานกรรมการ 
บริหาร นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสุเนตร คิ้วคชา กรรมการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ 
ผู้มีอำนาจของบริษัทดังกล่าว

2. รายการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท เบิร์ดเซอร์คัส  จำกัด
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ เช่าท่ีดิน 

จำนวน 68-2-29.8 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอมนีบุรี (เมือง) กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหญ่ 
อยู่ติดกับบริษัทฯ จากบริษัท เบิร์ดเซอร์คัส จำกัด ในอัตราค่าเช่าปีละ 3,000,000 บาท เพ่ือประโยชน์ในการเพาะปลูก
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กล้วย ข้าวโพด หญ้า ผลไม้ ผัก และต้นไม้เล็ก เพื่อใช้เป็นอาหารสำหรับสัตว์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแหล่งอาหาร 
ที่สามารถมั่นใจได้ว่าปลอดสารพิษและปลอดภัยแก่สัตว์ บริษัท เบิร์ดเซอร์คัส จำกัด เป็นบริษัทที่นายผิน คิ้วคชา 
ประธาน กรรมการบริหาร นางอาภา คิ้วคชา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนางสุเนตร คิ้วคชา กรรมการของบริษัทฯ  
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทดังกล่าว

3. รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด
ในระหว่างปี 2552 บริษัทฯ ได้จัดซื้อปลาแฟนซีคาร์พจากบริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด 

เพื่อนำมาเลี้ยงเพิ่มเติมในสวนสัตว์มารีนปาร์ค ปลาแฟนซีคาร์พมีมูลค่าที่ตกลงกันในราคาทุนประมาณ 8.4 ล้านบาท 
และค่าดูแลและบริบาลอีกประมาณ 1.1 ล้านบาทด้วย บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด เป็นบริษัทที่ 
นายธนะ คิ้วคชา และนายอำนาจ คิ้วคชา กรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 38 และ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ตามลำดับ และเป็นบริษัทท่ีนางสาวอัมพรศรี ค้ิวคชา นายธนะ ค้ิวคชา และนายอำนาจ ค้ิวคชา  กรรมการของบริษัทฯ  
เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ ผูกพันบริษัท

4. รายการท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท คชา บราเธอร์ส  จำกัด
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 14/2550 เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัท คชา 

บราเธอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นของบุตรชายของนายผินและนางอาภา คิ้วคชา ใช้สถานท่ีของบริษัทฯ เนื้อท่ีประมาณ  25  
ตารางเมตร ภายในบริเวณมารีนปาร์ค  เพ่ือจำหน่ายไอศกรีมหลากหลายชนิดที่ผลิตเอง โดยการใช้ Know-how จาก 
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯ ท่ีมาเที่ยวท่ีซาฟารีเวิลด์ โดยการแบ่งผลประโยชน์จากการใช้เน้ือท่ี 
ในอัตราร้อยละ 20 สำหรับปีแรก และ 25 ในปีต่อๆ ไป ของรายได้จากการขายไอศกรีมก่อนหักค่าใช้จ่ายใดๆ 
ให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นฝ่ายรับผิดชอบเก่ียวกับสถานท่ีและแรงงาน ส่วนบริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด รับผิดชอบ 
เกี่ยวกับค่าวัตถุดิบ
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้มีมติแต่งต้ังนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ 
นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยประจำปี 2552 นายอธิพงศ์  
อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2552 ว่า

“ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 18 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบภาวะขาดทุน 
โดยมีหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นเงินจำนวน 595.3 ล้านบาท ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ อันเป็นสาเหตุให้ผิดนัดตามข้อกำหนดในสัญญา และ 
บริษัทฯ ถูกฟ้องเก่ียวกับการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชี และสัญญากู้ยืมและบังคับจำนอง ตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 
ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ศาลช้ันต้นตัดสินให้บริษัทฯ แพ้คดี ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 
คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว นอกจากน้ีต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  
พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ให้กู้ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้มีความ 
ไม่แน่นอนอย่างมีสาระสำคัญ และเป็นเหตุให้มีข้อสงสัยอย่างมากเก่ียวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงาน 
ต่อเน่ือง งบการเงินดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำข้ึนภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเน่ือง 
จึงไม่รวมถึงรายการปรับปรุงต่างๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าหน้ีสินที่บริษัทฯ จะต้อง 
ชำระ ตลอดจนไม่ได้จัดประเภทรายการดังกล่าวที่อาจจำเป็น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้

เน่ืองจากความไม่แน่นอนเก่ียวกับการดำเนินการเก่ียวกับเจ้าหน้ีเงินกู้หลักท้ังสองรายการดังกล่าวในวรรคก่อน 
อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่องบ 
การเงินดังกล่าวข้างต้นได้”
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คำอธิบายการวิเคราะห์งบการเงินและผลการดำเนินงาน

1.  ตารางสรุปงบการเงิน / งบการเงินรวม

สรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
            งบดุล เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ
สัตว์และต้นไม้ – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์–สุทธิ
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น-สุทธิ

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนด
    ชำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจ                            
    เรียกคืนได้เมื่อต้องการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า – สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น
หุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 200 ล้านหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำไรสะสมจัดสรรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  (ขาดทุนเกินทุน)
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

           2552                  2551                        2550
     พันบาท       %         พันบาท        %           พันบาท         %

72,717
15,781
12,658

–
3,944

105,100

1,279
114,900
222,535

1,833,949
34,309
3,142

2,210,114
2,315,214

17,187

23,722

2,740,187
24,365

2,805,461

10,278
11,979
22,257

2,827,718

1,000,000
–
–

(1,512,504)
(512,504)
2,315,214

3.1
0.7
0.5

–
0.2
4.5

0.1
5.0
9.6

79.2
1.5
0.1

95.5
100.0

0.7

1.0

118.4
1.1

121.2

0.4
0.5
0.9

122.1

43.2
–
–

(65.3)
(22.1)
100.0



     211,797 
       94,013 
       56,217 
       35,405 
         6,744 

5,949
         1,510 
       8,838 

420,473
247,995
110,132

62,346
–

         8,294 
9,786

80,426
27,305

131,735
22,339

–
181,379

(100,953)
(219,466)
(320,419)

(1.60)

50.4
22.3
13.4
8.4
1.6
1.4
0.4
2.1

100.0
59.0
26.2
14.8

–
2.0
2.3

19.1
6.5

31.3
5.3

–
43.1

(24.0)
(52.2)
(76.2)

     265,791       
115,483 

       67,154 
       36,232 
         6,819        

16,301 
         2,160 
       10,741      

520,682
261,337
113,780
145,565

677
         3,382 

9,602
159,225
53,794

145,926
13,816

–
213,536
(54,310)

(222,353)
(276,663)

(1.38)

51.1
22.2
12.9
6.9
1.3
3.1
0.4
2.1

100.0
50.2
21.9
27.9
0.1
0.7
1.8

30.5
10.3
28.0
2.7

–
41.0

(10.4)
(42.7)
(53.1)
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
งบกำไร (ขาดทุน) เปรียบเทียบสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

            

รายได้
จำหน่ายบัตรเข้าชม
จำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม
รายได้ค่าบริการรถรับส่ง
จำหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก
กิจกรรมสวนสนุก
รายได้จากการบริการถ่ายรูป
รายได้ค่าสมาชิก
รายได้อ่ืนจากการดำเนินงาน

รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัตว์และต้นไม้
ค่าเส่ือมราคา
กำไรข้ันต้น
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบ้ียรับ
รายได้อ่ืน
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลเสียหายจากเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ท่ีไม่ได้รับคืน

รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท)

           2552                  2551                        2550
     พันบาท       %         พันบาท        %           พันบาท         %

228,413
95,484
40,152
31,933
5,496

14,894
2,300
8,883

427,555
255,068
118,208

54,279
(247)
144

7,624
61,800
27,513

123,113
20,332
25,322

196,280
(134,479)

75,120
(59,359)

(0.30)

53.4
22.3
9.4
7.5
1.3
3.5
0.5
2.1

100.0
59.7
27.6
12.7
(0.1)
0.0
1.8

14.4
6.4

28.8
4.8
5.9

45.9
(31.5)
17.6

(13.9)

งบกำไร (ขาดทุน) สะสม เปรียบเทียบสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
            (พันบาท)

กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร
ยอดยกมาต้นปี
ปรับปรุงการด้อยค่าเงินลงทุน
ชดเชยผลขาดทุนและลดทุน
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

กำไร (ขาดทุน) สะสม
กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนท่ีได้จัดสรรแล้ว

เพ่ือเป็นสำรองตามกฎหมาย
กำไร (ขาดทุน) สะสม

(856,063)
–
–

(320,419)
(1,176,482)

–
(1,176,482)

(1,176,482)
–
–

(276,663)
(1,453,145)

–
(1,453,145)

           2552                  2551                        2550 

(1,453,145)
–
–

(59,359)
(1,512,504)

–
(1,512,504)



(320,419)

110,132
1,266

–
5,198

10,948
–
–

(4,675)
(3,633)

(420)
219,466
17,863

(17,812)
422

(530)
2,012

(2,714)
1,055
2,793
3,089
(700)
2,389

(276,663)

113,780
–

1318
(696)

12,534
–
–

(1,118)
(3,333)

(121)
222,353
68,054

15,104
(3,647)
(2,659)

(296)

334
1,719
1,344

79,953
(1,318)
78,635
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

            (พันบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 
ขาดทุนสุทธิ 
รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับจาก (ใช้ไปใน)                      
กิจกรรมดำเนินงาน :
ค่าเส่ือมราคา

ตัดจำหน่ายหน้ีสูญ
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
ผลเสียหายจากเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ท่ีไม่ได้รับคือ
ประมาณการผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้าตัดบัญชี
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
รายได้ดอกเบ้ียท่ียังไม่ได้รับชำระ
ต้นทุนทางการเงิน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับ
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดำเนินงาน - เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้า
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
เงินสดรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
จ่ายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย

เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

(59,359)

118,208
–

1,392
247

12,414
25,322
4,549

(2,955)
(3,333)

–
(75,120)
21,365

(4,563)
(1,839)
2,762
(898)

3,323
4,914

(6,734)
18,329
(1,392)
16,937

       2552              2551        2550 



(2)
–
–

(22,268)
(53,014)
(34,466)

–
123,600

1,293
4,181

19,324

(5)
–
–

(17,448)
(17,453)

4,260
28,327
32,587

5
700

65,436

–
(901)

–
(18,313)
(50,334)
(64,832)

–
 58,000

420
825

(75,135)

(3)
(2,800)

–
(21,036)
(21,039)
(20,340)

32,587
12,247

–
–

4,604
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

            (พันบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพ่ิมข้ึน
เงินฝากประจำเพ่ิมข้ึน
เงินฝากท่ีติดภาระค้ำประกัน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ซ้ือสัตว์และต้นไม้
ซ้ือสินทรัพย์ถาวร
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์
รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
เงินสดรับค่าดอกเบ้ียรับบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์

 เงินสดสุทธิรับจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย
จ่ายค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่าย
ชำระหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

เงินสดจ่ายระหว่างปี
ดอกเบ้ียจ่าย
ภาษีเงินได้

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงิน
สินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่าซ้ือ

–
–

(324)
(27,010)
(20,013)
(17,081)
62,030
92,327

121
30

90,080

(2)
(20,000)

–
(26,545)
(46,547)

60,470
12,247
72,717

–
–

8,706

       2552              2551        2550 



119,171
59,188

968
38,866
16,778

–
–

12,663
247,634

6,511
231,093

3,040,142
236,783
46,909
3,182

3,564,620
3,812,254

30,145
17,423
93,500

2,628,402
88,788
64,523

2,922,781

16,944
44,226

1,082,771
150,000

1,293,941
4,216,722

1,000,000
–
–

(1,404,468)
–

(404,468)
3,812,254

3.1
1.6
0.0
1.0
0.5

–
–

0.3
6.5

0.2
6.1

79.7
6.2
1.2
0.1

93.5
100.0

0.8
0.5
2.5

68.9
2.3
1.7

76.7

0.4
1.2

28.4
3.9

33.9
110.6

26.2
–
–

(36.8)
–

(10.6)
100.0

76,448
37,158
1,118

46,751
–

22,000
103,517
20,627

307,619

7,542
227,185

2,862,748
–

104,579
3,863

3,205,917
3,513,536

25,547
31,099

–
3,758,505

–
62,916

3,878,067

13,611
47,960

–
150,000
211,571

4,089,638

1,000,000
–
–

(1,576,102)
–

(576,102)
3,513,536

2.2
1.1
0.0
1.3

–
0.6
2.9
0.6
8.7

0.2
6.5

81.5
–

3.0
0.1

91.3
100.0

0.7
0.9

–
107.0

–
1.8

110.4

0.4
1.3

–
4.3
6.0

116.4

28.5
–
–

(44.9)
–

(16.4)
100.0

50

สรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

           

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ
เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
เงินล่วงหน้าค่าดำเนินการในการขายสินทรัพย์
เงินทดรองจ่ายค่าออกแบบโครงการในประเทศจีน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
สัตว์และต้นไม้ – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
สินทรัพย์รอการขาย 
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น – สุทธิ

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหน้ีการค้าและต๋ัวเงินจ่าย
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปี
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีเจ้าหน้ีอาจเรียกคืนได้เม่ือต้องการ
เงินมัดจำจากการขายทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

 รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า – สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย - สุทธิ
หุ้นกู้
 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

 รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 200 ล้านหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กำไรสะสมจัดสรรเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

           2552                  2551                2550
     พันบาท       %        พันบาท       %        พันบาท       %

157,499
56,346
3,175

46,135
–

22,000
103,517
17,299

405,971

6,786
243,185

2,721,888
22,960
39,309
5,168

3,039,296
3,445,267

35,789
46,989

–
3,626,075

–
127,403

3,836,256

10,278
44,024

–
150,000
204,302

4,040,558

1,000,000
–
–

(1,595,291)
–

(595,291)
3,445,268

4.6
1.6
0.1
1.3

–
0.6
3.0
0.5

11.8

0.2
7.1

79.0
0.7
1.1
0.2

88.2
100.0

1.0
1.4

–
105.3

–
3.7

111.4

0.3
1.2

–
4.3
5.9

117.3

29.0
–
–

(46.3)
–

(17.3)
100.0



637,800
203,758
85,677

118,308
21,071
39,561
1,510

13,678
1,121,363

490,825
307,772
322,766

–
691

26,053
349,510
54,844

341,737
63,015

–
451,598

(110,086)
(222,947)
(333,033)

(1.67)

55.6
17.7
7.5

10.3
1.8
3.4
0.1
1.2

100.0
43.8
27.4
28.8

–
0.1
2.3

31.2
4.9

30.5
5.6

–
41.0
(9.8)

(19.9)
(29.7)

742,486
239,082
95,003

123,684
21,650
51,522
2,160

22,557
1,298,144

512,091
309,888
476,165
62,357

746
12,164

551,432
111,296
324,198
61,588

–
497,082

54,350
(225,984)
(171,634)

(0.86)

57.2
18.4
7.3
9.5
1.7
4.0
0.2
1.7

100.0
39.1
23.6
36.7
4.8
0.0
0.9

42.5
8.6

25.0
4.7

–
38.3

4.2
(17.4)
(13.2)
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

รายได้
จำหน่ายบัตรเข้าชม
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ค่าบริการรถรับส่ง
จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
กิจกรรมสวนสนุก
รายได้จากการบริการถ่ายรูป
รายได้ค่าสมาชิก
รายได้อื่นจากการดำเนินงาน

รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์และต้นไม้
ค่าเสื่อมราคา
กำไรขั้นต้น
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลเสียหายจากเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ที่ไม่ได้รับคืน

รวมค่าใช้จ่าย
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

           2552                  2551                        2550
     พันบาท       %         พันบาท        %           พันบาท         %

673,687
209,177
64,869

102,939
18,953
45,716
2,299

13,855
1,131,495

491,562
201,368
438,565

3,611
296

21,823
464,295
62,160

342,516
110,892
25,322

540,890
(76,595)
57,406

(19,189)
(0.10)

59.5
18.5
5.7
9.2
1.7
4.0
0.2
1.2

100.0
43.4
17.8
38.8
0.3
0.0
1.9

41.0
5.5

30.3
9.8
2.2

47.8
(6.8)
5.1

(1.7)

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไร (ขาดทุน) สะสม เปรียบเทียบสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

           (พันบาท)

กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร
ยอดยกมาต้นปี
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

กำไร (ขาดทุน) สะสม
กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนท่ีได้จัดสรรแล้ว

ทุนสำรอง
กำไร (ขาดทุน) สะสม

(1,071,435)
(333,033)

(1,404,468)

–
(1,404,468)

(1,404,468)
(171,634)

(1,576,102)

–
(1,576,102)

          2552                2551                      2550 

(1,576,102)
(19,189)

(1,595,291)

–
(1,595,291)



(333,033)

307,772
1,266

–
(491)
(241)

  –
5,492

11,398
5,395

–
–

(13,875)
(4,287)
(3,633)

  –
222,947
198,710

(19,185)
7

3,183
1,011

(2,136)
1,678

(2,687)
7,367
9,834

197,782
(2,570)

  –
195,212

(171,634)

309,888
–

1,848
  –

1,047
1,318

(63,053)
18,100

  –
–
–

(10,948)
  –

(3,333)
3,133

225,984
312,351

20,182
  –

(4,403)
(151)

(3,412)
(681)

(4,598)
9,663
(326)

328,624
(5,869)

  –
322,755
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

            (พันบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมการดำเนินงาน 
ขาดทุนสุทธิ
รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนสุทธิเป็นเงินสดรับจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมดำเนินงาน :

ค่าเส่ือมราคา
ตัดจำหน่ายหน้ีสูญ
หน้ีสงสัยจะสูญ
หน้ีสงสัยจะสูญรับคืน
กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากสัตว์ตายและการจำหน่ายสัตว์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลเสียหายจากเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ท่ีไม่ได้รับคืน
ประมาณการผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้าตัดบัญชี
กำไรท่ีรอรับรู้ตัดบัญชี
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้
ตัดจำหน่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า
ต้นทุนทางการเงิน 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับ
ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันลดลง (เพ่ิมข้ึน)
สินค้าคงเหลือ
เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงาน และบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง (เพ่ิมข้ึน)

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดำเนินงาน - เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้า
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
จ่ายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย
รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

(19,189)

201,368
–

2,586
  –

(433)
1,392

(3,611)
12,484

–
25,322
9,349

(6,903)
–

(3,333)
–

(57,406)
161,626

(21,774)
  –

1,049
(2,057)

(140)
(1,306)

10,242
4,914

57,126
209,680
(4,944)
7,020

211,756

       2552              2551        2550 



  –
(2)

26,537
  –

(25,351)
(95,972)
(48,728)
(16,777)

  –
88,788
4,434

(67,071)

(26,238)
(2,125)

  –
(59,288)
(26,639)

(114,290)
13,851

105,321
119,172

2,124
2,571

67,912

(22,000)
(901)
(130)

(103,517)
(24,027)
(83,615)
(67,115)
(6,000)

  –
  –

234,350
(72,955)

  –
(3,383)
(2,800)

(259,097)
(27,243)

(292,523)
(42,723)
119,171

76,448

  –
  –

37,785
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

            (พันบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
จ่ายเงินทดรองค่าออกแบบโครงการในต่างประเทศ
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพ่ิมข้ึน)
เงินฝากท่ีติดภาระค้ำประกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซ้ือสัตว์และต้นไม้
ซ้ือสินทรัพย์ถาวร
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์
จ่ายเงินค่าดำเนินการในการขายสินทรัพย์
รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์
เงินมัดจำจากการขายสินทรัพย์
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย
จ่ายค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่าย
ชำระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบ้ียจ่าย

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

เงินสดจ่ายระหว่างปี
ดอกเบ้ียจ่าย
ภาษีเงินได้

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงิน
สินทรัพย์ท่ีเพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

–
–

757
–

(40,481)
(25,099)
(22,082)

–
62,030

–
4,803

(20,072)

–
(4,998)

(30,000)
(31,286)
(44,349)

(110,633)
81,051
76,448

157,499

  –
  –

47,565

       2552              2551        2550 



86,584 
33,581 
31,695 

968 
–
–

25,399 
178,227 

6,457 
7,864 

1,087,768 
236,783 

7,161 
1,234 

1,347,267
1,525,494 

17,332 
2,039 

165,500 
–

12,480 
420 

88,788 
29,387 

315,946 

–
2,280 

193,227 
1,082,771 

150,000 
1,428,278 
1,744,224

190,000
(396,116)
(12,614)

(218,730)
1,525,494

5.7
2.2
2.1
0.1

–
–

1.6
11.7

0.4
0.5

71.3
15.5
0.5
0.1

88.3
100.0

1.2
0.1

10.9
–

0.8
0.0
5.8
1.9

20.7

–
0.1

12.7
71.0
9.8

93.6
114.3

12.5
(26.0)
(0.8)

(14.3)
100.0

64,201
26,180
35,932
1,118

22,000
103,517
13,921

266,869

6,586
8,629

935,933
22,960

–
1,619

975,727
1,242,596

11,843
11,394

251,500
–

10,594
122

–
27,797

313,250

–
20,146

193,227
679,674
150,000

1,043,047
1,356,297

190,000
(408,730)
105,029

(113,701)
1,242,596

5.2
2.1
2.9
0.1
1.8
8.3
1.1

21.5

0.5
0.7

77.2
1.9

–
0.1

78.5
100.0

1.0
0.9

20.2
–

0.9
0.0

–
2.2

25.2

–
1.6

15.5
54.7
12.1
83.9

109.1

15.3
(32.9)

8.5
(9.1)

100.0
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สรุปงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) 
งบดุล เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

           

  สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
เงินล่วงหน้าแก่พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เงินทดรองจ่ายค่าออกแบบโครงการในประเทศจีน
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในประเทศจีน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
สัตว์และต้นไม้ – สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างรอการขาย – สุทธิ
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน 

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี   
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากสถาบันการเงิน
   ที่อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการ
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

 รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

กำไรที่รอรับรู้
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากบริษัทใหญ่-สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากสถาบันการเงิน-สุทธิ
หุ้นกู้

 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
 รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

หุ้นที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว 190 ล้านหุ้น
ขาดทุนสะสมยกมาจากปีก่อน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

           2552                  2551                2550
     พันบาท       %        พันบาท       %        พันบาท       %

84,782
40,788
33,477
4,475

22,000
103,517
13,355

302,394

5,506
20,650

897,181
22,960
5,000
2,026

953,323
1,255.717

20,125
23,268

–
885,888

6,646
–
–

96,377
1,032,303

–
32,045

114,900
–

150,000
296,945

1,329,248

190,000
(303,701)

40,170
(73,531)

1,255,717

6.8
3.2
2.7
0.4
1.8
8.2
1.0

24.1

0.4
1.6

71.5
1.8
0.4
0.2

75.9
100.0

1.6
1.9

–
70.5
0.5

–
–

7.7
82.2

–
2.5
9.2

–
11.9
23.6

105.8

15.1
(24.1)

3.2
(5.8)

100.0



426,003 
109,745 
29,460 
82,947 
33,613

14,326 
652 

22,806 
719,552 

242,630 
270,867 
197,639 
11,735 

3,900
5,395

732,166 
(12,614)

–
(12,614)

(0.07)

59.2
15.3
4.1

11.5
4.7
2.0
0.1
3.1

100.0

33.7
37.6
27.5
1.6
0.5
0.7

101.7
(1.7)

–
(1.7)

476,695
123,600
27,848
87,513
35,220
14,831

697
16,227

782,631

251,520
237,594
196,108

6,965
47,772

–
739,959

42,672
62,357

105,029
0.55

61.2
15.9
3.6

11.2
4.5
1.9
0.1
1.6

100.0

32.1
36.1
25.2
0.9
6.1

–
94.5

5.5
8.0

13.5
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บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) 
งบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบสำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม

รายได้
จำหน่ายบัตรเข้าชม
จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ค่าบริการรถรับส่ง
จำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
รายได้จากการบริการถ่ายรูป
กิจกรรมสวนสนุก
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

 รวมรายได้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าเสื่อมราคา
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

 รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) 
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

           2552                  2551                        2550
     พันบาท       %         พันบาท        %           พันบาท         %

445,274
113,692
24,717
71,077
30,822
13,457

249
20,933

720,221

236,566
255,812
83,160
17,811
90,560

–
683,909

36,312
3,858

40,170
0.21

61.8
15.8
3.4
9.9
4.3
1.9
0.0
2.9

100.0

32.8
35.5
11.6
2.5

12.6
–

95.0
5.0
0.6
5.6

บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
งบกำไรสะสม เปรียบเทียบสำหรับงวด 1 ปี ส้ินสุด 31 ธันวาคม

           (พันบาท)

กำไรสะสมส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
ยอดยกมาต้นปี
ลดทุน

กำไร (ขาดทุน) สะสม
กำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนท่ีได้จัดสรรแล้ว

ทุนสำรอง
กำไร (ขาดทุน) สะสม

(396,116)
–

(12,614)
(408,730)

–
(408,730)

(408,730)
–

105,029
(303,701)

–
(303,701)

          2552                2551                      2550 

(303,701)
–

40,170
(263,531)

–
(263,531)



(12,614)

197,639
(467)
(242)
293
451

5,395
(13,487)

–
–

11,735
188,703

(1,594)
1,015
(191)
2,762

–
(3,450)

(334)

418
–

6,312
7,015

200,656

105,029

196,108
1,848
1,047

(62,357)
5,565

–
(9,829)

–
2,633
6,964

247,008

5,140
(150)
413

(756)
4,551

(9,851)
(384)

(5,489)
–

7,944
(1,594)

246,832
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บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม

            (พันบาท)

กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดรับจาก (ใช้ไปใน) 
กิจกรรมดำเนินงาน :

ค่าเส่ือมราคา
หน้ีสงสัยจะสูญ (รับคืน)
กลับรายการผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายและขายสินทรัพย์
ขาดทุนจากสัตว์ตายและการขายสัตว์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
รายได้จากค่าขายบัตรรับล่วงหน้าตัดบัญชี
ประมาณการผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง
ตัดจำหน่ายเงินล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
ดอกเบ้ียจ่าย

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับ
เงินล่วงหน้าแก่พนักงาน บุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน และบริษัทใหญ่
ลูกหน้ีบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ
รับคืน(จ่าย)ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดำเนินงาน - เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจ้าหน้ีการค้าและต๋ัวเงินจ่าย
เจ้าหน้ีค่าก่อสร้าง
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน

40,170

83,160
2,585
(433)

(3,857)
70
–
–

4,800
–

17,811
144,306

(17,175)
(3,357)

(19)
2,887
3,468

(2,901)
(407)

8,282
–

(3,948)
63,779

194,915

       2552              2551        2550 



–
26,537

–
(3,083)

(42,958)
(14,262)
(16,777)
88,788

–
252

38,497

(26,238)
(11,246)

(123,600)
(59,289)
(9,190)

–
(229,563)

9,590
76,994
86,584

11,246
2,468

2,476

(22,000)
(130)

(103,517)
(7,496)

(33,281)
–

(6,000)
–
–

233,525
61,101

–
(7,013)

(58,000)
(259,097)

(6,206)
–

(330,316)
(22,383)

86,584
64,201

–
–

33,181
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บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่อ)

            (พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินทดรองจ่ายค่าออกแบบโครงการในประเทศจีน
เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ำประกัน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ซ้ือสัตว์และต้นไม้
ซ้ือสินทรัพย์ถาวร
จ่ายเงินมัดจำค่าซ้ือสินทรัพย์
จ่ายเงินค่าดำเนินการในการขายสินทรัพย์
เงินล่วงหน้าจากการขายสินทรัพย์
ค่าเสียหายของสินทรัพย์จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์

 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพ่ิมข้ึน
จ่ายชำระดอกเบ้ีย
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่ายจากสถาบันการเงิน
ชำระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
จ่ายค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) – สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันส้ินปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ
 ดอกเบ้ียจ่าย
 ภาษีเงินได้

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงิน
 สินทรัพย์ถาวรได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

–
1,081

–
(13,471)
(5,086)

–
(5,000)

–
–

4,774
(17,702)

–
(83,542)
(14,000)
(31,286)
(17,804)
(10,000)

(156,632)
20,581
64,201
84,782

–
–

38,859

       2552              2551        2550 



0.05
0.03
0.00

15.35
23

33.59
11

16.66
22
12

2.1
(74.5)
(0.7)

(73.1)
N.A.

(12.4)
(9.7)
0.17

15.52
(0.46)
(0.08)
0.82
   –

(0.88)
(1.60)

   –

(2.3)
(10.5)

2.3
11.0
22.4

0.02
0.01
0.03

25.22
14

28.97
12

19.03
19
5

28.1
(53.1)
(27.4)
(51.8)
N.A.

(10.9)
(12.8)
0.21

6.49
1.35

(0.09)
0.79
   –

(2.27)
(1.38)

   –

(2.9)
7.4

21.7
6.8

13.7
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

          

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี
ระยะเวลาชำระหน้ี
Cash Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรข้ันต้น
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบ้ีย
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Accrual basis)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันส้ินปี
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม
หน้ีสินรวม
รายได้จากการขายหรือบริการ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.04
0.03
0.01

31.67
11

21.73
17

16.43
22
6

12.7
(13.9)
(28.5)
(13.6)
N.A.

(2.5)
(2.8)
0.18

5.52
N.A.
N.A.
N.A.

*

(2.56)
(0.30)

*

(6.9)
(3.8)

(17.9)
(8.1)
78.5

       2552                   2551               2550 

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(%)
(%)
(เท่า)

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

(บาท)
(บาท)
(บาท)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

หมายเหตุ :   * ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จึงไม่มีการจัดสรรเป็นเงินสำรอง 
ตามกฎหมายและเงินปันผล



0.08
0.07
0.07

18.55
19

12.17
30

15.59
23
26

17.2
(29.0)
(58.6)
(29.0)
(82.3)

(8.6)
(0.7)
0.30

N.A.
(0.49)
(0.08)
0.14
   –

(2.02)
(1.67)

   –

(1.9)
6.5

14.5
8.2

(7.4)

0.64
0.36
0.10

21.38
17

11.96
30

18.39
20
27

37.3
(17.8)

(186.4)
(13.1)
(29.8)

(4.7)
4.2 
0.36

10.42
2.43

(0.09)
0.88
   –

(2.27)
(1.38)

   –

(7.8)
(3.0)
15.8
10.1
48.5
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

          

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี
ระยะเวลาชำระหน้ี
Cash Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรข้ันต้น
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบ้ีย
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Accrual basis)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันส้ินปี
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม
หน้ีสินรวม
รายได้จากการขายหรือบริการ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.10
0.08
0.05

21.20
15

10.58
34

16.03
22
27

38.8
(1.7)

(1,103.5)
(1.7)
(3.3)

(0.8)
5.9

0.33

6.79
N.A.
N.A.
N.A.

*

(2.97)
(0.10)

*

(1.9)
(1.2)

(12.8)
8.8

88.8

       2552                   2551               2550 

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(%)
(%)
(เท่า)

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

(บาท)
(บาท)
(บาท)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

หมายเหตุ :   * ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน แต่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จึงไม่มีการจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและเงินปันผล



0.56
0.38
0.79

17.42
21

7.35
49

14.17
25
45

37.2
(1.7)

(1,590.7)
(1.7)
(5.9)

(0.8)
13.2
0.45

N.A.
18.1

(0.01)
0.19
   –

(1.15)
(0.07)

   –

(8.3)
(6.7)
23.1
2.8

(87.1)

0.52
0.29
0.78

19.37
19

7.27
50

20.95
17
52

42.4
5.5

235.0
13.5
63.1

7.6
26.2
0.56

N.A.
36.4
0.01
0.63
   –

(0.60)
0.55
   –

(18.5)
(22.2)

8.3
0.6

932.6
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม

          

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี
ระยะเวลาชำระหน้ี
Cash Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรข้ันต้น
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อรายได้รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบ้ีย
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Accrual basis)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ วันส้ินปี
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม
หน้ีสินรวม
รายได้จากการขายหรือบริการ
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

0.29
0.22
0.29

21.51
17

6.82
53

14.80
24
46

55.6
5.6

485.2
5.6

42.9

3.2
12.9
0.58

N.A.
3.3

0.00
0.00

*

(0.39)
0.21

*

1.1
(2.0)
(8.0)
21.4

(61.8)

       2552                   2551               2550 

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

(%)
(%)
(เท่า)

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(%)

(บาท)
(บาท)
(บาท)

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

หมายเหตุ :   * ในปี 2552 บริษัทมีีกำไรจากการดำเนินงาน แต่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จึงไม่มีการจัดสรร 
เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและเงินปันผล
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2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

2.1  ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี 2552 

     บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

1)  สินทรัพย์ของบริษัทฯ
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 2,315.21 ล้านบาท ประกอบด้วย 

สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 105.10 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 2,210.11 ล้านบาท สินทรัพย์ 
หมุนเวียนประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 72.72 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและต๋ัวเงินรับ 
จำนวน 15.78 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ 12.66 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนประมาณ 3.94 ล้านบาท 
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประกอบด้วย ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อยจำนวน 114.90 ล้านบาท สัตว์และต้นไม้ 
สุทธิจากค่าเสื่อมราคาจำนวน 222.53 ล้านบาท สินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีมูลค่าสุทธิรวม 
1,833.95 ล้านบาท และสินทรัพย์อื่นรวมประมาณ 38.73 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีลูกหนี้ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อยจำนวน 114.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นดอกเบ้ียของ 
เงินที่บริษัทฯ กู้จากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งมาให้บริษัทย่อยกู้ยืมต่อ โดยบริษัทฯ คิดดอกเบ้ียจากบริษัทย่อยใน 
อัตราเดียวกันกับที่ธนาคารเรียกเก็บจากบริษัทฯ   เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
กับธนาคารดังกล่าว โดยได้รับการขยายเวลาชำระค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายที่จะต้องชำระให้แก่ธนาคารออกไปให้สามารถ 
ชำระได้ภายหลังจากท่ีได้ชำระคืนเงินต้นให้แก่ธนาคารหมดแล้ว บริษัทย่อยจึงได้ทยอยชำระค่าดอกเบ้ียค้างจ่ายจำนวน 
193.23 ล้านบาทให้แก่บริษัทฯ ภายหลังที่ได้ชำระเงินต้นให้แก่บริษัทฯ งวดสุดท้ายจำนวน 14.00 ล้านบาทในเดือน 
มกราคม 2552 แล้ว โดยในปี 2552 บริษัทย่อยได้ผ่อนชำระดอกเบ้ียค้างจ่ายให้บริษัทฯ แล้วเป็นจำนวน 78.33 
ล้านบาท

2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,827.72 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 2,805.46 

ล้านบาท และหน้ีสินระยะยาวอ่ืนซ่ึงประกอบด้วย เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้า และหน้ีสินตามสัญญา 
เช่าทางการเงินรวมประมาณ 22.26 ล้านบาท

หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าจำนวน 17.18 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 
รถยนต์นั่งและรถโค้ชเพื่อใช้รับส่งผู้เข้าชมที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงปีรวมจำนวน 23.72 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะ 
ยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการจำนวน 2,740.19 ล้านบาท และหน้ีสินหมุนเวียนอื่น  
เช่น  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  ค่าภาษีเงินได้ค้างจ่าย  เป็นต้น  รวมแล้วประมาณ 24.37 ล้านบาท  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว 
และดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการนั้น เป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งจำนวน 
1,419.53 ล้านบาท และดอกเบี้ยที่ค้างจ่ายจำนวน 1,320.66 ล้านบาท ซึ่งค้ำประกันโดยการจดจำนองท่ีดินจำนวน  
445-2-18 ไร่ และส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่และจะมีข้ึนในอนาคต หลังจากท่ีธนาคารดังกล่าวและบริษัทฯ ได้ตกลงทำสัญญา 
ปรับโครงสร้างหนี้เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547  แล้ว  บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ระบุไว้ในสัญญาปรับ 
โครงสร้างหนี้ โดยได้ผิดนัดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ทำให้ผู้สอบบัญชีบันทึกเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่ 
เกี่ยวข้องไว้ในบัญชี “เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการ” ภายใต้หนี้สิน 
หมุนเวียนในงบดุล



62

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ธนาคารผู้เป็นเจ้าหนี้ดังกล่าวได้ดำเนินการฟ้องบริษัทฯ 
ในเรื่องการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชี สัญญากู้ยืมและบังคับจำนอง และเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ศาลช้ันต้น 
ได้พิพากษาให้บริษัทฯ ชำระหนี้เงินต้นจำนวน 1,419.53 ล้านบาทดังกล่าวพร้อมดอกเบ้ียอีกร้อยละ 10.5 ต่อปีให้กับ 
ธนาคาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นดังกล่าวแล้ว คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล 
อุทธรณ์ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่าจำนวน 1,000 
ล้านบาท เมื่อหักด้วยผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,512.51 ล้านบาท จึงเหลือส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเป็นจำนวน 512.51 
ล้านบาท 

3)  ฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2552  เปรียบเทียบกับปี 2551 
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2551 ท่ีบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 2,487.77 ล้านบาท 

สินทรัพย์ในปี 2552 ได้ลดลง 172.56 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 222.55 ล้านบาท 
ประกอบด้วยเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง 70.27 ล้านบาท เพราะได้รับสัตว์ที่ส่ังซื้อจากต่างประเทศมาบางส่วน 
ในปี 2552 และสินทรัพย์ถาวรประเภทสัตว์ อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 79.15 ล้านบาท เน่ืองจากการบันทึก 
ตัดค่าเสื่อมราคาเป็นรายการสำคัญ แต่สินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 49.99 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นเงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 60.47 ล้านบาท เนื่องจากเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน 56.47 ล้านบาท เพราะบริษัทฯ 
มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 

บริษัทฯ มีหนี้สินลดลงจาก 2,940.92 ล้านบาทในปี 2551 เหลือ 2,827.72 ล้านบาทในปี 2552 
หรือลดลง 113.20 ล้านบาท ประกอบด้วยหน้ีเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีเจ้าหน้ีอาจเรียกคืนเม่ือต้องการ 
ลดลง 101.14 ล้านบาท เพราะบริษัทฯ ได้ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบ้ียให้แก่ธนาคารผู้เป็นเจ้าหนี้ ธนาคารได้ 
ยื่นฟ้องต่อศาลให้บริษัทฯ ชำระหนี้ โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 ศาลช้ันต้นได้พิพากษาให้บริษัทฯ ชำระหน้ีเงินต้น 
จำนวน 1,419.28 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี อัตราดอกเบ้ียได้ลดลงจากท่ีบริษัทฯ บันทึก 
ค้างจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 15.0 ต่อปี จึงได้ปรับลดต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบ้ียจ่าย) ลง 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเพิ่มขึ้นจาก 453.15 ล้านบาทในปี 2551 เป็นติดลบ 512.51 
ล้านบาทในปี 2552 เป็นเพราะการบันทึกผลขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2552 จำนวน 59.36 ล้านบาท

   บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)

1) สินทรัพย์
ณ วันสิ้นปี 2552 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 1,255.72 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์ 

หมุนเวียน เช่น เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เป็นต้น รวมแล้วจำนวน 302.39 
ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง สัตว์และต้นไม้ และอุปกรณ์การแสดงมีมูลค่าสุทธิ 
(หลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมแล้ว) จำนวน 940.79 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนอีกจำนวน 12.54 
ล้านบาท

2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,329.25 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 1,032.30 

ล้านบาท และหนี้สินค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษัทใหญ่จำนวน 114.90 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อรวมจำนวน 
32.05 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 150.00 ล้านบาท  ในส่วนของหนี้สินหมุนเวียนนั้นประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า 
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20.12 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหน่ึงปีจำนวน 23.27 ล้านบาท และเงินกู้ยืม 
ระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากสถาบันการเงินที่อาจเรียกคืนได้เม่ือต้องการจำนวน 885.88 ล้านบาท และหน้ีสิน 
หมุนเวียนอื่นรวมจำนวน 103.03 ล้านบาท 

หนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายจากสถาบันการเงินที่อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการเป็น
เงินกู้ท่ีบริษัทย่อยได้กู้ยืมจากธนาคารในประเทศอีกแห่งหน่ึง ซ่ึงได้โอนสิทธิเรียกร้องหน้ีให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ 
ไทย (บสท.) แล้วจำนวน 729.30 ล้านบาท และดอกเบี้ยของเงินกู้ดังกล่าวค้างชำระจำนวน 156.58 ล้านบาท 
เงินกู้ยืมท่ีบริษัทย่อยได้กู้ยืมจากธนาคารและได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกับ บสท. เป็นเงินกู้ท่ีบริษัทย่อยได้ยืมจาก 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในประเทศแห่งหนึ่งในระหว่างปี 2539-2540 ซึ่งแต่เดิมบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ 
ให้วงเงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยทั้งที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ เทียบเท่าเงินบาทและเป็นเงินบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 700 
ล้านบาท ซ่ึงบริษัทย่อยได้กู้ยืมเงินตามวงเงินดังกล่าวเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ จำนวน 13.026 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 
เทียบเท่าเงินบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญต่อ 34.5 บาท) ประมาณ 331.43 ล้านบาท และได้กู้เป็นเงินบาท 
ประมาณ 343.57 ล้านบาท แต่เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 ค่าเงินบาทได้อ่อนตัวลง 
อย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ เงินท่ีได้กู้ยืมไว้เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังกล่าว จึงมีค่าเป็น 
เงินบาทสูงขึ้นจาก 331.43 ล้านบาท เป็นประมาณ 530.83 ล้านบาท เม่ือรวมกับเงินกู้ที่เป็นเงินบาทด้วยแล้ว 
เงินกู้ยืมท้ังหมดจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดังกล่าว จึงได้เพ่ิมข้ึนเป็น 874.40 ล้านบาท เงินกู้ยืมน้ันมีอัตราดอกเบ้ีย 
สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำที่ธนาคารคิดจากลูกค้าที่ดีอยู่ร้อยละ 0.5 ต่อปี และมีกำหนดผ่อนชำระเงินต้นเป็น 
รายงวด 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 12 งวด  โดยจะต้องเริ่มชำระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2542 แต่บริษัทย่อยได้ผิดนัดชำระ 
คืนเงินต้นตามกำหนดในสัญญา ประกอบกับบริษัทเงินทุนดังกล่าวได้ถูกระงับการดำเนินงาน และภายหลังถูกควบ 
กิจการใหม่ในชื่อของธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2545 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของเงินกู้ยืมและดอกเบี้ย 
ค้างชำระดังกล่าวกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ในฐานะท่ี บสท. เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ 
ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาจากบมจ.ไทยธนาคาร บริษัทย่อยได้ 
ชำระหนี้ให้แก่ บสท. เป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของการปรับโครงสร้างหนี้มาโดยตลอด ต่อมาเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2552 บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายชำระค่าเงินกู้ยืมระยะยาวดังท่ีกล่าวพร้อมดอกเบ้ียตามเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ทำสัญญาปรับ 
โครงสร้างหนี้ครั้งที่ 7 ที่มีต่อ บสท. โดยบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการเจรจาขอยืดระยะเวลาการชำระหน้ีออกไปอีก 
ทั้งนี้ในปี 2552 บริษัทย่อยได้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยท่ีค้างชำระเป็นจำนวน 31.28 ล้านบาท  ดังนั้น ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 บริษัทย่อยจึงมีหนี้เงินกู้จากธนาคารฯ และดอกเบ้ียค้างชำระลดลงเหลือ 729.30 ล้านบาท และ 
156.58 ล้านบาทตามลำดับ

3)  ฐานะการเงินของบริษัทย่อยในปี 2552  เปรียบเทียบกับปี 2551 

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2551 ท่ีบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 1,242.60 ล้านบาท 
สินทรัพย์ ณ วันสิ้นปี 2552 เพิ่มขึ้น 13.12 ล้านบาท เป็นผลจากท่ีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 35.52 ล้านบาท 
เนื่องจากเงินฝากธนาคารได้เพิ่มขึ้น 20.58 ล้านบาทเนื่องจากรายได้จากการขายในช่วงปลายปี 2552 เพ่ิมข้ึน 
และลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 14.61 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ ส่วนสินทรัพย์ถาวรประเภทอาคารและอุปกรณ์ลดลง 
38.75 ล้านบาทเพราะการบันทึกตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประจำปี แต่สินทรัพย์ประเภทสัตว์และต้นไม้มียอด 
คงเหลือเพ่ิมข้ึน 12.02 ล้านบาทเพราะได้ซ้ือและบันทึกมูลค่าสัตว์เพ่ือการแสดงเพ่ิมข้ึน ส่วนในด้านหน้ีสิน บริษัทย่อย
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มีหนี้สินลดลงจากปี 2551 เป็นจำนวน 27.05 ล้านบาท เป็นผลจากท่ีในปี 2552 บริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้และ 
ดอกเบี้ยให้แก่ บสท. ตามกำหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้รวมจำนวน 31.28 ล้านบาท และคืนหนี้เงินกู้และ 
ดอกเบี้ยจากบริษัทใหญ่เป็นจำนวน 92.33 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ

ณ วันสิ้นปี 2552 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 263.53 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันส้ินปี 
2551 ที่มีจำนวน 303.70 ล้านบาท เป็นจำนวน 40.17 ล้านบาท เน่ืองจากการบันทึกผลกำไรของปี 2552 ขาดทุน 
สะสมจำนวนดังกล่าวมากกว่าทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วท่ีมีอยู่ 190.00 ล้านบาท หรือทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น 
มีมูลค่าเป็นลบจำนวน  73.53 ล้านบาท

    บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

1)  สินทรัพย์
ณ วันสิ้นปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 3,445.27 ล้านบาท ประกอบ 

ด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน 405.97 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 3,039.30 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่ 
หมุนเวียนประกอบด้วยสินทรัพย์ประจำ เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สัตว์และต้นไม้ รวมมีมูลค่าสุทธิจากค่าเส่ือม 
ราคาจำนวน 2,965.07 ล้านบาท เงินลงทุนในเงินฝากประจำธนาคารเพ่ือภาระค้ำประกันจำนวน 6.79 ล้านบาท 
และเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นรวมท้ังสิ้น 67.44 ล้านบาท  

2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหน้ีสินรวมกันท้ังส้ิน 4,040.86 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 

จำนวน 3,836.56 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนรวมจำนวน 204.30 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ค่าใช้จ่ายอื่นรวมจำนวน 210.49 
ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เจ้าหน้ีอาจเรียกคืนได้เม่ือต้องการจำนวน 3,626.07 ล้านบาท 
ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทฯ มีต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 2,740.19 ล้านบาท และ 
เป็นเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่บริษัทย่อยได้ค้างชำระแก่ บสท. เป็นจำนวน 885.88 ล้านบาทดังที่กล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
ได้ผิดนัดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีหน้ีค้างชำระจำนวน 
1,419.53 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างชำระจำนวน 1,320.66 ล้านบาท ส่วนหนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วย 
เงินสนับสนุนการขายรับล่วงหน้ารวมจำนวน 10.28 ล้านบาท หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 44.02 ล้านบาท 
และหุ้นกู้ที่บริษัทย่อยออกขายภายใต้โครงการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยสึนามิจำนวน 
150.00 ล้านบาท   

ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุน แต่บริษัทย่อยมีผลกำไร รวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี 
ผลขาดทุนรวมจำนวน  19.49  ล้านบาท   ทำให้  ณ  วันสิ้นปี  2552   บริษัทฯ  และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสะสม 
ทั้งสิ้น 1,595.59 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบเป็นจำนวน 
595.59 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หลักทรัพย์         
จดทะเบียนของบริษัทฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน พร้อมทั้งขึ้นเคร่ืองหมาย NC และ SP  ห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2550 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ  ครั้งที่ 4/2550  เม่ือวันที่ 28 
มีนาคม 2550 ได้มีมติให้บริษัทฯ แก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  โดยจะจัดทำแผน 
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ฟื้นฟูกิจการเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนให้ 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบทุก 3 เดือน การดำเนินการที่สำคัญของบริษัทฯ ในเร่ืองน้ีคือการเจรจาและพยายามหา 
แหล่งเงินกู้เพื่อนำมาชำระหนี้ต่อธนาคาร เพื่อลดภาระหนี้ค่าดอกเบ้ียค้างจ่ายและดอกเบ้ียจ่ายในปัจจุบันลง  

3)  ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551 

เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2551 ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมท้ังสิ้น 3,513.54 
ล้านบาท สินทรัพย์ของปี 2552 ได้ลดลง 68.27 ล้านบาท เป็นผลจากการท่ีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทสัตว์และ 
ต้นไม้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 101.90 ล้านบาท เน่ืองจากการบันทึกตัดค่าเส่ือมราคาในปี 2552 และ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประเภทเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง 65.27 ล้านบาท ในขณะเดียวกันสินทรัพย์หมุน 
เวียนได้เพ่ิมข้ึนประมาณ 98.35 ล้านบาทเพราะเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนประมาณ 81.05 ล้านบาท 
เป็นรายการสำคัญ

ในด้านของหนี้สินได้ลดลงจาก 4,089.64 ล้านบาท ณ วันส้ินปี 2551 เหลือ 4,040.56 ล้านบาท 
ณ วันสิ้นปี 2552 หรือลดลง 49.08 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่ายของสถาบันการเงิน 
ลดลง 31.28 ล้านบาท เพราะบริษัทย่อยได้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้แก่ บสท. ด้วยรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทย่อย 
ส่วนหนี้สินรายการอื่นเปลี่ยนแปลงรวมแล้วลดลง 17.80 ล้านบาท  

2.2  ผลการดำเนินงาน 

   ผลการดำเนินงานของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2552
ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานจำนวน 59.36 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุน 

เฉลี่ยหุ้นละ 0.30 บาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้ 435.07 ล้านบาท แต่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 494.43 
ล้านบาท รายได้ที่ได้รับประกอบด้วยรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 427.55 ล้านบาท ดอกเบ้ียรับและรายได้อื่น 
รวมจำนวน 7.52 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงานประกอบด้วย  รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมเป็นรายได้หลัก 
มีจำนวน 228.41 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 53.4 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากการจำหน่ายอาหารและ 
เครื่องดื่มมีจำนวน 95.49 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและของท่ีระลึกจำนวน 31.93 ล้านบาท 
รายได้ค่าบริการรถรับส่ง กิจกรรมสวนสนุก รายได้ค่าสมาชิก และรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนรวมท้ังสิ้น 71.72 ล้านบาท  
รายได้จากการจำหน่ายบัตรและรายได้ท่ีมิใช่บัตรดังกล่าวเกิดจากการท่ีบริษัทฯ มีจำนวนผู้เข้าชมในปี 2552 เป็นจำนวน 
955,198 คน/ครั้ง โดยแบ่งออกเป็นผู้เข้าชมประเภทที่เดินทางมากับบริษัทนำเท่ียวประมาณร้อยละ 41.8 ผู้เข้าชม 
ประเภท Walk-in ประมาณร้อยละ 21.1 และประเภทนักเรียนประมาณร้อยละ 31.0 ของผู้เข้าชมท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือ 
เป็นนักท่องเที่ยวประเภทพนักงานบริษัทที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ เม่ือเฉลี่ยแล้วบริษัทฯ มีรายได้รวมต่อนักท่องเที่ยว 
ทั้งหมดประมาณคนละ 455 บาท 

บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 494.43 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการ 
และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์และต้นไม้จำนวน 242.65 ล้านบาท ขาดทุนจากสัตว์ตายจำนวน 12.41 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 196.28 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 118.21 ล้านบาท รวมแล้ว 
ค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ร้อยละ 31.5 หรือมีผลขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินเป็นจำนวน 134.48 ล้านบาท และเม่ือ 
นำส่วนปรับปรุงต้นทุนทางการเงินที่กลับมามีผลกำไร 75.12 ล้านบาท เน่ืองจากการปรับลดอัตราดอกเบ้ียสูงสุด 
ตามอัตราผิดนัดชำระลงจากร้อยละ 15.0 ต่อปีเหลือร้อยละ 10.5 ต่อปีตามคำพิพากษาของศาลช้ันต้นไปรวมกับ 
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงินแล้ว บริษัทฯ จะมีผลขาดทุนลดลงเหลือ 59.36 ล้านบาท
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2)  ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปี 2551

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของปี 2551 ที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 
276.66 ล้านบาทแล้ว ผลขาดทุนในปี 2552 ลดลง 217.30 ล้านบาท ผลขาดทุนเฉล่ียต่อหุ้นลดลงหุ้นละ 1.08 บาท 
โดยลดลงจากหุ้นละ 1.38 บาทในปี 2551 เหลือหุ้นละ 0.30  บาทในปี 2552

บริษัทฯ มีผลขาดทุนลดลงจาก 276.66 ล้านบาทในปี 2551 เหลือ 59.36 ล้านบาทในปี 2552 
หรือลดลง 217.30 ล้านบาท เพราะบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินซึ่งเป็นค่าดอกเบ้ียจ่ายลดลง 297.47 ล้านบาท 
และรายได้จากการดำเนินงานลดลง 93.13 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ ต้นทุนทางการเงินลดลงเน่ืองจากศาลช้ันต้น 
ได้พิพากษาให้บริษัทฯ ชำระหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี ลดลงจากท่ีบริษัทฯ คำนวณและ 
ต้ังค้างจ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 15.0 เม่ือคำนวณดอกเบ้ียในอัตราลดลงแล้วในปี 2552 จะต้องกลับรายการดอกเบ้ียจ่าย 
เป็นรายได้จำนวน 75.12 ล้านบาท  ดังนั้น ค่าดอกเบี้ยจ่ายจึงลดลงจากปี 2551 เป็นจำนวน 297.47 ล้านบาท 
ส่วนรายได้จากการดำเนินงานลดลงเพราะจำนวนผู้เข้าชมได้ลดลงจาก 1,120,260 คน/คร้ังในปี 2551 เหลือ 955,198 
คน/ครั้ง ในปี 2552 หรือลดลงร้อยละ 14.7 โดยผู้เข้าชมประเภทพนักงานบริษัทที่เข้าชมเป็นหมู่คณะลดลงประมาณ 
ร้อยละ 56.3 เป็นสำคัญ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นลดลงรวม 19.09 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุน 
ขายและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์และต้นไม้ลดลง 6.27 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมผลตอบแทน 
กรรมการลดลง 42.57 ล้านบาท แต่กลับมีค่าเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน 4.43 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากเงินล่วงหน้า 
ค่าซื้อสัตว์และตัดจำหน่ายสัตว์ตายเพิ่มขึ้นจำนวน 25.32 ล้านบาท  

กล่าวโดยสรุป บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ มีต้นทุน 
ทางการเงินลดลงเป็นจำนวน 297.47 ล้านบาท เพราะการปรับปรุงดอกเบ้ียจ่ายของธนาคารในอัตราผิดนัดชำระ 
สูงสุดลดลงจากร้อยละ 15.0 ต่อปีเหลือร้อยละ 10.5 ต่อปี  จึงทำให้ผลขาดทุนได้ลดลงจาก 276.66 ล้านบาทในปี 
2551  เหลือ  59.36 ล้านบาทในปี 2552 

    ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

1)  ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในปี 2552 

ในปี 2552 บริษัทย่อยมีกำไรทั้งสิ้น 40.17 ล้านบาท หรือมีกำไรเฉลี่ยหุ้นละ 0.21 บาท กำไรของ 
บริษัทย่อยเกิดจากการที่บริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 720.22 ล้านบาท และมีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวมท้ังสิ้น 
683.91 ล้านบาท รายได้ของบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายบัตรเข้าชมเป็นรายได้หลักจำนวน 441.27 
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 61.3 ของรายได้รวมทั้งหมด รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 113.69 
ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก 71.08 ล้านบาท รายได้ค่าบริการรถรับส่ง กิจกรรมสวนสนุก 
และรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนรวมท้ังส้ิน 94.18 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายบัตรและรายได้อ่ืนเกิดจากผู้เข้าชมจำนวน 
468,487 คน ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัทนำเที่ยว และท่ีซื้อบัตรกับเคาน์เตอร์ทัวร์ต่างๆ ใน 
จังหวัดภูเก็ต 

ส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการจำนวน 236.57 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 255.81 ล้านบาท ค่าเส่ือมราคา 83.16 ล้านบาท ดอกเบ้ียจ่าย 17.81 
ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ รวมแล้วบริษัทย่อยมีรายได้สูงกว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 36.31 ล้านบาท 
เม่ือรวมกำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวรอีกประมาณ 3.86 ล้านบาท บริษัทย่อยจึงมีกำไรรวมท้ังสิ้น 40.17 ล้านบาท
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2) ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปี 2551

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่บริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน 105.03 ล้านบาทแล้ว 
กำไรในปี 2552 ลดลง 64.86 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีกำไรจากการขายท่ีดินจำนวน 62.36 ล้านบาท 
เช่นในปี 2551 และมีกำไรจากการดำเนินงานลดลง 6.36 ล้านบาท เป็นผลมาจากท่ีรายได้จากการดำเนินงานลดลง 
62.41 ล้านบาท และมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลง 56.05 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงประกอบด้วยรายได้จากการจำหน่าย 
บัตรลดลง 31.42 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมลดลง 9.91 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่าย 
สินค้าและของท่ีระลึกลดลง 16.44 ล้านบาท และรายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืน  เช่น  รายได้ค่าบริการรถรับส่ง กิจกรรมสวนสนุก 
และดอกเบี้ยรับเปลี่ยนแปลงรวมแล้วลดลง 4.64 ล้านบาท รายได้จากการดำเนินงานลดลงเป็นผลจากการที่บริษัท 
ย่อยมีจำนวนผู้เข้าชมลดลงจาก 507,325 คนในปี 2551 เหลือ 468,487 คนในปี 2552 หรือลดลง ประมาณร้อยละ 
7.7 เป็นเพราะในช่วงต้นปี 2552 บริษัทย่อยยังได้รับผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ และการ 
ตกต่ำของภาวะเศรษฐกิจของโลก สำหรับในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปี 2551 จำนวน 56.05 ล้าน 
บาทนั้น ประกอบด้วยต้นทุนขายและบริการลดลง 14.97 ล้านบาท และค่าเส่ือมราคาลดลง 112.95 ล้านบาท 
เป็นรายการสำคัญ ต้นทุนขายและบริการลดลงตามรายได้จากการจำหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม และสินค้าที่ระลึกที่ 
ลดลง ส่วนค่าเสื่อมราคาลดลงเนื่องจากได้บันทึกตัดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินบางประเภทหมดมูลค่าแล้ว 

สรุปแล้วบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานลดลง 6.36 ล้านบาท และมีรายได้จากการขาย 
สินทรัพย์ถาวรลดลง 58.50 ล้านบาท ทำให้มีกำไรในปี 2552 เป็นจำนวน 40.17 ล้านบาท กำไรลดลง 64.86  
ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่มีกำไร 105.03 ล้านบาท

    ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1)  ผลการดำเนินงานในปี 2552 

เมื่อรวมผลขาดทุนของบริษัทฯ กับกำไรของบริษัทย่อยแล้ว เป็นผลขาดทุนทั้งสิ้น 19.19 ล้าน 
บาท โดยเกิดจากรายได้รวมทั้งสิ้น 1,157.22 ล้านบาท ในขณะท่ีมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 1,176.41 ล้านบาท 
รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้จากการจำหน่ายบัตรเป็นรายได้หลักประมาณ 673.69 ล้าน 
บาท รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรวม 209.17 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 
102.94 ล้านบาท และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นรวม 171.42 ล้านบาท ส่วนต้นทุนและค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทุนขาย 
และบริการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์และต้นไม้รวมจำนวน 491.56 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
540.89 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 201.37 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ เม่ือรวมแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุน 
และค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้เป็นจำนวน 19.19 ล้านบาท หรือมีผลขาดทุนต่อหุ้นเฉล่ียหุ้นละ 0.10 บาท

2)  ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับปี 2551

เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน 171.63 
ล้านบาทแล้ว ผลขาดทุนในปี 2552 ได้ลดลง 152.44 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทฯ มีผลขาดทุนลดลง 
217.30 ล้านบาท และบริษัทย่อยมีกำไรลดลง 64.86 ล้านบาท ผลขาดทุนของบริษัทฯ ลดลงเป็นเพราะการปรับลด 
อัตราดอกเบี้ยในอัตราผิดนัดชำระที่ได้บันทึกไว้ลงจากร้อยละ 15.0 ต่อปี เหลือร้อยละ 10.5 ต่อปี โดยปรับปรุง 
รายการต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง 297.47 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานลดลง 93.13 
ล้านบาท และต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงรวม 19.09 ล้านบาท ท้ังน้ีเน่ืองจากจำนวนผู้เข้าชม
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ได้ลดลงจาก 1,120,260 คน/ครั้งในปี 2551 เหลือ 955,198 คน/คร้ังในปี 2552 หรือลดลงร้อยละ 14.7 ส่วนผล 
กำไรของบริษัทย่อยลดลงจากที่มีกำไร 105.03 ล้านบาทในปี 2551 เหลือมีกำไร 40.17 ล้านบาทในปี 2552 
เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีกำไรจากการขายทรัพย์สิน (ที่ดิน) จำนวน 62.36 ล้านบาท ที่เป็นกำไรพิเศษท่ีมีรายการนี้ 
ในปีก่อน และในส่วนของรายได้ของบริษัทย่อยได้ลดลง 62.41 ล้านบาทเพราะจำนวนผู้เข้าชมในปี 2552 มีจำนวน 
46,487 คน ได้ลดลงจากปี 2551 ประมาณร้อยละ 7.7 เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศท่ีเดินทางเข้าสู่ 
ประเทศไทยได้ลดลงจากปี 2551  

2.3  กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 19.19 ล้านบาท 
แบ่งออกเป็นผลขาดทุนของบริษัทฯ 59.36 ล้านบาท และผลกำไรของบริษัทย่อย 40.17 ล้านบาท เม่ือหักรายจ่าย     
ที่มิได้จ่ายเป็นเงินสดออกจากผลขาดทุน เช่น ค่าเสื่อมราคาจำนวน 201.37 ล้านบาท และเม่ือรวมถึงผลของการ 
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานแล้ว บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดจากการดำเนินงานประมาณ  
211.75 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดหมุนเวียนเพียงพอ และยังมีสินทรัพย์ประเภทเงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสดเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี 2552 ประมาณ 157.50 ล้านบาท 

ณ วันสิ้นปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียน 
ประมาณ 0.10 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 405.97 ล้านบาท และมีหน้ีสิน 
หมุนเวียนเป็นจำนวน  3,836.25  ล้านบาท  หนี้สินหมุนเวียนดังกล่าวประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย 
ค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการจำนวน 3,626.07 ล้านบาทเป็นรายการสำคัญ ส่วนท่ีเหลืออีกจำนวน 
210.18 ล้านบาท เป็นหนี้สินจากการดำเนินงานทั่วๆ ไป เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้การค้า เป็นต้น 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 
เพราะหน้ีสินหมุนเวียนของบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทย่อยไม่ได้ชำระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียท่ีเก่ียวข้องให้แก่ 
สถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้ ภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหม่เม่ือเดือนพฤษภาคม 2552 แล้ว 
บริษัทย่อยอยู่ในระหว่างการเจรจาขอยืดเวลาการชำระหนี้กับสถาบันการเงินดังกล่าว การผิดนัดชำระตามเง่ือนไข 
อาจจะเป็นสาเหตุให้เจ้าหนี้เรียกคืนได้เมื่อต้องการ  ดังนั้น เงินกู้ยืมและดอกเบ้ียค้างจ่ายที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เม่ือ 
ต้องการจึงเพิ่มขึ้นจาก 2,841.33 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 3,626.07 ล้านบาทในปี 2552 หรือเพ่ิมข้ึนจำนวน 784.74 
ล้านบาท ในขณะเดียวกันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 98.35 ล้านบาท เน่ืองจากเงินสดและ 
รายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับเพิ่มข้ึน ดังนั้น อัตราส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหน้ีสิน 
หมุนเวียนจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้มีมติแต่งต้ังนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ 
นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ตามท่ีคณะกรรมการ บริษัทฯ 
ได้นำเสนอ โดยในการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้รับค่าสอบบัญชีจาก บริษัทฯ 
เป็นจำนวน 800,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะ และค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น เป็นเงิน 40,940 บาท
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ   

รายละเอียดของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2552  มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

(%)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2548-2552)
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ

นายณรงค์ จุลชาต             
 - กรรมการ และ
   ประธานกรรมการ

- Master of Public 
  Administration,
  Syracuse University, U.S.A.
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร
   Chairman 2000
   DAP 
   DCP 

0.02 ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2551 – ปัจจุบัน
ปี 2550 – ปัจจุบัน 

ปี 2536 – ปัจจุบัน 
ปี 2536 – 2551

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และประธาน
    กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร

บมจ.ซาฟารีเวิลด์
บจ.ซัสโก้รีเทล

บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ 
    ซี.พี. ประกันชีวิต
บมจ.สยามสหบริการ
บจ.สยามมงคลเดินเรือ
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นายไพศาล เตชะรัตนไชย
- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจ 
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

- มัธยมศึกษาจากประเทศจีน ไม่มี ปี 2548 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ.ซาฟารีเวิลด์80

นายผิน ค้ิวคชา
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจ 
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 
  รามคำแหง
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
   DAP   
   DCP

ไม่มี ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2547 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - 2551

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
 

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี 
บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน

65

นายเมธี ภมรานนท์
- กรรมการอิสระ และ
  ประธานกรรมการตรวจสอบ

- ธรรมศาสตร์บัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
   DAP      
   DCP

0.08 ปี 2548 - ปัจจุบัน

ปี 2533 - 2548

กรรมการอิสระ และประธาน
   กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการ 
   ตรวจสอบ

บมจ. ซาฟารีเวิลด์

บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน

81

นางประจวบ คล้ายอุบล
- กรรมการอิสระ และ
  กรรมการตรวจสอบ

- เตรียมอุดมศึกษาปีท่ี 2
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
   DAP      

0.23 ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
   กรรมการตรวจสอบ บมจ. ซาฟารีเวิลด์

80

นายสมศักด์ิ ม่ันแดง
- กรรมการอิสระ และ
  กรรมการตรวจสอบ

- ศิลปาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์)
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
   DAP      
   DCP

0.09 ปี 2548 - ปัจจุบัน

ปี 2546 - 2548

กรรมการอิสระ และ
   กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
   กรรมการตรวจสอบ

บมจ. ซาฟารีเวิลด์

บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน

62

นาวาโท ดร. สว่าง เจริญผล
- กรรมการอิสระ

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักด์ิ
   สาขาวิทยาศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
-  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการ   
  ประมง หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกัน 
  ราชอาณาจักร

ไม่มี ปี 2548 - ปัจจุบัน
ปี 2541 - 2549

กรรมการอิสระ 
กรรมการ

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

87
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

(%)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2548-2552)
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ

นางสุเนตร ค้ิวคชา
- กรรมการผู้มีอำนาจ 
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
  ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย
  รามคำแหง
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร
   DAP 

ไม่มี ปี 2548 - ปัจจุบัน
ปี 2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ 
กรรมการ

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

56

นางสาวอัมพรศรี  ค้ิวคชา
- กรรมการผู้มีอำนาจ 
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

-  Postgratuate Diploma in 
   Marketing จาก University of 
   Sheffield (UK.)
-  เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
   DAP 

ไม่มี ปี 2548 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - ปัจจุบัน

กรรมการ
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซ้ือ)
 

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ซาฟารีเวิลด

38

นายอำนาจ  ค้ิวคชา
- กรรมการ

-  Master of Science in 
   Management (IMEX) Program,  
   Finance Major,  The London 
   School of Economics and 
  Political Science, London, UK.

3.87 ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2551 - ปัจจุบัน

ปี 2548 - 2549

กรรมการ
Analyst

Management Trainee

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
Capital Nomura 
   Securities PCL.
บมจ.หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน

29

นายธนะ   ค้ิวคชา
- กรรมการ

- ปริญญาตรี สาขาความสัมพันธ์ 
  ระหว่างประเทศ, Daito Bunka 
  University, Japan.    

ไม่มี ปี 2552 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - ปัจจุบัน

ปี 2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย

บมจ.ซาฟารีเวิลด์
บจ.ศูนย์ปลาสวยงาม 
   บางกอกฟาร์ม
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

37

นางอาภา   ค้ิวคชา
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการผู้มีอำนาจ 
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

-  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
   ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย 
   รามคำแหง
-  เข้ารับการอบรมหลักสูตร
    Chairman 2000
    DAP
    DCP
    Finance for Non-finance 
    Director

ไม่มี ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2549 - 2551
ปี 2546 - 2549

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน
บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน

56

พลตำรวจเอกสุทัศน์ สุขุมวาท
- กรรมการอิสระ 

- หลักสูตรวิชาการสืบสวนและ
  สอบสวน วิทยาลัยการตำรวจ
  แห่งประเทศอังกฤษ

0.10 ปี 2548 - ปัจจุบัน
ปี 2541 - 2549

กรรมการอิสระ 
กรรมการ

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

84
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

(%)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2548-2552)
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ

นายสุทิน  สมานรักษ์
-  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   (บริหาร)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ไม่มี ปี 2557 - ปัจจุบัน
ปี 2550 - ปัจจุบัน

ปี 2546 - 2550
ปี 2542 - 2549

กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   (บริหาร)
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่

บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บจ. หลักทรัพย์ เอเพกซ์
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

60

-  ผู้บริหารระดับสูง

นางอาภา   ค้ิวคชา
- กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการผู้มีอำนาจ 
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

-  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
   ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย 
   รามคำแหง
-  เข้ารับการอบรมหลักสูตร
   Chairman 2000
   DAP
   DCP
   Finance for Non-finance Director

ไม่มี ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2549 - 2551
ปี 2546 - 2549

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน
บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน

56

นางสาวอัมพรศรี  ค้ิวคชา
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (จัดซ้ือ)

-  Postgratuate Diploma in 
   Marketing จาก University of 
   Sheffield (UK.)

ไม่มี ปี 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ซาฟารีเวิลด์38

น.สพ.ฉัตรมงคล ปรัชเจริญวนิชย์
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์)

-  สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

0.00 ปี 2550 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (สวนสัตว์) บมจ. ซาฟารีเวิลด์42

น.สพ.ภาม  อัคราวินท์
- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  (บริหาร)

-  สัตวแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี ปี 2550 - ปัจจุบัน

ปี 2542 - 2549

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
   (วิชาการ)
รองผู้จัดการใหญ่ (วิชาการ)

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

48

นางสาววรันธร ดิลกมธุรส
- รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)

-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี) ไม่มี ปี 2550 - ปัจจุบัน
ปี 2542 - 2549

รองผู้จัดการใหญ่ (วิชาการ)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

55

นางสวรรยา เตมานนท์
- ท่ีปรึกษาท่ัวไป

-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี) ไม่มี ปี 2551 - 2552
ปี 2542 - 2549

ท่ีปรึกษา
รองผู้จัดการใหญ่ 
   (ตรวจสอบภายใน)
รองผู้จัดการใหญ่
   (บัญชีและการเงิน)
ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
   (บัญชีและการเงิน)

บมจ. ซาฟารีเวิลด์

บมจ. ซาฟารีเวิลด์

บมจ. ซาฟารีเวิลด์. 
ซาฟารีเวิลด์

67

นายประทีป  ภู่ทองสุข
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  (สถานท่ีและซ่อมบำรุงท่ัวไป)

-  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
   บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
   ธรรมาธิราช

0.00 ปี 2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
(สถานท่ีและซ่อมบำรุงท่ัวไป)

บมจ. ซาฟารีเวิลด์43

Mr. Chua Chang Soon
- ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
  (การแสดง)

-  Pre-University Monfort 
  Secondary Pre-University

0.01 ปี 2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

(การแสดง)

บมจ. ซาฟารีเวิลด์57
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รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย   

รายละเอียดของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะผู้บริหารของบริษัท ภูเก็ต 
แฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อย)  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

(%)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2548-2552)
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ

นายอุดม  วิชยาภัย
- ประธานกรรมการ
- กรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

- B.S. in Business Administration 
  Boston University, 
  Massachusetts, U.S.A.
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร
   Chairman 2000
   DCP 

0.003 ปี 2546 – ปัจจุบัน
ปี 2535 – ปัจจุบัน
ปี 2546 – 2549 

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

บมจ.ไทยวาฟูด โปรดักส์
บมจ.ลากูน่ารีสอร์ท แอนโฮเต็ล
บมจ.หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน

74

พล.อ.วัฒนา  สรรพานิช
- รองประธานกรรมการ

- วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 
  รุ่นท่ี 33
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต     
  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP

ไม่มี ปี 2548 – ปัจจุบัน
ปี 2536 – 2549
ปี 2543 – 2549

ปี 2546 - 2548

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
สมาชิกวุฒิสภาและ
   กรรมาธิการทหาร
รองประธานกรรมการ

บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป
บมจ.ซาฟารีเวิลด์

รัฐสภา
บจ.หลักทรัพย์ เอเพกซ์

72

นายผิน ค้ิวคชา
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจ 
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

- ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
  ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัย 
  รามคำแหง
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP

0.003 ปี 2551 - ปัจจุบัน
ปี 2547 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - 2551

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
 

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี 
บมจ. หลักทรัพย์แอ๊ดคินซัน

65

นายรังสฤษด์ิ  ลักษิตานนท์
- กรรมการอิสระ

- ปริญญาโทการบริหารอุตสาหกรรม
  มหาวิทยาลัย Dallas, Texas, U.S.A.

ไม่มี ปี 2547 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ. บุญรอดเทรดด้ิง63

พล.อ.นฤดล เดชประดิยุทธ์
- กรรมการ และประธาน
  กรรมการตรวจสอบ

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP

ไม่มี - - -72

พล.อ.สุพิทย์  วรอุทัย
- กรรมการอิสระ

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) 
  โรงเรียนนายร้อย
  พระจุลจอมเกล้าฯ
• เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP

ไม่มี ปี 2538 - ปัจจุบัน
ปี 2546 - 2548

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บมจ. หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน

73

พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสน์ี
- กรรมการอิสระ และ
  กรรมการตรวจสอบ

- รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร ACP

ไม่มี67 ปี 2549 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - 2549
ปี 2547 - 2548

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
 

บมจ. หลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป
บมจ. หลักทรัพย์ แอ๊ดคินซัน
บจ. หลักทรัพย์ เอเพกซ์

นายบุญถ่ิน  พิมพ์สุวรรณ
- กรรมการอิสระ และ
  กรรมการตรวจสอบ

- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยไมอาม่ี U.S.A.
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP

ไม่มี60 ปี 2540 - ปัจจุบัน
ปี 2548 - 2551

กรรมการ
กรรมการ

บจ. สำนักงานพิมพ์สุวรรณ
บจ. หลักทรัพย์ เอเพกซ์

นายสุนทร พจน์ธนมาศ
- กรรมการ และ
  กรรมการตรวจสอบ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
  University of Notre Dame, USA.
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP

ไม่มี55 ปี 2549 – ปัจจุบัน

ปี 2549 – ปัจจุบัน
ปี 2547 – ปัจจุบัน

ปี 2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

รองกรรมการผู้จัดกา

คณะกรรมการกองทุน
  ส่วนบุคคล ธนาคารออมสิน
บจ.ทรีดอลฟินซ รีสอร์ท
กรรมการประเมินผลการดำเนิน
  งานกองทุนหมุนเวียน
บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน
  เอ็มเอฟซี
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ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

(%)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2548-2552)
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ

นางสาวโสภิดา ค้ิวคชา เชิดชัย
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

-  MBA. University of Salford, 
   England

ไมีมี ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี41

นายสมหวัง  ค้ิวคชา
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจ
   ลงนามผูกพันบริษัทฯ

-  MBA. Daitoubunka University, 
  Japan

0.003 ปี 2546 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (รายได้) บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี36

นายกิตติกร  ค้ิวคชา
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  และกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอำนาจ
  ลงนามผูกพันบริษัทฯ

- M.A. in Economics Cambridge 
  University, England

0.003 ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี 39

นางสุเนตร ค้ิวคชา
- กรรมการ

-  ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
   ภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย
  รามคำแหง
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP 

0.004 ปี 2548 -  ปัจจุบัน
ปี 2551 -  ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี
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นายฤทธ์ิ  ค้ิวคชา
- กรรมการ

- M.S. in Management and 
  Rugulation of Risk, The London 
  School of Economics and 
  Political Science.
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DCP

0.003 ปี 2550 – ปัจจุบัน
ปี 2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

บมจ.หลักทรัพย์ คันทร่ีกรุ๊ป
บจ.คชา บราเธอร์ส

27

นายสุทิน  สมานรักษ์
- กรรมการและเลขานุการ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP

0.00360 ปี 2549 - ปัจจุบัน

ปี 2546 - 2551
ปี 2542 - 2548

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
   (บริหาร)
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)

บมจ.ซาฟารีเวิลด์
บจ.หลักทรัพย์ เอเพกซ์
บมจ.ซาฟารีเวิลด์
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-  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ

(%)

ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง (ปี 2548-2552)
ช่วงเวลา ตำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ

นางสาวโสภิดา ค้ิวคชา เชิดชัย
- กรรมการ
  ท่ีปรึกษาผู้จัดการใหญ่ 

ไม่มี41

นายกิตติกร  ค้ิวคชา
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

นางสาวเพ็ญพักตร์  อู่แก้ว
- รองผู้จัดการใหญ่ (รายได้)

-  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บัญชี) ไม่มี ปี 2550 - ปัจจุบัน
ปี 2542 - 2549

รองผู้จัดการใหญ่ (วิชาการ)
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)

บมจ. ซาฟารีเวิลด์
บมจ. ซาฟารีเวิลด์

47

นายสุทิน  สมานรักษ์
- กรรมการ
  รองผู้จัดการใหญ่ (การเงิน)

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
- เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP

0.00360 ปี 2549 - ปัจจุบัน

ปี 2546 - 2551
ปี 2542 - 2548

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
   (บริหาร)
กรรมการ
รองผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)

บมจ.ซาฟารีเวิลด์
บจ.หลักทรัพย์ เอเพกซ์
บมจ.ซาฟารีเวิลด์

นายสมหวัง  ค้ิวคชา
- กรรมการผู้อำนวยการ

-  MBA. Daitoubunka University, 
  Japan

0.003 ปี 2546 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ (รายได้) บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี36

- M.A. in Economics Cambridge 
  University, England

0.003 ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี 39

-  MBA. University of Salford, 
   England

ปี 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ
บมจ. ภูเก็ตแฟนตาซี



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงิน 
ท่ีปรากฏในรายงานประจำปี ซ่ึงจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม 
และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทำ รวมท้ังมีการเปิดเผย 
ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ม่ันใจได้ 
อย่างมีเหตุผล ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องและเพียงพอ เพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ 
ทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีไม่เป็น 
ผู้บริหาร เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวบันทึกไว้ใน “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซ่ึงแสดงไว้ใน 
รายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ 
สามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินดังกล่าว
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         (ผิน  คิ้วคชา)    ( อาภา  คิ้วคชา )
          ประธานกรรมการบริหาร                  กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการ 
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของ บริษัท 
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทุน 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท 
ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบ 
การเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของ 
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน 
และปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 
หรือไม่  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงิน 
ท่ีเป็นสาระสำคัญซ่ึงผู้บริหารเป็นผู้จัดทำข้ึน ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนำเสนอ 
ในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความ 
เห็นของข้าพเจ้า

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และข้อ 18 บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบภาวะขาดทุน 
โดยมีหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวนเงิน 595.3 ล้านบาท 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ อันเป็นสาเหตุให้ผิดนัดตามข้อกำหนดในสัญญา 
และบริษัทฯ ถูกฟ้องเก่ียวกับการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชีและสัญญากู้ยืม และบังคับจำนองตามสัญญาปรับโครงสร้าง 
หน้ีดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯแพ้คดี ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ 
คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว นอกจากน้ีต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 
พร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ให้กู้ ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทำให้มีความ 
ไม่แน่นอนอย่างมีสาระสำคัญและเป็นเหตุให้มีข้อสงสัยอย่างมากเก่ียวกับความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงาน 
ต่อเน่ือง งบการเงินดังกล่าวข้างต้นได้จัดทำข้ึนภายใต้ข้อสมมติฐานท่ีบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเน่ือง 
จึงไม่รวมถึงรายการปรับปรุงต่างๆ เก่ียวกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าหน้ีสินท่ีบริษัทฯ จะต้องชำระ  
ตลอดจนไม่ได้จัดประเภทรายการดังกล่าวที่อาจจำเป็นในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้
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เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหนี้เงินกู้หลักทั้งสองรายดังกล่าวในวรรคก่อน
อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญอย่างมากต่องบการเงินรวม 
และงบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด          
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) ดังน้ันข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็น 
ต่องบการเงินดังกล่าวข้างต้นได้

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 10 บริษัทย่อยเข้าถือหุ้นในบริษัท สโตน ฟอเรสท์ 
แฟนตาซี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อยและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ณ เมืองคุนหมิง 
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการลงทุน โดยเปล่ียนสถานะของบริษัทย่อยเป็น 
ผู้รับจ้างในการออกแบบ และบริหารโครงการดังกล่าว และเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทย่อยได้รับคืนเงิน 
ล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศคืนแล้วทั้งจำนวน ดังน้ันความเห็นในปัจจุบันที่มีต่องบการเงินประจำปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จึงแตกต่างจากความเห็นที่แสดงไว้เดิมตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

(นายอธิพงศ์       อธิพงศ์สกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 25 กุมภาพันธ์ 2553
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      หมายเหตุ

6

5
7

5
8
5
5
9
10

5,11
12

5
13

14,17,18,19,25,28
27
15

 2551 

 12,246,629

 239,382
 10,979,305

 -   
 10,818,956

 121,544
 14,000,000

 -   
 -   

 6,705,717
 55,111,533

 -   
 955,702

 193,227,083
 218,556,604

 1,913,095,894
 -   

 104,579,505
 2,243,986

 2,432,658,774
 2,487,770,307
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    สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทอื่น

เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงาน 
   และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
ดอกเบี้ยค้างรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 
เงินทดรองจ่ายค่าออกแบบโครงการในประเทศจีน 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย 
    และดอกเบี้ยค้างรับ
สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
สินทรัพย์รอการขาย 
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

  หน่วย : บาท
              งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2551 

 76,448,087

 -   
 37,158,022

 1,118,144
 46,750,837

 -   
 -   

 22,000,000
 103,516,798
 20,626,792

 307,618,680

 -   
 7,542,224

 -   
 227,185,278

 2,839,787,773
 22,960,000

 104,579,505
 3,862,836

 3,205,917,616
 3,513,536,296

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

 2552 

 72,716,742

 214,000
 15,567,673

 -   
 12,657,758

 -   
 -   
 -   
 -   

 3,944,123
 105,100,296

 -   
 1,279,561

 114,900,000
 222,534,866

 1,833,948,540
 -   

 34,309,000
 3,142,090

 2,210,114,057
 2,315,214,353

 2552 

 157,498,723

 10,383
 56,336,190

 3,174,978
 46,135,290

 -   
 -   

 22,000,000
 103,516,798
 17,298,850

 405,971,212

 -   
 6,785,646

 -   
 243,184,980

 2,721,888,323
 22,960,000
 39,309,000
 5,168,439

 3,039,296,388
 3,445,267,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



      หมายเหตุ

5

17

18
16, 21

17
19

 2551 

 1 472,056
 13,391,591

 19,705,097

 2,841,330,782
 24,590,445

 2,899,489,971

 13,611,111
 27,813,783

 -   
 41,424,894

 2,940,914,865

 1,000,000,000

 1,000,000,000
 (1,453,144,558)

 (453,144,558)
 2,487,770,307
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       หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
หนี้สินหมุนเวียน  

เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย 
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    บริษัทอื่น 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ 
    ภายในหนึ่งปี 
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย 
    ที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น 
    รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน  
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขาย 
    รับล่วงหน้า - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ 
หุ้นกู้  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน 

ทุนเรือนหุ้น  
ทุนจดทะเบียน  
    หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 
    หุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ขาดทุนสะสม 
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (ขาดทุนเกินทุน)
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

  หน่วย : บาท
              งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2551 

  471,291
 25,075,433

 31,099,304

 3,758,504,639
 62,916,033

 3,878,066,700

 13,611,111
 47,959,970

 150,000,000
 211,571,081

 4,089,637,781

 1,000,000,000

 1,000,000,000
 (1,576,101,485)

 (576,101,485)
 3,513,536,296

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบดุล (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

 2552 

 
 2,398,930 

 14,787,586 

 23,721,814 

 2,740,187,194
 24,365,432

 2,805,460,956

 10,277,778
 11,979,354

 -   
 22,257,132

 2,827,718,088

 1,000,000,000

 1,000,000,000
 (1,512,503,735)

 (512,503,735)
 2,315,214,353

 2552 

 1,090,017
 34,698,651

 46,989,770

 3,626,074,799
 127,402,890

 3,836,256,127

 10,277,778
 44,024,583

 150,000,000
 204,302,361

 4,040,558,488

 1,000,000,000

 1,000,000,000
 (1,595,290,888)

 (595,290,888)
 3,445,267,600

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หมายเหตุ
4 , 30

5

5,20

20

5
5

20,28
5,20,28
20,21
15

18,22,28
18,22,28

4

 2551 

 265,791,262
 115,482,744
 67,154,551
 36,231,890
 6,818,682

 16,301,215
 2,160,486

 10,741,240
 520,682,070

 (248,802,763)
 (12,534,322)

 (113,780,098)
 145,564,887

 1,530,000
 677,049

 3,381,844
 8,071,600

 159,225,380
 (53,793,733)

 (145,925,923)
 (13,815,840)

 - 
 (213,535,496)
 (54,310,116)

 (110,773,135)
 (111,579,457)
 (276,662,708)

 (276,662,708)
 - 

 (276,662,708)

 (1.38)

80

รายได้  
จำหน่ายบัตรเข้าชม 
จำหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
รายได้ค่าบริการรถรับส่ง 
จำหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก 
กิจกรรมสวนสนุก 
รายได้จากการบริการถ่ายรูป 
รายได้ค่าสมาชิก 
รายได้อ่ืนจากการดำเนินงาน 
รวมรายได้ 

ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสัตว์และต้นไม้
ขาดทุนจากสัตว์ตาย  
ค่าเส่ือมราคา  
กำไรข้ันต้น  
รายได้จากการขายสัตว์เกิดใหม่  
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 
ดอกเบ้ียรับ  
รายได้อ่ืน  
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
ผลเสียหายจากเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ท่ีไม่ได้รับคืน
รวมค่าใช้จ่าย  
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน  
ต้นทุนทางการเงิน  
ต้นทุนทางการเงิน- ปรับปรุงดอกเบ้ียจ่ายส่วนเพ่ิมจากอัตราผิดนัด 
ขาดทุนสุทธิ  

การปันส่วนขาดทุน  
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
   

ขาดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน (บาท)  
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

  หน่วย : บาท
              งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2551 

   742,485,971
 239,082,580
 95,002,620

 123,684,532
 21,649,617
 51,521,804
 2,160,486

 22,556,513
 1,298,144,123
 (494,668,541)
 (17,422,391)

 (309,888,261)
 476,164,930

 1,530,000
 62,357,018

 745,727
 10,633,826

 551,431,501
 (111,295,604)
 (324,197,521)
 (61,588,254)

 - 
 (497,081,379)

 54,350,122
 (114,404,303)
 (111,579,457)
 (171,633,638)

 (171,633,638)
 - 

 (171,633,638)

 (0.86)

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุน

สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

  2552 

 
  228,413,336

 95,484,215
 40,152,160
 31,933,177
 5,495,860

 14,893,738
 2,299,406
 8,883,188

 427,555,080
 (242,653,502)
 (12,414,022)

 (118,207,728)
 54,279,828

 - 
 (247,201)
 143,549

 7,624,073
 61,800,249

 (27,513,005)
 (123,112,676)
 (20,332,100)
 (25,321,795)

 (196,279,576)
 (134,479,327)
 (113,218,243)
 188,338,393
 (59,359,177)

 (59,359,177)
 - 

 (59,359,177)

 (0.30)

  2552 

  673,687,008
 209,176,575
 64,869,290

 102,938,878
 18,953,150
 45,715,956
 2,299,406

 13,854,721
 1,131,494,984
 (479,078,176)
 (12,484,438)

 (201,367,643)
 438,564,727

 - 
 3,610,585

 296,224
 21,823,172

 464,294,708
 (62,159,785)

 (342,515,951)
 (110,892,200)
 (25,321,795)

 (540,889,731)
 (76,595,023)

 (130,932,773)
 188,338,393
 (19,189,403)

 (19,189,403)
 - 

 (19,189,403)

 (0.10)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รวม

 (404,467,847)
 (171,633,638)
 (576,101,485)
 (19,189,403)

 (595,290,888)

81

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 
ขาดทุนสุทธิ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
ขาดทุนสุทธิ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

  หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ขาดทุนสะสม

 (1,404,467,847)
 (171,633,638)

 (1,576,101,485)
 (19,189,403)

 (1,595,290,888)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำระแล้ว

 1,000,000,000 
 - 

 1,000,000,000 
 - 

 1,000,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



รวม

 (176,481,850)
 (276,662,708)
 (453,144,558)
 (59,359,177)

 (512,503,735)

82

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 
ขาดทุนสุทธิ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
ขาดทุนสุทธิ 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

  หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ขาดทุนสะสม

 (1,176,481,850)
 (276,662,708)

 (1,453,144,558)
 (59,359,177)

 (1,512,503,735)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและชำระแล้ว

 1,000,000,000 
 - 

 1,000,000,000 
 - 

 1,000,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 2551 

  (276,662,708)

 113,780,098
 - 
 - 

 1,318,373
 (695,741)

 12,534,322
 - 
 - 

 (1,117,886)
 (3,333,333)

 (121,544)
 - 

 222,352,591

 68,054,172

 62,649
 15,041,290
 (3,647,140)

 - 
 (2,659,736)

 (296,184)

 65,854
 268,621

 1,719,083
 1,344,225

 79,952,834
 (1,318,373)

 - 
 78,634,461

83

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน   
ขาดทุนสุทธิ  
รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนสุทธิ  
เป็นเงินสดรับมาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน :  

ค่าเส่ือมราคา 
หน้ีสงสัยจะสูญ 
(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง 
ตัดจำหน่ายภาษีถูก หัก ท่ีจ่าย 
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร 
ขาดทุนจากสัตว์ตาย 
ผลเสียหายจากเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ท่ีไม่ได้รับคืน 
ประมาณการผลเสียหายจากคดีความฟ้องร้อง 
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้าตัดบัญชี 
เงินสนับสนุนการส่งเสริมการขายรับล่วงหน้ารับรู้เป็นรายได้ 
รายได้ดอกเบ้ียท่ียังไม่ได้รับชำระ 
ตัดจำหน่ายเงินล่วงหน้าค่าสินค้า 
ต้นทุนทางการเงิน 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง  
   ในสินทรัพย์และหน้ีสินดำเนินงาน 
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ดำเนินงาน - (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการค้าและต๋ัวเงินรับ 
      บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน
      บริษัทอ่ืน
   สินค้าคงเหลือ  
   เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน 
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน  
การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินดำเนินงาน - เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
   เจ้าหน้ีการค้า 
      บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน
      บริษัทอ่ืน
   รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
เงินสดรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  
   จ่ายภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 
   รับคืนภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 
เงินสดสุทธิรับมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  

  หน่วย : บาท
              งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2551 

   (171,633,638)

 309,888,261
 1,847,903
 1,047,352
 1,318,373

 (63,052,759)
 18,099,440

 - 
 - 

 (10,947,532)
 (3,333,333)

 - 
 3,132,703

 225,983,759

 312,350,529

 - 
 20,181,579
 (4,402,931)

 (150,499)
 (3,412,397)

 (680,720)

 471,291
 (5,069,512)
 9,663,008
 (326,257)

 328,624,091
 (5,869,302)

 - 
 322,754,789

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

  2552 

   (59,359,177)

 118,207,728
 - 
 - 

 1,391,735
 247,201

 12,414,022
 25,321,795
 4,549,348

 (2,954,452)
 (3,333,333)

 - 
 - 

 (75,120,150)

 21,364,717

 25,382
 (4,588,368)
 (1,838,802)

 - 
 2,761,595
 (898,104)

 1,926,874
 1,395,994
 4,913,706

 (6,733,616)
 18,329,378
 (1,391,735)

 - 
 16,937,643

  2552 

  (19,189,403)

 201,367,643
 2,585,730
 (433,112)
 1,391,735

 (3,610,585)
 12,484,438
 25,321,795
 9,349,277

 (6,902,549)
 (3,333,333)

 - 
 - 

 (57,405,620)

 161,626,016

 (10,383)
 (21,763,898)

 1,048,659
 (2,056,834)

 (139,756)
 (1,305,604)

 618,726 
 9,623,218 
 4,913,706

 57,126,423
 209,680,273
 (4,943,564)
 7,019,527

 211,756,236

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 2551 

  
 - 

 (901,480)
 - 
 - 

 (18,313,407)
 (50,333,911)
 (64,831,885)

 - 
 - 

 58,000,000
 420,411
 824,667

 (75,135,605)

 (2,597)
 (2,800,000)

 - 
 (21,036,538)
 (23,839,135)
 (20,340,279)
 32,586,908
 12,246,629

 4,604,118
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
จ่ายเงินทดรองค่าออกแบบโครงการในต่างประเทศ 
เงินฝากประจำเพ่ิมข้ึน 
เงินฝากท่ีติดภาระค้ำประกัน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 
เงินจ่ายล่วงหน้าเพ่ือการลงทุนในต่างประเทศ 
ซ้ือสัตว์และต้นไม้ 
ซ้ือสินทรัพย์ถาวร 
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ 
จ่ายเงินค่าดำเนินการในการขายสินทรัพย์ 
รับคืนเงินล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ 
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย 
เงินสดรับค่าดอกเบ้ียรับจากบริษัทย่อย 
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสัตว์ 

เงินสดสุทธิรับมาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน   

จ่ายดอกเบ้ียจ่าย 
จ่ายค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบ้ียค้างจ่าย 
ชำระหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบ้ียจ่าย 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี   

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม 
รายการท่ีไม่เป็นตัวเงิน 
 สินทรัพย์เพ่ิมข้ึนจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

  หน่วย : บาท
              งบการเงินรวม                         งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2551 

   
 (22,000,000)

 (901,480)
 (129,637)

 (103,516,798)
 (24,026,755)
 (83,615,458)
 (67,114,848)
 (6,000,000)

 - 
 - 
 - 

 234,349,654
 (72,955,322)

 (3,383,226)
 (2,800,000)

 (259,096,869)
 (27,242,756)

 (292,522,851)
 (42,723,384)
 119,171,471
 76,448,087

 37,785,327

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

  2552 

   
 - 
 - 

 (323,858)
 - 

 (27,010,320)
 (20,013,540)
 (17,081,470)

 - 
 62,030,180
 92,327,083

 121,544
 30,000

 90,079,619

 (1,742)
 (20,000,000)

 - 
 (26,545,407)
 (46,547,149)
 60,470,113
 12,246,629
 72,716,742

 8,706,000

  2552 

 
 - 
 - 

 756,578
 - 

 (40,481,423)
 (25,099,487)
 (22,081,470)

 - 
 62,030,180

 - 
 - 

 4,803,832
 (20,071,790)

 (4,998,278)
 (30,000,000)
 (31,286,252)
 (44,349,280)

 (110,633,810)
 81,050,636
 76,448,087

 157,498,723

 47,564,670

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

1.  ข้อมูลท่ัวไป
บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จดทะเบียนและจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย บริษัท 
มหาชน จำกัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99 ถนนปัญญา อินทรา 
แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจหลักประเภทการท่องเที่ยวและสันทนาการในรูปสวนสัตว์เปิด สวนน้ำ และTheme 
Park

2.  เกณฑ์การจัดทำงบการเงินระหว่างกาลและหลักการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ 
ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

การแสดงรายการในงบการเงินได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 30 
มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินน้ีได้จัดทำข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม เว้นแต่ได้เปิดเผยไว้แล้วในนโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผล 
กระทบต่อการกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เก่ียวกับสินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณ 
และข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยต่างๆ ท่ีผู้บริหารมีความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์ 
แวดล้อมน้ัน ดังน้ันผลท่ีเกิดข้ึนจริงจากการต้ังข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสินอาจแตกต่างไปจาก 
ท่ีประมาณไว้ ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับ 
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าว ได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบ 
เฉพาะงวดน้ันๆ และจะบันทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบท้ังงวดปัจจุบันและอนาคต

งบการเงินรวมได้แสดงงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทย่อย”) ซ่ึง บริษัทฯ 
ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งน้ีในอัตราส่วนร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียน

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีมีนัยสำคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมน้ีแล้ว
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศฉบับที่ 12/2552 ระบุให้จัดเลขฉบับมาตรฐานการบัญชี 
ของไทยใหม่ให้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ก)  มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)  การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
       และการดำเนินงานที่ยกเลิก 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธิการเช่า
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงิน 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้ว 
เห็นว่าการใช้มาตรฐานและแนวปฏิบัติข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน สำหรับปีปัจจุบัน

ข)  มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
  วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20   การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุน     1 มกราคม 2555
      จากรัฐบาลและเปิดเผยข้อมูล 
      เก่ียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ      1 มกราคม 2554
      บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40   อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน   1 มกราคม 2554

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีที่เริ่มใช้มาตรฐานการบัญชีทั้งสามฉบับ 
ดังกล่าว 
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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

3.  การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประสบภาวะขาดทุน โดยมีหนี้สินรวมสูงกว่าสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 เป็นจำนวนเงิน 595.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อันเป็นสาเหตุ 
ให้ผิดนัดตามข้อกำหนดในสัญญา และบริษัทฯ ถูกฟ้องเกี่ยวกับการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชี และสัญญากู้ยืม และบังคับ 
จำนองตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 ศาลชั้นต้นตัดสินให้บริษัทฯ แพ้คดี 
ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทย่อย 
ไม่ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขที่บริษัทย่อยได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ให้กู้ โดย 
บริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาขอยืดระยะเวลาการชำระหน้ีกับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะ 
สามารถเจรจาโดยได้รับเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นภายใต้ข้อสมมติฐานที่บริษัทฯ ยังคง 
ดำเนินธุรกิจตามปกติอย่างต่อเน่ือง จึงไม่รวมถึงรายการปรับปรุงต่างๆ เกี่ยวกับมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืนและ 
มูลค่าหนี้สินที่บริษัทฯ จะต้องชำระ  ตลอดจนไม่ได้จัดประเภทรายการดังกล่าวที่อาจจำเป็นในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถ 
ดำเนินกิจการต่อไปได้

4.  นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ

4.1    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี 
สภาพคล่องสูง  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องชำระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

4.2  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น(รวมลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์ความสามารถเกี่ยวกับการ 
ชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า  จำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจำหน่ายหน้ีสูญและอายุหน้ี 
ของลูกหนี้  ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

4.3  สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือซึ่งโดยส่วนใหญ่คือสินค้าที่ระลึกแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน  ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลง  
หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพและสถานที่ปัจจุบัน 
มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการขาย

กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เส่ือมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน

4.4  เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บันทึกโดยใช้วิธีราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่า
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4.5    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัตว์

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัตว์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  

สินทรัพย์ที่เช่า 
สัญญาการเช่าซ่ึงกลุ่มกิจการได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่าน้ันๆ 
ให้จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน อุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทำสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยราคา 
ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินต่ำสุดที่จะต้องชำระตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วย 
ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า  ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วน 
ที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อใช้กำหนดอัตราดอกเบี้ยจากยอดหนี้สิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกในงบกำไร 
ขาดทุน
รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังซึ่งเกี่ยวข้องกับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสัตว์จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ 
ท่ีเก่ียวข้อง  หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ิมเติมในอนาคตแก่กลุ่ม 
บริษัทเกินกว่าที่ได้เคยประเมินได้จากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องนั้น  รายจ่ายที่เกิดขึ้นในภายหลังอื่นๆ จะบันทึกเป็นค่า 
ใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น 

ค่าเสื่อมราคา
ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณ 
ของอาคาร อุปกรณ์และสัตว์  ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
                 จำนวนปี

ส่วนปรับปรุงที่ดิน      5-20
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร     5-20
บ่อกักและกรงสัตว์เลี้ยง      10-20
เครื่องจักร เครื่องใช้และอุปกรณ์     5-10
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน    5-10
ยานพาหนะ       5-10
อุปกรณ์สวนสนุก      5-10
สัตว์เลี้ยง       5-20

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่มีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 

4.6  การด้อยค่า 
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัท นอกจากสินค้าคงเหลือ ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่า 
มีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่  ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้  จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า จะกระทำทุกคร้ังท่ีมูลค่าสินทรัพย์ตามบัญชี หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วย สินทรัพย์ 
ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน  ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในงบกำไรขาดทุน
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การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะ 
สูงกว่า   ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลด 
เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่ง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์    สำหรับสินทรัพย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยก 
อิสระจากสินทรัพย์อื่นๆ  ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนให้สอดคล้องกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
ที่สินทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณ 
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

กลุ่มบริษัทจะกลับรายการบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เช่นเดียวกับในกรณีที่ไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการ 
ด้อยค่ามาก่อน  รายการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกเป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุน

4.7  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน) แสดงในราคาทุน

4.8  ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางกฎหมายหรือ 
ภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์จากอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
จะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือชำระภาระหน้ีสินดังกล่าว  โดยจำนวนภาระหน้ีสินดังกล่าวสามารถประมาณจำนวนเงินได้อย่าง 
น่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยสำคัญ

4.9  การรับรู้รายได้

รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

รายได้จากการขายบัตร อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผล 
ตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนัยสำคัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้ามี 
ความ ไม่แน่นอนที่มีนัยสำคัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำนวนรายได้และ 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า  หรือฝ่ายบริหารยังมีการ 
ควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น

รายได้จากการให้บริการบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

4.10  การรับรู้ค่าใช้จ่าย
สัญญาเช่าดำเนินการ
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินการบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับ 
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกใน 
งบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

89



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

รายจ่ายสัญญาเช่าการเงิน
จำนวนเงินที่ชำระจะถูกแบ่งระหว่างส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะไปหักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 
การเงิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะถูกปันจากค่างวดตลอดระยะของสัญญาเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น  ดอกเบี้ย 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง  

4.11  เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา 
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซ่ึงเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุน 
เดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ   สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิด 
จากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงแสดงในมูลค่ายุติธรรม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันที่มีการพิจารณามูลค่ายุติธรรม

4.12  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจในการควบคุมบุคคลหรือกิจการอื่นหรือมี 
อิทธิพลเหนือบุคคลหรือกิจการอื่นอย่างเป็นสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงานรวมถึง  
กิจการที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน 

4.13  ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาต 
ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้ที่ประกาศตามประมวลรัษฎากร

4.14  ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารขาดทุนสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันสิ้นปี ดังนี้
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ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
สำหรับปี (บาท)
หาร จำนวนหุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
       สำหรับปี (ขั้นพื้นฐาน) (หุ้น)

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)

            งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     2552               2551                 2552            2551

 (19,189,403)

200,000,000 

 (0.10)

 (171,633,638)

200,000,000 

 (0.86)

 (59,359,177)

200,000,000 

 (0.30)

 (276,662,708)

200,000,000 

 (1.38)



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

5.  รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และต้นทุนและค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของบริษัทฯ เป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน รวมถึงการมี 
รายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการบริษัทฯ

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
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รายการกับบริษัทย่อย 
บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) 
 ดอกเบี้ยรับ
 รายได้อื่น
 รายได้จากการขายสัตว์
รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท เมืองไอยรา (2002) จำกัด 
 ค่าเช่าที่ดิน
บริษัท เบิร์ดเซอร์คัส จำกัด 
 ค่าเช่าที่ดิน
บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด 
 ค่าอาหาร ค่ายา ค่ารักษาปลาที่ติดเชื้อ
 ซื้ออุปกรณ์
 ซื้อสัตว์เลี้ยง
บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด 
 ส่วนแบ่งรายได้
 
รายการที่บริษัทย่อยเกิดกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
 ซื้อสัตว์เลี้ยง

ร้อยละ MLR ต่อปี
ราคาทุน
ราคาทุน

ราคาท่ีตกลงร่วมกัน

ราคาท่ีตกลงร่วมกัน

ราคาท่ีตกลงร่วมกัน
ราคาท่ีตกลงร่วมกัน
ราคาท่ีตกลงร่วมกัน

75% และ 80% จากรายได้หลังหักต้นทุน
ในปี 2552 และ 2551 ตามลำดับ

ราคาท่ีตกลงร่วมกัน

 นโยบายการ          หน่วย : ล้านบาท  
 กำหนดราคา                2552         2551

 0.1 
 0.6 
 1.2 

 2.0 

 3.0 

 0.8 
 0.3 
 8.4 

 1.4 

 - 

 3.3 
 1.7 
 0.1 

 1.3 

 3.0 

 2.6 
 -   

 6.9 

 1.5 

 4.8 



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงิน 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้
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เงินให้กู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คิดดอกเบี้ยระหว่างกันในอัตราร้อยละ MLR ต่อปี

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 ได้มีมติอนุมัติการแปลงหนี้เป็นทุน สำหรับ 
หนี้ค่าดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทย่อยมีต่อบริษัทฯจำนวน 190 ล้านบาท เป็นทุนและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจด 
ทะเบียนของบริษัทย่อยจาก 190 ล้านบาทเป็น 380 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 380 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 190 ล้านหุ้น ให้แก่บริษัทฯ เพื่อการแปลงหนี้จำนวน 190 ล้านบาท เป็นทุน 
ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 มีมติยกเลิกการแปลงหนี้ 
เป็นทุนดังกล่าวแล้ว

หน่วย : ล้านบาท
ยอดคงเหลือ    รายการเคลื่อนไหว             ยอดคงเหลือ
 ณ วันที่ 31          ระหว่างปี              ณ วันที่ 31

 ธันวาคม 2551   เพิ่มขึ้น       ลดลง            ธันวาคม 2552

งบการเงินรวม
เงินล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและบุคคลที่
   เกี่ยวข้องกัน (ไม่มีดอกเบี้ย)
เจ้าหนี้การค้า
   - บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด
   - บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ลูกหนี้การค้า
   - บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย
   - บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
   - บริษัท ศูนย์ปลาสวยงาม บางกอกฟาร์ม จำกัด
   - บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
   -  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยค้างรับระยะสั้น
   -  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยและดอกเบี้ยค้างรับ
   -  บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
      เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
      ดอกเบี้ยค้างรับระยะยาว
        รวม
     หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
     รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย
       ค้างรับแก่บริษัทย่อย - สุทธิ

 1.1

 0.3
 0.1

 0.2

 -   

 0.3
 0.1
 -   

 0.1

 14.0
 193.2
 207.2
(14.0)

 193.2

10.3

 10.0
 1.7

2.5

31.5

 10.0
 1.7
 3.1

0.1

 -   
 -   
 -   

(8.2)

(9.9)
(1.1)

(2.5)

(31.5)

(9.9)
(1.1)
(1.8)

(0.2)

(14.0)
(78.3)
(92.3)

 3.2

 0.4
 0.7

 0.2

 -   

 0.4
 0.7
 1.3

 -   

 -   
 114.9
 114.9

 -   

 114.9



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

6.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย:-
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7.  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย:-

หน่วย : พันบาท
      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
           2552       2551        2552      2551

เงินสดในมือ 
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
              - ออมทรัพย์
เงินฝากประจำประเภท 3 เดือน 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 12,363 
 7,880 

 132,423 
 4,833 

 157,499 

 9,420 
 2,191 

 64,837 
 -   

 76,448 

 7,124 
 2,113 

 63,480 
 -   

 72,717 

 4,458 
 775 

 7,014 
 -   

 12,247 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน

มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน

มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน

มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป

รวม

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

      ณ วันที่ 1 มกราคม 

      เพิ่มขึ้น

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รวมลูกหนี้การค้าและตั่วเงินรับอื่น - สุทธิ

หน่วย : พันบาท
      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
             2552        2551         2552     2551

 51,565 

 3,196 

 1,605 

 16,618 

 72,984 

 (14,061)

 (2,586)

(16,647)

 56,337 

 34,127 

 1,141 

 5,375 

10,576

 51,219 

 (12,213)

 (1,848)

(14,061)

 37,158 

 12,042 

 857 

 367 

4,965

 18,231 

(2,663)

 -   

(2,663)

 15,568 

 8,392 

 286 

 2,493 

 2,471 

 13,642 

(2,663)

 -   

(2,663)

 10,979 



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

8.  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย:-
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9.  เงินทดรองจ่ายค่าออกแบบโครงการในประเทศจีน
ในระหว่างปี 2551 บริษัทย่อยได้สำรองจ่ายเงินแก่บริษัทอื่นแห่งหนึ่งจำนวน 22 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าออกแบบเบื้องต้น 
โครงการในอนาคตในประเทศจีนซึ่งผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยดังนี้ 

     ครั้งที่   หน่วย : ล้านบาท

    6/2551         10

    12/2551          5

    14/2551          7

      รวม        22

อาหารและเครื่องดื่ม

สินค้าที่ระลึก

พัสดุอะไหล่ - ทั่วไป

เบ็ดเตล็ด

รวม

หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง

ณ วันที่ 1 มกราคม

เพิ่มขึ้นระหว่างปี

ลดลงระหว่างปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

หน่วย : พันบาท
      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
           2552       2551        2552     2551

 4,624 

 34,503 

 2,220 

 9,281 

 50,628 

 (4,926)

 - 

 433 

(4,493)

 46,135 

 5,343 

 33,808 

 2,354 

 10,172 

 51,677 

 (3,879)

 (1,047)

 - 

(4,926)

 46,751 

 1,550 

 9,865 

 82 

 2,357 

 13,854 

 (1,196)

 -   

 -   

(1,196)

 12,658 

 2,432 

 6,661 

 211 

 2,711 

 12,015 

 (1,196)

 -   

 -   

(1,196)

 10,819 



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

10. เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 12/2551 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้บริษัทย่อยเข้าถือหุ้น 
ในบริษัท สโตน ฟอเรสท์ แฟนตาซี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (Stone Forest Fantasy Development Co., Ltd.) 
ซ่ึงจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีวัตถุประสงค์ของการลงทุน 
เพ่ือก่อสร้างและดำเนินการสวนสนุกขนาดใหญ่ เพ่ือให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเท่ียวคนจีนและชาวต่างชาติ 
มีทุนจดทะเบียน 49.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 49.95 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 เหรียญ 
สหรัฐฯ เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 9.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
ส่วนที่เหลือชำระภายในเวลา 2 ปี ซึ่งบริษัทย่อยได้โอนชำระเงินล่วงหน้าค่าหุ้นแล้วเป็นจำนวนเงิน 2.997 ล้านเหรียญ 
สหรัฐฯ (ประมาณ 103.5 ล้านบาท)

ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการลงทุน โดยเปลี่ยนสถานะของบริษัทย่อยเป็นผู้รับจ้างในการออกแบบ และบริหารโครงการ 
ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทย่อยได้รับคืนเงินล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในต่างประเทศคืนแล้ว 
ทั้งจำนวน

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย – สุทธิ
บัญชีนี้ประกอบด้วย เงินลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทย่อย ซึ่งแสดงรวมอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้
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12. เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน และ 12 เดือน 
กับธนาคารพาณิชย์สองแห่งเป็นจำนวนเงิน 6.8 ล้านบาท และ 7.5 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้นำ 
เงินฝากประจำดังกล่าวไป ค้ำประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและค้ำประกันการ 
ใช้ตั๋วโดยสารเครื่องบิน

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

            สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ)              วิธีราคาทุน 
                   ลักษณะ         ณ วันท่ี 31      ณ วันท่ี 31    ทุนชำระ     ณ วันท่ี 31       ณ วันท่ี 31
            ช่ือบริษัท                 ประเภทกิจกรรม   ความสัมพันธ์   ธันวาคม 2552  ธันวาคม 2551     แล้ว     ธันวาคม 2552   ธันวาคม 2551

บมจ.ภูเก็ตแฟนตาซี

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ธุรกิจด้านการ
ท่องเท่ียวและ
สันทนาการ

ถือหุ้นและ/
หรือ

กรรมการ      99.95            99.95        190,000      1,899,500       1,899,500
     99.95            99.95        190,000      1,899,500       1,899,500
                   -                   -



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

13.  สัตว์และต้นไม้ - สุทธิ
สัตว์และต้นไม้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย:-
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บริษัทฯมิได้บันทึกสัตว์ที่เกิดใหม่เป็นสินทรัพย์ในบัญชี เนื่องจากบริษัทฯไม่ได้ทำธุรกิจในเชิงค้าสัตว์ หากแต่ได้จัดทำ 
ทะเบียนควบคุมสัตว์ที่เกิดใหม่  เมื่อมีการขายสัตว์เกิดใหม่จะบันทึกบัญชี ซึ่งแสดงอยู่ภายใต้บัญชี “รายได้จากการ 
จำหน่ายสัตว์เกิดใหม่”

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์เกิดใหม่บันทึกอยู่ภายใต้บัญชี “ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์ 
และต้นไม้” เมื่อเกิดรายการ

หน่วย : พันบาท
      งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจการ
     สัตว์            ต้นไม้           รวม             สัตว์             ต้นไม้          รวม

ราคาทุน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี
ตัดจำหน่ายระหว่างปี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

ค่าเส่ือมราคาสะสม
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551
ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ี
   ตัดจำหน่ายระหว่างปี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน
ปี 2551
ปี 2552

218,647
40,482

(16,008)
 243,121 

 107,201 
 11,997 

(3,523)
 115,675 

 111,446 
 127,446 

115,739
 -   
 -   

 115,739 

 -   
 -   

 -   
 -   

 115,739 
 115,739 

334,386
 40,482 
 (16,008)
 358,860 

 107,201 
 11,997 

 (3,523)
 115,675 

 227,185 
 243,185 

 11,444 
 11,997 

205,700
27,010 

( 15,902)
 216,808 

 102,234 
 10,618 

(3,488)
 109,364 

 103,466 
 107,444 

115,091
 -   
 -   

 115,091 

 -   
 -   

 -   
 -   

 115,091 
 115,091 

320,791
 27,010 
 (15,902)
 331,899 

 102,234 
 10,618 

 (3,488)
 109,364 

 218,557 
 222,535 

 10,427 
 10,618 



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551

14.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย:-
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ราคาทุน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
ซ้ือเพ่ิม/โอนเข้าระหว่างปี  
จำหน่าย/โอนออกระหว่างปี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี  
ค่าเส่ือมราคาตัดจำหน่ายสำหรับปี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

มูคค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน  
ปี 2551  
ปี 2552  

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ท่ีดิน

 1,478,117 
 -   
 -   

 1,478,117 

 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 1,478,117 
 1,478,117 

ส่วน
ปรับปรุง

และพัฒนา
ท่ีดิน

 247,127 
 300 
 -   

 247,427 

 93,101 
 10,746 

 -   
 103,847 

 -   
 -   

 154,026 
 143,580 

อาคาร ส่ิงปลูก 
สร้างและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

 2,480,048 
 18,745 

 -   
 2,498,793 

 1,511,428 
 114,728 

 -   
 1,626,156 

 12,961 
 12,961 

 955,659 
 859,676 

บ่อกักและ
กรงเล้ียง

สัตว์

 150,447 
 3,354 

 -   
 153,801 

 115,948 
 8,687 

 -   
 124,635 

 -   
 -   

 34,499 
 29,166 

เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใช้ 

และอุปกรณ์

 1,189,292 
 3,720 
 (171)

 1,192,841 

 1,166,347 
 8,895 
 (163)

 1,175,079 

 -   
 -   

 22,945 
 17,762 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
สำนักงาน

 188,968 
 3,290 
 (2,001)

 190,257 

 173,641 
 5,144 
 (1,975)

 176,810 

 -   
 -   

 15,327 
 13,447 

ยานพาหนะ

 404,965 
 49,289 
 (15,779)
 438,475 

 270,461 
 40,899 
 (14,620)
 296,740 

 -   
 -   

 134,504 
 141,735 

อุปกรณ์
สวนสนุก

 23,830 
 7 

 -   
 23,837 

 23,074 
 270 
 -   

 23,344 

 -   
 -   

 756 
 493 

โครงการ
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และอ่ืนๆ

 49,350 
 18,146 
 (24,189)
 43,307 

 -   
 -   
 -   
 -   

 5,395 
 5,395 

 43,955 
 37,912 

รวม

 6,212,144 
 96,851 
 (42,140)

 6,266,855 

 3,354,000 
 189,369 
 (16,758)

 3,526,611 

 18,356 
 18,356 

  2,839,788 
 2,721,888 

 297,397 
 189,369 



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคตบนที่ดิน 
ผืนดังกล่าวเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินสองแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีประมาณ 2,469.8 ล้านบาท และ 2,576.2 ล้านบาท ตามลำดับ

มูลค่าต้นทุนของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร เครื่องใช้และอุปกรณ์ และเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน 
ที่ยังใช้งานบางรายการ ซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังสามารถใช้ประโยชน์ใน 
สินทรัพย์เหล่านั้นได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีประมาณ 1,936.6 ล้านบาท และ 1,620.6 ล้านบาท 
ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีมูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชีเท่ากับ 110.6 ล้านบาท และ 94.1 ล้านบาท ตามลำดับ

ราคาทุน  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
ซ้ือเพ่ิม/โอนเข้าระหว่างปี  
จำหน่าย/โอนออกระหว่างปี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
ค่าเส่ือมราคาสำหรับปี  
ค่าเส่ือมราคาตัดจำหน่ายสำหรับปี  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

มูคค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

ค่าเส่ือมราคาท่ีแสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุน  
ปี 2551  
ปี 2552  

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

ท่ีดิน

  1,231,459 
 -   
 -   

 1,231,459 

 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 1,231,459 
 1,231,459 

 

ส่วน
ปรับปรุง

และพัฒนา
ท่ีดิน

  199,629 
 300 
 -   

 199,929 

 69,912 
 8,371 

 -   
 78,283 

 -   
 -   

 129,717 
 121,646 

อาคาร ส่ิงปลูก 
สร้างและส่วน
ปรับปรุงอาคาร

 1,158,450 
 17,280 

 -   
 1,175,730 

 759,693 
 55,906 

 -   
 815,599 

 12,961 
 12,961 

 385,796 
 347,170 

 

บ่อกักและ
กรงเล้ียง

สัตว์

  150,447 
 3,354 

 -   
 153,801 

 115,948 
 8,687 

 -   
 124,635 

 -   
 -   

 34,499 
 29,166 

 

เคร่ืองจักร 
เคร่ืองใช้ 

และอุปกรณ์

  196,494 
 2,587 

 (8)
 199,073 

 177,481 
 6,404 

 (6)
 183,879 

 -   
 -   

 19,013 
 15,194 

 

เคร่ืองตกแต่ง 
และเคร่ืองใช้
สำนักงาน

 49,915 
 520 
 (67)

 50,368 

 46,346 
 1,346 

 (67)
 47,625 

 -   
 -   

 3,569 
 2,743 

 

ยานพาหนะ

  300,433 
 10,130 

 (544)
 310,019 

 204,990 
 26,605 

 (269)
 231,326 

 -   
 -   

 95,443 
 78,693 

อุปกรณ์
สวนสนุก

  23,830 
 7 

 -   
 23,837 

 23,073 
 270 
 -   

 23,343 

 -   
 -   

 757 
 494 

โครงการ
ระหว่าง
ก่อสร้าง
และอ่ืนๆ

  12,843 
 16,996 
 (22,455)

 7,384 

 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 12,843 
 7,384 

 

รวม

 3,323,500 
 51,174 
 (23,074)

 3,351,600 

 1,397,443 
 107,589 

 (342)
 1,504,690 

 12,961 
 12,961 

 1,913,096 
 1,833,949 

 103,354 
 107,589 



บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
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15.  เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 

เงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อดำเนินการจับสัตว์น้ำในทะเลต่างประเทศเป็นจำนวนเงิน 71.3 
ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เพ่ือจำหน่ายให้โครงการร่วมทุนในประเทศจีน ต่อมาในการ 
ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552 ที่ประชุมได้อนุมัติให้บริษัทฯ หยุดดำเนินการ 
จับสัตว์น้ำและได้ขายอุปกรณ์จับสัตว์น้ำข้างต้น และได้รับเงินล่วงหน้าที่ได้ทดรองจ่ายไปคืนเป็นจำนวน เงิน 29.6 ล้านบาท 
โดยบริษัทฯ จับสัตว์น้ำได้รวม 12 ตัว ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2552 ท่ีประชุมได้อนุมัติให้ขายสัตว์น้ำดังกล่าว โดยได้รับเงินจากการขายเป็นจำนวนเงิน 24.0 ล้านบาท บริษัทฯได้บันทึกผล 
เสียหายจากเงินล่วงหน้าท่ีไม่ได้รับคืนจำนวนเงิน 17.7 ล้านบาท ไว้ในงบกำไรขาดทุน สำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์จำนวนเงินรวม 34.3 ล้านบาทและ 33.2 ล้านบาท ตามลำดับ 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนใหญ่เป็นเงินที่บริษัทฯได้ทดรองจ่ายเพื่อเตรียมซื้อสัตว์ในต่างประเทศไว้เพื่อ โครงการใน 
ประเทศจีน ซึ่งในระหว่างปี 2552 บริษัทฯได้ยกเลิกการซื้อสัตว์บางส่วนคิดเป็นเงิน 15.8 ล้านบาท และบริษัทฯได้รับเงิน 
ล่วงหน้าดังกล่าวคืนเป็นจำนวนเงิน 8.2 ล้านบาท ส่วนที่เหลือบริษัทฯได้บันทึกผลเสียหายจากเงิน ล่วงหน้าที่ไม่ได้รับคืน 
จำนวนเงิน 7.6 ล้านบาท ไว้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

16.  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย:-

เงินล่วงหน้าเพื่อดำเนินการจับสัตว์น้ำ
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์น้ำ
เงินล่วงหน้าค่าซื้อสัตว์อื่น
รวมเงินล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์

หน่วย : พันบาท
      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
           2552       2551        2552     2551

 - 
 18,009 
 21,300 
 39,309 

 71,323 
 - 

 33,256 
 104,579 

 - 
 18,009 
 16,300 
 34,309 

 71,323 
 - 

 33,256 
 104,579 

หน่วย : พันบาท
      งบการเงินรวม         งบการเงินเฉพาะกิจการ
           2552       2551        2552     2551

เงินรางวัลและค่าตอบแทนผู้บริหารค้างจ่าย 
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์เก่ียวกับพนักงานอ่ืนค้างจ่าย
โบนัสพนักงานค้างจ่าย 
เจ้าหน้ีกรมสรรพากร 
เจ้าหน้ีสินค้าฝากขายและบริการถ่ายรูป 
รายได้จากการขายบัตรรับล่วงหน้า 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความฟ้องร้อง 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนๆ 
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

 44,700 
 6,310 

 20,000 
 6,480 
 7,851 
 9,541 
 9,349 

 23,472 
 127,703 

 5,000 
 3,014 
 5,000 
 6,272 
 6,103 

 11,529 
 -   

 25,998 
 62,916 

 -   
 3,638 

 -   
 1,995 
 1,087 
 2,895 
 4,549 

 10,201 
 24,365 

 -   
 899 
 -   

 2,590 
 718 
 935 
 -   

 19,448 
 24,590 
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17.  หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน – สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบด้วย:-
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง 
เพื่อเช่าซื้อรถจำนวน 33 และ 24 สัญญา ตามลำดับ โดยมีจำนวนเงินการผ่อนชำระ 24 งวด ถึง 60 งวด งวดละเท่าๆ กัน 
ทุกเดือนจนถึงปี 2555 ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงร้อยละ 5.10 ถึง14.35 ต่อปี กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อภายใต้ 
สัญญาเช่าทางการเงินนี้จะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อเมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระเงินงวด 
สุดท้ายแล้ว

18.  เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการ
เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายส่วนที่เจ้าหนี้อาจเรียกคืนได้เมื่อต้องการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 
ประกอบด้วย:-

เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ผิดนัดชำระ

เงินต้น

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

รวม

หน่วย : พันบาท
   งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ
      2552   2551            2552         2551

  1,405,000

 14,526

 1,320,662

885,887

 3,626,075

 1,405,000

 14,526

 1,421,805

 917,174

 3,758,505

 1,405,000

 14,526

 1,320,662

 -   

 2,740,188

 1,405,000

 14,526

 1,421,805

 -   

 2,841,331

ไม่เกิน 1 ปี

     จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่าย

     ต้นทุนทางการเงิน

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย

เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

     จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่าย

     ต้นทุนทางการเงิน

มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย

หน่วย : พันบาท
   งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ
      2552   2551            2552         2551

   55,828 

 (8,838)

46,990

 48,068 

 (4,044)

44,024

 39,994

(8,895)

31,099

52,929

(4,969)

47,960

 27,118

(3,396)

23,722

12,780

(801)

11,979

 25,389

(5,684)

19,705

30,603

(2,789)

27,814
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18.1  เงินกู้ยืมจากธนาคารที่ผิดนัดชำระเป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทฯมีกับธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง

เงินกู้ยืมนี้ค้ำประกันโดยการจำนองที่ดินส่วนใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทฯ

ต้ังแต่ปลายปี 2547 บริษัทฯไม่ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี การผิดนัดตามข้อกำหนด 
ในสัญญาเป็นสาเหตุให้เจ้าหนี้เรียกหนี้คืนได้เมื่อต้องการ ดังนั้น เงินกู้ยืมและดอกเบี้ยค้างจ่ายที่เกี่ยวข้องนี้จึงถูกแสดง 
ไว้ในบัญชี “เงินกู้ยืมและดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีเจ้าหน้ีอาจเรียกคืนได้เม่ือต้องการ” ภายใต้หน้ีสินหมุนเวียนในงบดุล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2549 ธนาคารดังกล่าวได้ดำเนินการฟ้องบริษัทฯ เกี่ยวกับการผิดสัญญากู้เบิกเกินบัญชี สัญญา 
กู้ยืม และบังคับจำนองตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีดังกล่าว ต่อมาเม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2552 ศาลช้ันต้นพิพากษา 
ให้บริษัทฯแพ้คดี และพิจารณาให้บริษัทฯชำระหนี้จำนวน 1,987,616,503.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละ 10.50 
ต่อปี ของเงินต้นจำนวน 1,405,000,000 บาท นับแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 เป็นต้นไป และให้ชำระอีกเป็นจำนวนเงิน 
14,284,356.31 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 10.50 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2549 
เป็นต้นไป ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างการอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว

18.2  เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแล้วเป็นเงินกู้ยืมท่ีบริษัทย่อยได้มีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึง 
ซ่ึงต่อมาธนาคารเจ้าหน้ีได้โอนสิทธ์ิในความเป็นเจ้าหน้ีให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย(บสท.) และบริษัทย่อยได้ตกลง 
ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับ บสท. ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2548 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 
กุมภาพันธ์ 2549 และครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 และครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551

เม่ือวันท่ี 29 พฤษภาคม 2551 บริษัทย่อยได้ตกลงแก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีคร้ังท่ี 6 ท่ีมีต่อบรรษัทบริหาร 
สินทรัพย์ไทย(บสท.) เพ่ือเปล่ียนแปลงและเพ่ิมเติมเง่ือนไข โดยยินยอมให้บริษัทย่อยก่อหน้ี เพ่ือการลงทุนในต่างประเทศ 
กับบริษัท หยุนหนาน หยวนทง ไฟแนนเชียล อินเวสต์เม้นท์ จำกัด ในประเทศจีน จำนวน 150 ล้านบาท (30 ล้าน 
หยวน) ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นนี้ยังคงเดิม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 บริษัทย่อยได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ครั้งที่ 7 ที่มีต่อบรรษัท 
บริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) เพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ดังนี้

1.  เงินต้นส่วนที่เหลือ จำนวน 730.26 ล้านบาท ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ดังนี้

 ปีที่ งวดที่                 เดือน             ชำระเป็นรายเดือนๆละ (ล้านบาท)   อัตราดอกเบ้ียร้อยละ
 1   1-7 เมษายน 2552 ถึง ตุลาคม 2552         ปลอดชำระเงินต้น      MLR
 1    8 พฤศจิกายน 2552       24.00       MLR
 1    9 ธันวาคม 2552       29.00       MLR
 1   10 มกราคม 2553       31.00       MLR
 1   11 กุมภาพันธ์ 2553       31.00       MLR
 1   12 มีนาคม 2553       31.00       MLR
 2 13-20 เมษายน 2553 ถึง พฤศจิกายน 2553     20.00       MLR
2-3 21-33 ธันวาคม 2553 ถึง ธันวาคม 2554     26.00       MLR
 3   34 มกราคม 2555       86.26       MLR

บริษัทย่อยต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา MLR แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.5 ต่อปี     
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2. ดอกเบี้ยใหม่ที่ค้างชำระงวด เดือนตุลาคม 2551 ถึง มีนาคม 2552 จำนวน 25.44 ล้านบาท แบ่งชำระดังนี้

3.  ดอกเบี้ยค้างรับตามสิทธิ์ส่วนที่เหลือ จำนวน 12.5 ล้านบาท ชำระดังนี้

3.1 เดือนเมษายน 2552 ชำระ จำนวน 5.00 ล้านบาท

3.2 เดือนธันวาคม 2552 ชำระ จำนวน 7.50 ล้านบาท

4. ชำระเบี้ยปรับผิดนัดในอัตรา MLR ต่อปี (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.50 ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ผิดนัดค่างวดถึงวันที่ 10

    เมษายน 2552 คิดเป็นเงินจำนวน 1.28 ล้านบาท ชำระดังนี้

4.1 เดือนเมษายน 2552 ชำระ จำนวน 0.64 ล้านบาท

4.2 เดือนพฤษภาคม 2552 ชำระ จำนวน 0.64 ล้านบาท

5. เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นนี้ยังคงเดิม

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทย่อยไม่ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวพร้อมดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่บริษัท 
ย่อยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับผู้ให้กู้ และบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการเจรจาขอยืดระยะเวลาการชำระหนี้กับ 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ฝ่ายบริหารเช่ือว่าจะสามารถเจรจาโดยได้รับเง่ือนไขการปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ 
จึงไม่ได้ปรับปรุงดอกเบี้ยคงค้าง ซึ่งทางผู้กู้จะยกให้ในกรณีที่บริษัทย่อยสามารถปฎิบัติตามสัญญาปรับโครงสร้าง 
หน้ีเป็นค่าใช้จ่าย ในกรณีท่ีบริษัทย่อยไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษัทย่อยมีภาระ 
ที่ต้องชำระดอกเบี้ยคงค้างรอปรับลดอีกเป็นจำนวนเงิน 583.4 ล้านบาท

บริษัทย่อยจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่และจะมีขึ้นในอนาคตของบริษัทย่อยเพื่อเป็นหลัก 
ประกันในการกู้ยืมดังกล่าว และบริษัทฯได้จดจำนองท่ีดินของบริษัทฯบางส่วนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันลำดับสอง 
และได้เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ด้วย

                        ชำระเป็นรายงวด 
               เดือน                        งวดละ (ล้านบาท)
พฤศจิกายน 2552           6.30
มกราคม 2553            6.30
กุมภาพันธ์ 2553           6.30
มีนาคม 2553           6.54
          25.44
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19.  หุ้นกู้
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2549 และวันที่ 11 กันยายน 2549 บริษัทย่อยได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามลำดับ ครั้งละ 
75,000 หน่วยรวมทั้งสิ้น 150,000 หน่วย หน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 150 ล้านบาท ภายใต้โครงการพัฒนา 
และฟ้ืนฟูกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ ให้แก่กองทุนเปิดเพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูกิจการท่ีได้รับผล 
กระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 1 ต่อปี (ไม่ทบต้น) ชำระปีละคร้ัง ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 รวมระยะเวลาไถ่ถอน 5 ปี 
ซึ่งมีเงื่อนไขการไถ่ถอน ดังนี้

1. ภายหลังวันครบกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ บริษัทย่อย มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนกำหนด 
    ทั้งนี้ ต้องชำระคืนเงินต้นตามมูลค่า เงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ไถ่ถอน ในกรณีไถ่ถอน 
    หุ้นกู้บางส่วน มูลค่าหุ้นกู้ต้องไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หรือจำนวนทวีคูณของ 10 ล้านบาท
2.  ภายหลังวันครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ 
    ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ต้องชำระคืนเงินต้นคงค้างพร้อมดอกเบี้ยคำนวณ
    ถึงวันที่ไถ่ถอน

หุ้นกู้ดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่การโอนหุ้นกู้นั้นเกิดจากการโอนสิทธิเรียกร้องตามที่ระบุในสัญญาหรือโดย 
ผลทางกฎหมาย

หุ้นกู้ดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนของบริษัทย่อยเป็นลำดับสอง ซึ่งจำนองไว้กับ 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยไปจำนองไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึงในฐานะผู้ถือหน่วยหุ้นกู้แทน โดยมีบริษัทฯ 
และกรรมการของบริษัทย่อยบางท่านเป็นผู้ค้ำประกันร่วม

20.  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำคัญดังนี้

การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือ
วัสดุส้ินเปลืองใช้ไป
ต้นทุนขายการแสดง
ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองด่ืม
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนขายอ่ืน
ค่าเส่ือมราคา
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย

หน่วย : พันบาท
           งบการเงินรวม       งบการเงินเฉพาะกิจการ
      2552  2551        2552     2551

 (584)
 4,755 

 112,530 
 115,267 
 53,752 
 81,097 

 201,367 
 413,073 
 47,739 

 7,966 
 4,779 

 109,991 
 123,497 
 60,401 
 92,739 

 309,888 
 378,769 
 97,226 

 2,303 
 1,144 

 33,448 
 44,645 
 11,333 
 40,336 

 118,207 
 134,293 
 27,363 

 2,681 
 1,350 

 33,276 
 50,597 
 12,990 
 47,240 

 113,780 
 132,430 
 53,794 
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21.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินโบนัสและเงินรางวัลความดีความชอบพิเศษ 
ประจำปี 2552 แก่ผู้บริหารจำนวน 35.2 ล้านบาท และจ่ายเงินรางวัลประจำปีในอัตราร้อยละ 15 ของกำไรจากการ 
ดำเนินงานคงเหลือของปี 2552 เป็นจำนวนรวม 9.5 ล้านบาท ให้กับผู้บริหารของบริษัทย่อย

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยคร้ังท่ี 14/2551 ได้อนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนและเงินโบนัสพิเศษแก่ผู้บริหารสำหรับ 
ปี 2551 ในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างให้แก่บริษัทย่อย รวมเป็นจำนวนเงิน 10.0 ล้านบาท

22.  ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนเพิ่มจากอัตราผิดนัดคำนวนโดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา 
ปรับโครงสร้างหนี้ ในปี 2552 บริษัทฯได้ทำการปรับปรุงประมาณการดอกเบี้ยจ่ายจากที่เคยประมาณไว้ในอัตราร้อยละ 
15 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 10.50 ต่อปี ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น(ดูหมายเหตุ 18.1)

23.  สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษจากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยได้รับ 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบ 
ของอัตราปกติเป็นเวลาห้า (5) ปี นับจากธันวาคม 2549 เฉพาะรายได้จากการจำหน่ายบัตรในรูปแบบบัตรรวมเหมาจ่าย

ในฐานะท่ีเป็นกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน  บริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อกำหนดต่างๆ ท่ีกำหนด 
ไว้ในบัตรส่งเสริมอย่างเคร่งครัด

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน

รวม

ต้นทุนทางการเงิน - ปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายส่วนเพิ่มจากอัตราผิดนัด

ดอกเบี้ยจ่ายส่วนเพิ่มจากอัตราผิดนัด

ปรับปรุงดอกเบี้ยจ่ายตามอัตราที่ศาลชั้นต้นพิจารณา

รวม

รวมต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : พันบาท
   งบการเงินรวม            งบการเงินเฉพาะกิจการ
      2552   2551            2552         2551

    100,933 

 30,000 

 130,933 

 125,734

 (314,072)

 (188,338)

 (57,405)

  111,604 

 2,800 

 114,404 

 111,579

 - 

 111,579

 225,983 

 93,218 

 20,000 

 113,218 

 125,733

 (314,072)

 (188,339)

 (75,121)

 107,973 

 2,800 

 110,773 

 111,579

 - 

 111,579

 222,352 
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24.  สัญญาเช่าระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีภาระตามสัญญาเช่าระยะยาวดังนี้

25.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการกับบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 
        ในประเทศ 2 แห่ง เพื่อจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 
25.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาบริการกับบริษัทที่ปรึกษา 
        ทางการเงินต่างประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านการเงินและดำเนินการเกี่ยวกับหนี้สินของบริษัทฯ 
25.4  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาจะซื้ออาคารพาณิชย์กับ 
        บริษัทแห่งหนึ่งเป็นเงินคงเหลือประมาณ 12.6 ล้านบาท
25.5  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาจ้างบริษัทในประเทศ 2 แห่ง 
        ให้ออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง และรับเหมางานก่อสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน เป็นเงินคงเหลือประมาณ 
        58.47 ล้านบาท

(1) บริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ส่วนเกินของบริษัทฯ ซึ่งสัญญาเดิม 
     สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2551 และได้ทำสัญญาฉบับใหม่เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2554 
     รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี
(2) บริษัทฯ มีสัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกพืชเป็นอาหารสัตว์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดเดือน 
     ธันวาคม 2553
(3) บริษัทย่อยมีสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัทและบุคคลอ่ืนหลายแห่งเพ่ือติดต้ังป้ายโฆษณา สัญญาส้ินสุดเดือนสิงหาคม 2552 
     ถึง พฤษภาคม 2555

25.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่จะอาจเกิดขึ้นในภายหน้า
25.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า ดังนี้

สัญญาเช่าที่ดินเพื่อเลี้ยงสัตว์ส่วนเกิน(บริษัท เมืองไอยรา (2002) จำกัด)
สัญญาเช่าที่ดินเพื่อปลูกพืชเป็นอาหารสัตว์ (บริษัท เบิร์ดเซอร์คัส จำกัด)
สัญญาเช่าที่ดินตั้งป้ายโฆษณา
รวม

หน่วย : พันบาท

   งบการเงินรวม            

       2552        2551 

 4,000 

 3,000 

 855 

 7,855 

 -   

 3,000 

 3,120 

 6,120 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกัน
   การใช้ไฟฟ้า
บริษัทย่อยให้ธนาคารพาณิชย์ออกหนังสือค้ำประกันการใช้ตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน
รวมหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

หน่วย : พันบาท

       2552        2551 

 

 7,782 

 500 

 8,282 

 7,673 

 500 

 8,173 
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25.6  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาซื้อสัตว์น้ำกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่ง
    เป็นจำนวนเงินคงเหลือ 540,000 เหรียญสหรัฐ

25.7  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งเพื่อออกแบบ 
    และก่อสร้างการแสดงของบริษัทฯ เป็นเงินคงเหลือประมาณ 238,822 เหรียญสหรัฐ

25.8  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีคดีความถูกฟ้องร้องจากบุคคลธรรมดารายหนึ่งและ
    บริษัทรับเหมาก่อสร้างแห่งหนึ่ง โดยมีทุนทรัพย์ฟ้องร้องรวม 4.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่ปี 2541 

ถึงปัจจุบัน และ 4.8 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยจ่ายตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบันตามลำดับ  ซึ่งทั้ง 2 คดีดังกล่าว 
อยู่ภายใต้กระบวนพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อยได้บันทึกผลเสียหายจากคดีความ 
ฟ้องร้องท้ัง 2 คดีแล้ว เป็นจำนวนเงิน 9.3 ล้านบาท ไว้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552

26.  เครื่องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงิน 
ที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการเก็งกำไรหรือเพื่อการค้า

26.1  ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อเกิดจากการที่คู่สัญญาไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ติดตามและประเมิน 
สถานะทางการเงินของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด

26.2  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการระดมทุนให้เพียงพอและทันเวลาต่อภาระผูกพันตามที่ระบุไว้ในเ
ครื่องมือทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากการระดมทุนเพื่อให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน 
เนื่องจากเรื่องที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3

26.3  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจในประเทศ ผู้บริหารเชื่อว่าปัจจุบันความเสี่ยงดังกล่าวไม่เป็นสาระสำคัญ

26.4  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝาก และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยทั้งอัตรา 
คงท่ีและตามอัตราตลาด อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารเช่ือว่าอัตราดอกเบ้ียจะไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ

26.5  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรม คือจำนวนเงินท่ีใช้แลกเปล่ียนสินทรัพย์หรือชำระหน้ีสินระหว่างบุคคลท่ีมีความรอบรู้และเต็มใจท่ีจะ 
แลกเปล่ียนโดยมีการต่อรองท่ีเป็นอิสระและไม่มีส่วนเก่ียวข้องกัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐาน 
ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้
-  เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า และเจ้าหนี้การค้า

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเหล่านี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเนื่องจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น
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-  เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
มูลค่าตามบัญชีมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากสินทรัพย์ทางการเงินน้ีมีอัตราดอกเบ้ียในอัตราตลาด

-  เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีมูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 
2,740.2 ล้านบาท และ 2,841.3 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นมูลค่าที่เท่ากับหนี้ตามข้อพิจารณาของศาลชั้นต้น 
ที่ได้พิจารณาให้บริษัทฯต้องชำระโดยคำนวนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 10.5 ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีมูลค่าตาม 
บัญชีเท่ากับ 885.9 ล้านบาท และ 917.2 ล้านบาท ตามลำดับ และมีมูลค่ายุติธรรม เท่ากับ 777.0 ล้านบาท    
(คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 5.94%) และ 747.8 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 7.30%) ตามลำดับ 
ภายใต้สมมติฐานว่าไม่มีการปฎิบัติผิดเงื่อนไขของสัญญา

27.  การเข้าข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯเข้าข่ายถูกเพิกถอน 
เน่ืองจากงบการเงินของบริษัทฯแสดงส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าต่ำกว่าศูนย์ โดยหลักทรัพย์ของบริษัทฯได้ถูกห้ามการซ้ือขาย 
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2550 จนกว่าบริษัทฯจะสามารถดำเนินการให้เหตุผลแห่งการเพิกถอนหมดไป โดยบริษัทฯ 
ต้องมีส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่าศูนย์ มีกำไรจากการดำเนินงานในธุรกิจหลัก 3 ไตรมาสติดต่อกันหรือ 1 ปีก่อนยื่นคำขอ 
ปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทั้งหมด และแสดงได้ว่ามีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานมั่นคง 
ตามสภาพธุรกิจ
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัท 
จดทะเบียน และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยสรุปได้ดังนี้

-   ส่วนของผู้ถือหุ้นมากกว่า 300 ล้านบาท
-   มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามปกติที่เกิดจากธุรกิจหลัก ซึ่งจะดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ภายใต้การจัดการของผู้บริหารชุดเดียวกันมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคำขอ โดยตลาดหลักทรัพย์ 
จะพิจารณาจากงบการเงินประจำปี หรืองบการเงิน 4 ไตรมาส ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งกำหนด 
ให้บริษัทต้องมีกำไรสุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ กรณีจะซื้อขายใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-   ปรับโครงสร้างหนี้ได้มากกว่าร้อยละ 75 ของมูลหนี้ทั้งหมด โดยไม่ผิดนัดชำระหนี้ และแผนปรับโครงสร้างหนี้ 
    คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย
-   มีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณากระแสเงินสดจากการ 
    ดำเนินงานประกอบด้วย
-   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ดำรงสถานะก่อนพ้นเหตุเพิกถอน ยกเว้นเรื่องการกระจายหุ้นรายย่อย 
    ให้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการกับบริษัทที่มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วน
-   สำหรับบริษัทที่ฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย บริษัทต้องออกจากการฟื้นฟูกิจการผ่านศาลก่อน

    เม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2552 ตลาดหลักทรัพย์ได้ถอนช่ือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ออกจากกระดานซ้ือขายหลักทรัพย์ 
    และย้ายไปยังกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (Non-Performing Group; NPG) 
    จนกว่าบริษัทฯจะสามารถแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
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28.  การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทฯได้จัดประเภทรายการใหม่บางรายการในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปัจจุบันดังนี้

29.  การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

30.  ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยวและสันทนาการ ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

* ในระหว่างปี 2552 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยมีความตั้งใจจะจำหน่ายคอนโดมิเนียมสำนักงานขายที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแก่ 
   บุคคลภายนอกจึงมีการจัดประเภทสินทรัพย์ถาวรใหม่

งบดุล
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
สินทรัพย์รอการขาย

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

 2,862,748
 - 

จัดประเภท
ใหม่

 (22,960)
 22,960

หลังจัด
ประเภทใหม่

 2,839,788 
 22,960*

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

 - 
 - 

จัดประเภท
ใหม่

 - 
 - 

หลังจัดประ
เภทใหม่

 - 
 - 

หน่วย : พันบาท
                  งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกำไรขาดทุน
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่าย
   สินทรัพย์ถาวรและสัตว์
ขาดทุนจากสัตว์ตาย
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

  (17,422)
 - 
 - 

 (492,285)
 (7,596)

 - 
 - 
 - 

 (111,604)

จัดประเภท
ใหม่

  17,422
 (17,422)

 - 
 492,285

 7,596
 (111,295)
 (324,198)
 (61,588)
 (2,800)

หลังจัด
ประเภทใหม่

  - 
 (17,422)

 - 
 - 
 - 

 (111,295)
 (324,198)
 (61,588)

 (114,404)

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

 (11,857)
 - 
 - 

 (212,959)
 (3,376)

 - 
 - 
 - 

 (107,973)

จัดประเภท
ใหม่

  11,857
 (12,534)

 677
 212,959

 3,376
 (53,793)

 (145,926)
 (13,816)
 (2,800)

หลังจัด
ประเภทใหม่

  - 
 (12,534)

 677
 - 
 - 

 (53,793)
 (145,926)
 (13,816)

 (110,773)

หน่วย : พันบาท
                  งบการเงินรวม                        งบการเงินเฉพาะกิจการ
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