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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ : บริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

สถำนท่ีตัง้ :  เลขที่ 99 ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำตะวนัตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510 

โทรศพัท์ : 0-2518-1000-19, 0-2914-4100-19 

โทรสำร : 0-2518-1022, 0-2914-2959 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ มีมติจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุน 

วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ:  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 
5/2562 เมื่อวนัที่ 15 มีนำคม 2562 และ
รำยละเอียดเพิ่มเติมและแก้ไข 

วนัท่ีที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ:  กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 
เมื่อวนัท่ี 30 เมษำยน 2562  

วนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ:  กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 
13/2562 เมื่อวนัที่ 27 สิงหำคม 2562 และ
รำยละเอียดเพิ่มเติมและแก้ไข 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 13/2562 เมื่อวนัที่ 27 สิงหำคม 2562 มีมติอนมุตัิกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมจ ำนวนไม่เกิน 666,332,580 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท คิดเป็นมูลค่ำรวมทัง้สิน้ 
799,599,096.00 บำท เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัรำหุ้นสำมญัเดิม 
10 หุ้น ต่อหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 3 หุ้น กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้ (สำมำรถจองเกินสิทธิได้) ซึ่งมีรำคำเสนอขำยหุ้นละ 
1.20 บำท  

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ: หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

ทนุจดทะเบียนช ำระแล้วก่อนกำรเพิ่มทนุ: 2,221,108,600.00 บำท 

สิ่งที่สง่มำด้วย 1 
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ทนุท่ีจะช ำระเพิ่มขึน้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้(ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุครบ
ทัง้จ ำนวน) 

666,332,580.00 บำท 

ทนุจดทะเบียนช ำระแล้วภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทนุ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในครัง้นี ้(ในกรณีที่มีกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุครบทัง้จ ำนวน) 

2,887,441,180.00 บำท 

จ ำนวนหุ้นท่ีจะจดัสรร: ไมเ่กิน 666,332,580 หุ้น 

อตัรำสว่นกำรจองซือ้: 10 หุ้นสำมญัเดิม ตอ่ 3 หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 

รำคำทีเ่สนอขำย: 1.20 บำทตอ่หุ้น 

 

4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิในการจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดวนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ  (Book 
Closing Date) ในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2562 

5. ก าหนดการจองซือ้และรับช าระเงนิค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

5.1 ก าหนดวนัจองซือ้และการรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

วนัท่ี 23 กนัยำยน 2562 ถึงวนัท่ี 27 กนัยำยน 2562 (รวม 5 วนัท ำกำร) ในระหวำ่งเวลำ 9:00 น. ถึง 15:30 น.  

5.2 สถานที่รับจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ผู้ ถือหุ้นสำมำรถติดต่อจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุได้ ณ ที่ท ำกำรของตวัแทนเพื่อรับจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ
(“ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ”) คือ  

บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จ ากัด (มหาชน) 

ฝ่ายปฏิบัติการ 

เลขที่ 888/200 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 3 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ (66) 0-2659-3456 ต่อ 120 

เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อ คุณวิมลรัตน์ โห้ถนอม 

(*งดรับเอกสารการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทางไปรษณีย์หรือโทรสารทุกกรณี*) 

(**งดรับการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนผ่านระบบ DSS ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด**) 

 



  

บริษัท                           จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) หน้ำ  3 

5.3 วิธีการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.3.1 กรณีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสทิธิ หรือน้อยกวำ่สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรร (Under subscription) 

ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งควำมประสงค์จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิที่ได้รับจัดสรร จะ
ได้รับจัดสรรทัง้จ ำนวนที่จองซือ้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเกิดขึน้ในขัน้ตอนของกำร
จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ให้ปัดเศษของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุนัน้ทิง้ 

5.3.2 กรณีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรร (Oversubscription) 

ผู้ ถือหุ้นสำมำรถจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิที่ได้รับจดัสรร โดยจะต้องแสดงควำมจ ำนงมำ
ในครำวเดียวกนักบักำรจองซือ้ตำมสทิธิ และต้องช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่จองซือ้เกิน
สทิธิทัง้จ ำนวน  

ในกรณีที่จองซือ้เกินสิทธิและไม่ได้รับกำรจดัสรร หรือได้รับจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกิน
กว่ำสิทธิ บริษัทฯ จะคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหรือได้รับจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้
เกินกวำ่สทิธิ โดยไมม่ีดอกเบีย้ และไมม่ีคำ่เสยีหำยใดๆ (โปรดดใูนรำยละเอียดวิธีกำรคืนเงินค่ำจอง
ซือ้หุ้นข้อ 5.6) โดยมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

- กรณีมีหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนเหลือมำกกว่ำจ ำนวนควำมต้องกำรของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้หมดรวมกนั บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิและช ำระรำคำคำ่จอง
ซือ้หุ้นดงักลำ่วทัง้หมดทกุรำยตำมจ ำนวนที่แสดงควำมจ ำนงขอจองซือ้เกินกวำ่สทิธิ (ในกรณีที่
มีเศษทศนิยมของหุ้นจำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้) 

- กรณีที่มีหุ้นสำมญัเพิ่มทุนเหลือน้อยกว่ำจ ำนวนควำมต้องกำรของผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้เกินสิทธิ
ทัง้หมดรวมกนั บริษัทฯ จะจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละ
รำย โดยน ำสดัสว่นกำรถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยคณูด้วยจ ำนวนหุ้นที่
เหลอื เพื่อให้ได้จ ำนวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิแต่ละรำยมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร (ในกรณี
ที่มีเศษทศนิยมของหุ้นจำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษนัน้ทิง้) โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุน
ดงักลำ่ว ให้ด ำเนินกำรไปจนกระทัง่ไมม่ีหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเหลอืจำกกำรจดัสรร ทัง้นีจ้ ำนวนหุ้น
ที่ได้รับกำรจัดสรรให้กับผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยจะไม่เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นรำยนัน้จองซือ้และ
ช ำระคำ่จองซือ้แล้ว 

- กำรจดัสรรหุ้นท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิไมว่ำ่กรณีใด จะต้องไม่ท ำให้ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จอง  ซือ้หุ้นเกิน
กว่ำสิทธิรำยใด ถือครองหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่เพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ำมผ่ำนจุดที่ท ำให้
บคุคลนัน้มีหน้ำที่ต้องท ำค ำเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตำมที่
ก ำหนดในประกำศ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ที่ ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 
และวิธีกำรในกำรเข้ำถือหลกัทรัพย์ เพื่อครอบง ำกิจกำร (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

- อยำ่งไรก็ดี กำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุใหมท่ี่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิข้ำงต้นไมว่ำ่กรณีใด จะต้อง
ไมท่ ำให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกวำ่สทิธิรำยใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะที่
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เป็นกำรฝ่ำฝืนข้อจ ำกัดกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
ปัจจุบันอนุญำตให้คนต่ำงด้ำวถือหุ้ นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นที่ได้
ออกจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิกำรพิจำรณำไมจ่ดัสรรหุ้นให้ผู้
จองซือ้หุ้นรำยใดหำกกำรจัดสรรดงักล่ำวท ำให้หรืออำจเป็นผลให้เป็นกำรกระท ำกำรขดัต่อ
กฎหมำยใด หรือ ระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับกำรออกและเสนอขำยหลกัทรัพย์ภำยใต้
กฎหมำยไทย 

5.3.3 เง่ือนไขกำรจองซือ้อื่น ๆ  

1) ในกรณีช ำระคำ่จองซือ้หุ้นด้วยเช็คบคุคล หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊ำฟท์ กำร
ช ำระเงินคำ่จองซือ้จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อธนำคำรผู้จ่ำยท ำกำรขึน้เงินตำมเช็คเรียบร้อยแล้ว และ
กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนจะสมบรูณ์ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ 
สำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้ได้แล้วเทำ่นัน้  

2) ผู้ ถือหุ้นที่ได้ท ำกำรจองซือ้และช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุนแล้ว  จะไม่มีสิทธิยกเลิก
กำรจองซือ้  

3) หำกผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้ไมส่ำมำรถช ำระเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ หรือมิได้ปฏิบตัิตำม
วิธีกำรช ำระเงินค่ำจองซือ้และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมเง่ือนไข  และวิธีกำรที่ก ำหนดเพื่อให้
สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได้ตำมเง่ือนไข หรือบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ 
ไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ได้ (ไม่ว่ำในกรณีใดๆ ก็ตำมด้วยเหตทุี่มิใช่ควำมผิดของ
บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ) ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงสว่น ภำยในระยะเวลำกำร
จองซือ้ตำมที่ก ำหนด หรือจองซือ้ด้วยวิธีกำรอื่นที่มิได้ก ำหนดไว้ในหนงัสือแจ้งกำรจดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ฉบบันี ้หรือน ำสง่เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ไม่ครบถ้วน บริษัทฯ 
และ/หรือ ตวัแทนเพื่อ รับจองซือ้ฯ จะถือว่ำผู้ ถือหุ้นเดิมสละสิทธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุดงักลำ่ว และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรไม่จดัสรรหุ้น
สำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมรำยดงักลำ่ว  

4) ในกรณีที่ผู้จองซือ้กรอกข้อมลูในเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ไม่ครบถ้วน  ไม่ชดัเจน หรือไม่
สมัพนัธ์กนั บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ข้อมลูในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ตำมที่เห็นสมควรในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ อย่ำงไรก็ตำม ในกรณี
ดงักลำ่ว บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ มีสิทธิที่จะถือว่ำผู้ ถือหุ้นเดิมสละสิทธิใน
กำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ ขอสงวนสิทธิใน
กำรไม่จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมรำยดงักลำ่ว ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ 
หรือมิได้ใช้สิทธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนสละสิทธิกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุครัง้นี ้ 

5) ในกรณีหำกกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ทัง้ในรอบแรก หรือกำรจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่
จองซือ้เกินกวำ่สทิธิ ท ำให้สดัสว่นกำรถือหุ้นสำมญัของผู้ ถือหุ้นตำ่งด้ำวเกินกวำ่จ ำนวนร้อยละ 
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49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในกำรไม่จดัสรร
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำ่งด้ำวดงักลำ่ว โดยผู้ ถือหุ้นตำ่งด้ำวดงักลำ่วอำจไมไ่ด้รับกำร
จดัสรร หรือได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเพียงบำงสว่น และในกรณีเช่นวำ่นัน้ บริษัทฯ จะ
ไมช่ดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่ำงด้ำวรำยดงักลำ่ว และผู้ ถือหุ้นต่ำงด้ำวรำยดงักลำ่วไม่มี
สทิธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกบริษัทฯ ทัง้สิน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯ โดยตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ จะ
ด ำเนินกำรคืนเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุสว่นท่ีไมไ่ด้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรไม่
ครบแก่ผู้จองซือ้ (ตำมที่ระบใุนข้อ 5.6)  

6) ผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นผู้ รับภำระคำ่ใช้จ่ำยและคำ่ธรรมเนียมธนำคำรอื่นๆ (ถ้ำมี) 

7) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุมำกกว่ำ 1 เลขทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นเดิมจะต้องเตรียมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ตำมจ ำนวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น
ที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ กลำ่วคือ เอกสำรประกอบกำร
จองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเท่ำนัน้ หำกผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้ด้วยเลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นหมำยเลขเดียว โดยรวมสิทธิที่จะได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของทุกหมำยเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเข้ำด้วยกันเป็นรำยกำรเดียวกัน  หรือระบุข้อมูลดังกล่ำวในเอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้ชุดเดียวกนั ผู้จองซือ้อำจได้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุไม่ครบตำมสิทธิ
ทัง้หมดที่มีตำมเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นทกุหมำยเลขรวมกนั และบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับ
จองซือ้ฯ ขอสงวนสทิธิในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้ ตำมที่เห็นสมควร หรือไม่
จดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้รำยดงักลำ่ว ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดใบจอง
ซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ได้จำกเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.safariworld.com)  

8) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซือ้ กำรช ำระเงินค่ำจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทุน และเง่ือนไขอื่นๆ ในกำรจองซือ้ ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ
อปุสรรค หรือข้อจ ำกดัในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรจองซือ้หุ้นสำมญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ 

5.4 เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะต้องยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3) ที่กรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้อย่ำงถกูต้อง 
ครบถ้วน และชดัเจน โดยจะต้องระบจุ ำนวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้แตล่ะรำยต้องกำรจองซือ้ตำมสิทธิ ตำมที่
แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน และต้องระบุจ ำนวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ต้องกำร
จองซือ้เกินกวำ่สทิธิของตนอยำ่งชดัเจน พร้อมลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ และในกรณีที่ผู้จองซือ้เป็นนิติ
บคุคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ พร้อมประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล 
(ถ้ำมี) ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถยื่นใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบั เทำ่นัน้ 

http://www.safariworld.com/
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2) ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 2) ซึ่งเป็นนำยทะเบียนของบริษัทฯ และได้จัดส่งไปทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมพร้อมกับหนงัสือฉบบันี ้ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นจะต้องแยกกรอกใบจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบั ตอ่ใบรับรองสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทำ่นัน้ 

3) หลกัฐำนกำรช ำระเงิน ได้แก่ 

- หลกัฐำนกำรช ำระเงินผำ่นระบบใบน ำฝำกแบบ Bill Payment ฉบบัจริง (สิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบั
ที่ 4) กรณีช ำระเงินค่ำหุ้ นสำมัญเพิ่มทุนด้วยกำรโอนเงินผ่ำนระบบใบน ำฝำกแบบ Bill 
Payment หรือ 

- หลกัฐำนกำรช ำระเงินผำ่นระบบผำ่นระบบอินเตอร์เน็ต แบงก์กิง้ (Internet Banking / Mobile 
Application) หรือ 

- เช็คบคุคล หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊ำฟท์ (ที่สำมำรถเรียกเก็บได้จำกส ำนกัหกั
บญัชีในกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วนัท ำกำรเท่ำนัน้) โดยฝำกผ่ำนระบบใบน ำฝำกแบบ 
Bill Payment (สิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 4) พร้อมแนบใบน ำฝำกแบบ Bill Payment ฉบบัจริง 
ดงักลำ่วมำด้วย 

(กรุณำระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ช่ือ-นำมสกลุ และหมำยเลขโทรศพัท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลงั
ของหลกัฐำนกำรช ำระเงิน) 

4) ส ำเนำสมดุบญัชีออมทรัพย์หน้ำแรก หรือส ำเนำรำยงำนบญัชีกระแสรำยวนั 

บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ จะคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ สว่นที่ไม่ได้รับกำร
จดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินสิทธิ ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน  เข้ำบญัชี
ธนำคำร ผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะต้องแนบส ำเนำสมดุบญัชีเงินฝำกธนำคำรหน้ำแรก ประเภท
ออมทรัพย์ หรือส ำเนำรำยงำนบญัชีกระแสรำยวนั โดยช่ือบญัชีเงินฝำกธนำคำรต้องเป็นช่ือเดียวกบั
ช่ือผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเทำ่นัน้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

5) เอกสำรประกอบกำรแสดงตน  

- บคุคลธรรมดำสญัชำติไทย ส ำเนำบตัรประชำชน หรือส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร หรือส ำเนำบตัร
พนกังำนรัฐวิสำหกิจ ที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง หรือในกรณีที่ไม่มี
บตัรประจ ำตวัประชำชน ให้แนบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจ ำตวัประชำชน 13 
หลกั พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นช่ือ/ช่ือสกลุ ซึง่ท ำให้ช่ือ/ช่ือสกุล 
ไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Book 
Closing Date) ในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2562 หรือในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ 
ให้แนบส ำเนำเอกสำรที่ออกโดยหนว่ยงำนรำชกำร เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบแจ้งเปลี่ยน
ช่ือ/ช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  
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- บคุคลธรรมดำสญัชำติตำ่งด้ำว ส ำเนำใบตำ่งด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ 
พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

- นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ส ำเนำหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ไมเ่กิน 
3 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคล
นัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติบคุคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
หรือ ส ำเนำบตัรข้ำรำชกำร หรือ ส ำเนำบตัรพนกังำนรัฐวิสำหกิจ หรือ ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือ
ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (กรณีไม่ได้มีสญัชำติไทย) (แล้วแต่กรณี) ที่ยงัไม่หมดอำยุ ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลดงักลำ่ว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง  

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ ส ำเนำหนงัสือส ำคญักำรจัดตัง้บริษัท หรือหนงัสือ
บริคณห์สนธิ หรือหนงัสอืรับรองของบริษัทท่ีมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนำม
รับรองส ำเนำถกูต้อง โดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตรำส ำคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือส ำเนำหนงัสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำว พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง ส ำเนำเอกสำร
ประกอบที่ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือช่ือโดยเจ้ำหน้ำที่ 
Notary Public และรับรองควำมถกูต้องโดยเจ้ำหน้ำที่สถำนทตูไทย หรือสถำนกงสลุไทยใน
ประเทศที่เอกสำรดงักลำ่วได้จดัท ำ และมีอำยไุมเ่กิน 6 เดือนก่อนวนัจองซือ้  

6) หนงัสอืมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรแทนพร้อมติดอำกรแสตมป์ 30 บำท (ในกรณีที่มอบหมำยให้ผู้ รับ
มอบอ ำนำจมำกระท ำกำรแทน) พร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรแสดงตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับ
มอบอ ำนำจ ตำมข้อ 5.4 ย่อย 5 (แล้วแต่กรณี) พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถกูต้อง (สิ่งที่สง่มำด้วย
ล ำดบัท่ี 6)  

7) ส ำหรับผู้ที่ประสงค์จะฝำกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 
600 ในนำมผู้จองซือ้ โปรดกรอกรำยละเอียดใน “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลกัทรัพย์เฉพำะ
ผู้ที่ประสงค์น ำหลกัทรัพย์ฝำกเข้ำบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account)” (สิ่งที่สง่มำด้วย
ล ำดบัท่ี 5)  

5.5 วธีิการจองซือ้ และช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

ผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุจะต้องกรอกรำยละเอียดให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน 
พร้อมทัง้ลงลำยมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ  โดยผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ ำนำจต้องยื่น
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ช ำระเงินค่ำหุ้นเต็มตำมจ ำนวนที่จองซือ้ ที่ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ ภำยในวนั
และเวลำที่รับจองซือ้ และช ำระเงินคำ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ ด้วยวิธีกำรอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้ 

กรณีช าระด้วยการโอนเงนิสดผ่านระบบ Bill Payment เข้าบัญชีธนาคาร 

ให้ช ำระเข้ำบญัชี “บมจ. หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุน” หรือ “AEC SECURITIES 
PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) รับเอกสำรจอง
ซือ้ระหว่ำงวนัที่ 23 กนัยำยน 2562 ถึง วนัที่ 27 กนัยำยน 2562 ตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 15:30 น. โดยผู้ถือ
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หุ้นเดิมต้องช าระเงินผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  4) ผ่าน
เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงเทพเท่านัน้ โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น 10 หลกั (ตำมที่ปรำกฏในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 2)) และ
ระบ ุRef.2 : เลขที่บตัรประชำชน/หนงัสอืเดินทำง/ใบตำ่งด้ำว  

- บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในกำรงดรับเงินสดเพื่อช ำระคำ่จองซือ้หุ้น  

- ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ธรรมเนียม  

- กรุณำฝำก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตำมสิทธิหรือน้อยกว่ำสิทธิ และ
กรณีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรร  

กรณีช าระด้วยการโอนเงนิผ่านระบบ Internet Banking / Mobile Application 

ให้ช ำระเข้ำบญัชี “บมจ. หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทุน” หรือ “AEC SECURITIES 
PUBLIC COMPANY LIMITED FOR SUBSCRIPTION” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) Service 
Code: AEC038 รับเอกสำรจองซือ้ระหวำ่งวนัท่ี 23 กนัยำยน 2562 ถึง วนัท่ี 27 กนัยำยน 2562 ตัง้แต่เวลำ 
9:00 น. – 15:30 น. โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตำมที่
ปรำกฏในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 2)) และระบ ุ Ref.2 : เลขที่
บตัรประชำชน/หนงัสอืเดินทำง/ใบตำ่งด้ำว  

- ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ธรรมเนียมในกำรโอนเงิน  

- กรุณำโอนเงินเพียงครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจองซือ้ ทัง้กรณีจองซือ้ตำมสทิธิหรือน้อยกวำ่สทิธิ และกรณีจอง
ซือ้เกินกวำ่สทิธิที่ได้รับกำรจดัสรร  

กรณีช าระด้วยเช็คบุคคล หรือ เช็คธนาคาร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊าฟท์ (ลงวันที่และน าฝาก
ภายในระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่  25 กันยายน 2562 ภายในเวลา 12:00 น.) ผ่านระบบใบ
น าฝากแบบ Bill Payment  

เช็คบคุคล หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊ำฟท์ ดงักลำ่วต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกส ำนกัหกั
บญัชีในกรุงเทพมหำนครภำยใน 1 วนัท ำกำรของวนัที่ในเช็คเท่ำนัน้ โดยขีดคร่อมเพื่อเข้ำบญัชีโดยเฉพำะ 
(Account Payee Only) สัง่จ่ำย “บมจ. หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ” โดยเช็คดงักลำ่ว
จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่  25 กันยายน 2562 และน ำฝำกเข้ำบญัชี 
“บมจ. หลกัทรัพย์ เออีซี เพื่อจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทุน” ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ภายใน
ระยะเวลาจองซือ้แต่ไม่เกินวันที่  25 กันยายน 2562 ภายในเวลา 12:00 น. โดยผู้ถือหุ้นเดิมต้อง
ฝากผ่านระบบใบน าฝากแบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) ผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
กรุงเทพเท่านัน้ โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.1 : เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตำมที่
ปรำกฏในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมัญเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 2)) และระบ ุ Ref.2 : เลขที่
บตัรประชำชน/หนงัสอืเดินทำง/ใบตำ่งด้ำว  
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- ก ำหนดกำรจองซือ้ กรณีช ำระด้วยเช็คบคุคล หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊ำฟท์ ระหว่ำง
วนัที่ 23 กนัยำยน 2562 ถึง วนัที่ 24 กนัยำยน 2562 ตัง้แต่เวลำ 9:00 น. – 15:30 น. และวนัที่ 25 
กนัยำยน 2562 ตัง้แตเ่วลำ 9:00 น. – 12:00 น.  

- กรุณำจ่ำยเช็คบคุคล หรือ เช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือ ดร๊ำฟท์ จ ำนวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจองซือ้ 
ทัง้กรณีจองซือ้ตำมสทิธิหรือน้อยกวำ่สทิธิ และกรณีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิที่ได้รับจดัสรร  

- กรุณำระบเุลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ตำมที่ปรำกฏในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่
มำด้วยล ำดบัท่ี 2)) ช่ือ-นำมสกุล และหมำยเลขโทรศพัท์ที่สำมำรถติดต่อได้ไว้ด้ำนหลงัของหลกัฐำน
กำรช ำระเงิน เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรโอนช ำระคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ ได้แนบใบ
น ำฝำกช ำระเงินคำ่สนิค้ำและบริกำร (Bill Payment) (สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 4)  

5.6 การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม ในกรณีที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้เกนิกว่าสทิธิ หรือเน่ืองจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมจ ำนงจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุเกินกว่ำสิทธิของตน และได้ช ำระเงินค่ำจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทุน ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตำมสิทธิ และสว่นที่จองซือ้เกินกว่ำสิทธิของตน (Excess Right) 
ครบถ้วนแล้ว แตไ่มไ่ด้รับจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีจองซือ้เกินกวำ่สทิธิของตนตำมที่แสดงควำมจ ำนง หรือ
ได้รับจดัสรรไมค่รบตำมจ ำนวนที่จองซือ้เกินกวำ่สทิธิ หรือในกรณีผู้ ถือหุ้นช ำระเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุ แต่ผู้ ถือหุ้นไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ เนื่องจำกปฏิบตัิผิดเง่ือนไขกำรจองซือ้ บริษัทฯ โดย
ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ จะด ำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรร  
หรือได้รับกำรจดัสรรไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และไม่มีค่ำเสียหำยใด ๆ ภำยใน 7 วนั
ท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำร ทัง้นีใ้นกรณีที่ ไม่สำมำรถคืนเงิน
คำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในสว่นท่ีไมไ่ด้รับจดัสรร หรือได้รับกำรจดัสรรไมค่รบตำมจ ำนวนที่จองซือ้ ให้แก่
ผู้จองซือ้ภำยในระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรนบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้ บริษัทฯ โดยตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯมี
หน้ำที่รับผิดชอบในกำรสง่เงินคืนดงักลำ่ว และจะต้องท ำกำรช ำระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัรำร้อยละ 
7.50 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ำจองซือ้ที่ไม่ได้รับกำรจดัสรร  หรือได้รับกำรจัดสรรไม่ครบตำม
จ ำนวนที่จองซือ้และต้องช ำระคืน นบัจำกวนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำ 7 วนัท ำกำรดงักลำ่ว จนถึงวนัที่ได้มี
กำรช ำระคืน  

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำร
จดัสรรไมค่รบตำมจ ำนวนที่จอง โดยวิธีกำรโอนเงินเข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ได้ตำมที่ระบไุว้ในใบจอง
ซือ้หุ้ นสำมญัเพิ่มทุน ไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดก็ตำมที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของตัวแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ 
ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ จะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรไม่
ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซือ้ และส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำมสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก ำหนด
รำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที่ 11 กนัยำยน 2562 กรณีกำรรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้
จะเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่ธรรมเนียมกำรเรียกเก็บตำ่งส ำนกัหกับญัชีหรือเช็คธนำคำร (ถ้ำมี)  
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ทัง้นีไ้มว่ำ่กรณีใด ๆ หำกได้มีกำรโอนเงินคำ่จองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรรไม่ครบ
ตำมจ ำนวนที่จองซือ้ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน เข้ำบญัชีธนำคำรของผู้จองซือ้ ตำมที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้น
สำมญัเพิ่มทนุ หรือสง่เช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตำมที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ ตำมสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที่ 11 
กนัยำยน 2562 แล้ว ให้ถือวำ่ผู้จองซือ้ได้รับเงินค่ำจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหรือได้รับกำรจดัสรร
ไม่ครบตำมจ ำนวนที่จองซือ้โดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่ำเสียหำยใด ๆ 
จำกบริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ อีกตอ่ไป 

5.7 การสละสิทธิการจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้ใช้สทิธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สทิธิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด หรือมิได้ช ำระเงินภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดไว้ หรือ บริษัทฯ และ/หรือ ตวัแทนเพื่อรับจองซือ้ฯ ไมส่ำมำรถเรียกเก็บเงินคำ่จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่ม
ทนุได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด บริษัทฯ จะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

5.8 วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.8.1 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบัญชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์อยู ่บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นที่ได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ และบริษัทหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอด
บญัชีจ ำนวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝำกไว้และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบั
แตว่นัปิดกำรจองซือ้ ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลำดหลกัทรัพย์ฯ อนญุำตให้หุ้นของบริษัทฯ ท ำ
กำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

5.8.2 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 
บริษัทฯ จะด ำเนินกำรน ำหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ำกดั” โดยศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ ำนวนหุ้นเข้ำบญัชีดงักลำ่วในนำมของผู้จอง
ซือ้ และออกหลกัฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซือ้ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้ ซึ่งใน
กรณีนี ้ผู้จองซือ้จะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ภำยหลงัจำกที่ตลำด
หลกัทรัพย์ฯ อนญุำตให้หุ้นของบริษัทฯ ท ำกำรซือ้ขำยได้ในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้จองซือ้
โอนหุ้นออกจำกบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 มำเข้ำสูบ่ญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์
ของตนเองก่อน และหำกผู้ จองซือ้ต้องกำรถอนหลกัทรัพย์ดังกล่ำว สำมำรถติดต่อศูนย์รับฝำก
หลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลกัทรัพย์ตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ก ำหนด 
(ทัง้นีผู้้ จองซือ้ต้องกรอกเอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผู้ ที่ประสงค์น ำ
หลกัทรัพย์ฝำกเข้ำบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) (สิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 5) ให้
ครบถ้วนและยื่นพร้อมใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ) 

5.8.3 ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้ ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ในฐำนะนำย
ทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้ ได้รับกำรจัดสรรทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมช่ือและที่อยูท่ี่ปรำกฏในฐำนข้อมลูผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ตำมสมดุทะเบียน
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ผู้ ถือหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Book Closing Date) ในวนัท่ี 11 กนัยำยน 2562 ภำยใน 15 
วนั นบัแต่วนัปิดกำรจองซือ้ ซึ่งในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้อำจได้รับใบหุ้นภำยหลงัจำกที่หุ้นของบริษัทฯ 
ได้รับอนมุตัิให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว  

ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ รำยใดมิได้ระบวุิธีกำรท่ีจะให้บริษัทฯ สง่มอบหลกัทรัพย์ไว้ในใบจองซือ้
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด ำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตำมข้อ 5.8.3 แทน 

5.9 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกบัการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน  

5.9.1 ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้จะได้รับหลกัฐำนกำรรับฝำกกำรจองซือ้ที่ลงช่ือรับจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ รับจองซือ้หุ้น
เพื่อเป็นหลกัฐำนในกำรรับจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ  

5.9.2 ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มิได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ หรือมิได้ช ำระเงินตำมวนัและเวลำที่ก ำหนด หรือ
เช็คบคุคล หรือเช็คธนำคำร (แคชเชียร์เช็ค) หรือดร๊ำฟท์ ที่สัง่จ่ำยไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ตำม
วนัท่ีที่สัง่จ่ำย บริษัทฯ จะถือวำ่ผู้ ถือหุ้นดงักลำ่วสละสทิธิในกำรจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้ 

5.9.3 ช่ือผู้จองซือ้ และช่ือเจ้ำของบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกัน หำกเป็นเลขบญัชีที่ซือ้
ขำยหลกัทรัพย์ของบคุคลอื่น จะท ำให้ไมส่ำมำรถฝำกหุ้นสำมญัเพิ่มทนุเข้ำบญัชีได้ ในกรณีดงักลำ่ว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรสง่มอบหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว โดยกำรออกใบหุ้นในนำมผู้จองซือ้ 
และจดัสง่ให้กบัผู้จองซือ้ตำมที่อยู่ที่ที่ปรำกฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น 
(Book Closing Date) ในวนัที่ 11 กนัยำยน 2562 ภำยใน 15 วนัท ำกำร นบัจำกวนัปิดกำรจองซือ้ 
ซึง่ในกรณีนีผู้้จองซือ้จะไมส่ำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับกำรจดัสรรในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ได้จนกวำ่จะได้รับ
ใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้อำจได้รับใบหุ้นภำยหลงัจำกที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้เข้ำท ำกำรซือ้ขำยใน
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ควำมลำ่ช้ำดงักลำ่วในทกุกรณี  

5.9.4 หำกจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุมำกกวำ่จ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช ำระ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะถือตำมจ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจำกกำรจองซือ้เป็นหลกั  

5.9.5 หำกจ ำนวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนใบจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุน้อยกวำ่จ ำนวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับช ำระ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยตำมที่
บริษัทฯ เห็นสมควร  

5.9.6 ผู้ ถือหุ้นท่ีใช้สทิธิในกำรจองซือ้จะต้องระบรุหสับริษัทหลกัทรัพย์ (ตำมที่ระบไุว้ด้ำนหลงัใบจอง) ที่ผู้
ถือหุ้นมีบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์อยู่ และเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ประสงค์จะให้โอนหุ้นสำมญั
เพิ่มทนุท่ีได้รับกำรจดัสรรเข้ำบญัชีดงักลำ่วให้ถกูต้อง โดยช่ือบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้จะต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้จองซือ้ หำกระบุรหสับริษัทหลกัทรัพย์ หรือเลขที่บญัชีซือ้ขำย
หลกัทรัพย์ไม่ถกูต้อง หรือระบุเลขที่บญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบคุคลอื่น จะท ำให้ไม่สำมำรถโอน
หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ เข้ำบญัชีซือ้ขำยหลกัทรัพย์ได้ ซึง่ในกรณีดงักลำ่ว บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่กำร
สญูหำยของหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ หรือ ควำมลำ่ช้ำในกำรติดตำมหุ้นสำมญัเพิ่มทนุคืน และบริษัทฯ ขอ
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สงวนสทิธิในกำรสง่มอบหุ้นสำมญัเพิ่มทนุดงักลำ่ว โดยออกใบหุ้นตำมจ ำนวนที่ได้รับกำรจดัสรรใน
นำมของผู้จองซือ้ และจัดส่งใบหุ้นให้ตำมช่ือที่อยู่ที่ปรำกฏในฐำนข้อมลูผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตำม
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที่ 11 กนัยำยน 
2562 ภำยใน 15 วนัท ำกำรนบัแตว่นัปิดกำรจองซือ้ ซึง่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่
สำมำรถขำยหุ้นท่ีได้รับจดัสรรได้ทนัวนัท ำกำรแรกของกำรซือ้ขำย 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที่เพิ่ม 

เงินที่ได้รับจำกกำรเพิ่มทนุมีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ส ำหรับ 

1) ช ำระหนีส้ถำบนักำรเงิน จ ำนวนไมเ่กิน 600 ล้ำนบำท คำดวำ่จะช ำระภำยในปี 2562 และ/หรือ 

2) ช ำระคืนหุ้นกู้ และตัว๋แลกเงินของกลุ่มบริษัทที่จะครบก ำหนดไถ่ถอนจ ำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท ในปี 2562 
และ/หรือ จ ำนวนไมเ่กิน 200 ล้ำนบำท ในปี 2563 และ/หรือ 

3) ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำนของกลุม่บริษัท หรือใช้เป็นแหลง่เงินทนุส ำหรับโครงกำรคำร์นิวลั
เมจิก จ ำนวนไมเ่กิน 700 ล้ำนบำท คำดวำ่ต้องใช้ภำยในปี 2562 ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสำมญั
ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำให้สตัยำบนักำรเพิ่มเงินลงทนุในโครงกำรดงักล่ำว โดยคำดวำ่นำ่จะเกิดขึน้ในเดือนตลุำคม 
2562 

7. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเงินจำกกำรเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทนุหมนุเวียนเพื่อน ำมำใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มำกขึน้ ท ำให้เกิดควำมคลอ่งตวัในกำรด ำเนินธุรกิจ และยงัลดภำระดอกเบีย้ในกำรช ำระคืนหนีส้ินระยะสัน้จำก
กำรออกหุ้นกู้และตัว๋แลกเงิน  

8. นโยบายปันผล และสิทธิในการรับเงนิปันผล 

8.1 นโยบายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกัภำษีเงิน
ได้นิติบคุคลของแต่ละปี และส ำรองตำมกฎหมำย โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน 
สภำพคลอ่ง แผนกำรลงทนุ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เงินทนุหมนุเวียนในกำรด ำเนินงำน กำรขยำยธุรกิจ และปัจจยั
อื่น ๆ  ท่ีเก่ียวข้องในกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 
เห็นสมควร แตท่ัง้นี ้จะต้องไมม่ีขำดทนุสะสมในสว่นของผู้ ถือหุ้น 

8.2 ผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทุนครัง้นีจ้ะมีสิทธิรับเงนิปันผลจากการด าเนินงาน  

ผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้จะมีสทิธิได้รับเงินปันผล เมื่อมีชื่อระบอุยูใ่นทะเบียน
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

9. รายละเอียดอื่นที่จ าเป็นต่อการประกอบการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

9.1 ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

9.1.1 ด้ำนกำรลดลงของรำคำหุ้น (Price Dilution) 
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เนื่องจำกหุ้นของบริษัทฯ มิได้มีกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ฯ จึงไม่มีรำคำตลำดของหุ้นสำมญั
ของบริษัทฯ และท ำให้ไมเ่กิดกำรลดลงของรำคำตลำดของหุ้นสำมญัของบริษัทฯ 

9.1.2 ด้ำนกำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้น (Control Dilution) 

เนื่องจำกในครัง้นีเ้ป็นกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้น จึงท ำให้ไมม่ีผลกระทบตอ่กำรลดลงของสดัสว่นกำรถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยำ่งใด 
ทัง้นี ้บนสมมติฐำนวำ่ผู้ ถือหุ้นเดมิทกุรำยได้ใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสำมญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ตำมสดัสว่น
กำรถือหุ้น  

อย่ำงไรก็ตำม กรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมรำยใดมิได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้ นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตำม
สัดส่วนกำรถือหุ้ นทัง้จ ำนวน จะส่งผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสัดส่วนกำรถือหุ้ น (Control 
Dilution) ตอ่ผู้ ถือหุ้นรำยนัน้ ๆ  

9.1.3 ด้ำนกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) 

กำรค ำนวณกำรลดลงของสว่นแบ่งก ำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) สำมำรถค ำนวณได้
โดยใช้สตูรกำรค ำนวณ ดงันี ้

กำรลดลงของส่วนแบ่งก ำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) = (Earnings per Share ก่อนเสนอขำย - Earnings 
per Share หลังกำรเสนอขำย) / Earnings per 
Share ก่อนเสนอขำย 

โดยที ่

Earnings per Share ก่อนเสนอขำย = ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสุด / จ ำนวนหุ้นจด
ทะเบียน ช ำระแล้ว 

โดยก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสุดจะค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ
เฉพำะที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมำสลำ่สดุ ตัง้แต่ไตรมำสที่ 3 ปี 2561 ถึงไตรมำสที่ 2 ปี 
2562 เทำ่กบั 81,265,719 บำท  

จ ำนวนหุ้นจดทะเบียนช ำระแล้ว ณ วนัที่ 27 สงิหำคม 2562 เทำ่กบั 2,221,108,600 หุ้น 

  =         81,265,719          
                                                  2,221,108,600 

  =                            0.037 บำทตอ่หุ้น 

Earnings per Share หลงัเสนอขำย = ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสดุ/(จ ำนวนหุ้นจดทะเบียน
ช ำระแล้ว + จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุที่เสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่น) 

โดยก ำไร (ขำดทุน) สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสุดจะค ำนวณจำกก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ 
เฉพำะที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน 4 ไตรมำสลำ่สดุ ตัง้แต่ไตรมำสที่ 3 ปี 2561 ถึงไตรมำสที่ 2 ปี 
2562 เทำ่กบั 81,265,719  บำท  
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จ ำนวนหุ้นจดทะเบียนช ำระแล้ว ณ  วนัที่ 27 สงิหำคม 2562 เทำ่กบั 2,221,108,600 หุ้น 

จ ำนวนหุ้นสำมญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่น เทำ่กบั 666,332,580 หุ้น  

  =                             81,265,719                                   . 
                                    (2,221,108,600 + 666,332,580) 

                    = 0.028 บำทตอ่หุ้น 

ดงันัน้ จึงค ำนวณกำรลดลงของสว่นแบง่ก ำไรตอ่หุ้น (Earnings per Share Dilution) ได้ ดงันี ้

 =                          (0.037 - 0.028)  
         0.037 

 =                          ร้อยละ 23.08 

ท ำให้ภำยหลังกำรออกและเสนอขำยหุ้ นสำมัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมในครัง้นี ้จะมี
ผลกระทบด้ำนกำรลดลงของสว่นแบ่งก ำไรต่อหุ้น (Earnings per Share Dilution) เท่ำกบัร้อยละ 
23.08 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทฯ 

ช่ือบริษัทฯ:  บริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) (บริษัทฯ) 

ช่ือยอ่:   SAFARI  

ประเภทธุรกิจ:  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (“กลุม่บริษัท”) ประกอบธุรกิจทอ่งเที่ยวและนนัทนำกำร  

ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่: 99 ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำตะวนัตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร 10510 

เลขทะเบียนบริษัทฯ: 0107537000351 

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

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

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

ทนุจดทะเบียน:  ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 3,109,552,040 บำท แบ่งเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 3,109,552,040 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

ทนุช ำระแล้ว:  ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 บริษัทฯ มีทนุช ำระแล้ว 2,221,108,600 บำท แบ่งเป็นหุ้น
สำมญัจ ำนวน 2,221,108,600 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท  

   ทัง้นี ้ในกรณีที่บริษัทฯ สำมำรถขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำม
สดัสว่นกำรถือหุ้น (Rigths Offering) ในครัง้นีไ้ด้ทัง้จ ำนวนทนุช ำระแล้วของบริษัทฯ จะ
เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 2,887,441,180 บำท 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจและการแข่งขัน  

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจกำรทอ่งเที่ยวและนนัทนำกำร ประเภทสวนสตัว์เปิดและกำร
แสดงมำตรฐำนสำกล ที่ให้ทัง้ควำมสขุ ควำมสนกุสนำน ควำมบนัเทิง และควำมรู้แก่ผู้ เข้ำชมทกุเพศ ทกุวยั 
ทกุชำติ และสำมำรถเที่ยวชมได้ตลอดทุกฤดกูำล โดยจัดให้มีกำรแสดงของสตัว์ เช่น โชว์โลมำ โชว์สิงโตทะเล 
โชว์อรัุงอุตงั โชว์ช้ำง โชว์นก และกำรแสดงของนกัแสดง รวม 7 โชว์ยิ่งใหญ่ไว้เป็นผลิตภณัฑ์หลกั รวมถึงมีสวน
สตัว์เปิด สวนสตัว์น ำ้จืด น ำ้ทะเล และสวนนก ที่รวบรวมสตัว์นำนำชนิดหลำกหลำยสำยพนัธุ์จำกทัว่ทุกมมุโลก 
มำจัดแสดงไว้ท่ำมกลำงธรรมชำติที่เหมือนป่ำใหญ่ในกรุง บนเนือ้ที่ประมำณ 475 ไร่ ย่ำนถนนรำมอินทรำ 
กรุงเทพมหำนคร โดยแบง่ออกเป็น 2 สว่น คือ สว่นของสวนสตัว์เปิด มีเนือ้ที่ประมำณ 225 ไร่ และสว่นของสวน
น ำ้ สวนนก และกำรแสดงมีเนือ้ที่ประมำณ 250 ไร่ เปิดให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวครัง้แรกเมื่อวันที่ 17 
กมุภำพนัธ์ 2531 จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลำกวำ่ 30 ปี นอกจำกนี ้ซำฟำรีเวิลด์ยงัมีบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
นกัทอ่งเที่ยวอยำ่งครบครัน อำทิ มีบริกำรรถโค้ชปรับอำกำศรับสง่นกัทอ่งเที่ยว มีภตัตำคำรจ ำหนำ่ยอำหำรและ



  

บริษัท                           จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) หน้ำ  16 

เคร่ืองดื่มขนำดใหญ่ มีร้ำนจ ำหนำ่ยของที่ระลกึ ตลอดจนมีเคร่ืองเลน่เกมส์หลำกหลำยไว้บริกำรด้วย ซำฟำรีเวิลด์จึง
เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่เหมำะกบัผู้มำท่องเที่ยวทกุประเภท ไม่ว่ำจะเป็นผู้ที่มำพกัผ่อนหย่อนใจกับกลุ่มเพื่อน
หรือครอบครัว นกัเรียนนกัศกึษำที่มำทศันศกึษำหำควำมรู้เก่ียวกบัชีวิตของสตัว์และธรรมชำติ พนกังำนบริษัท
ห้ำงร้ำนและองค์กรตำ่งๆ มำจดังำนเลีย้งสงัสรรค์ ประชมุ สมัมนำ และทอ่งเที่ยวเป็นหมูค่ณะ หรือนกัท่องเที่ยว
จำกตำ่งประเทศ  

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ภูเก็ตแฟนตำซี จ ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงละครขนำดใหญ่ที่
น ำเอำศิลปะและวฒันธรรมไทยมำประยกุต์กบัเทคโนโลยีของแสงสเีสยีงและเทคนิคกำรแสดงอนัทนัสมยั ตัง้อยู่
ติดกบัหำดกมลำ บนเนือ้ที่ 150 ไร่ ในจังหวดัภูเก็ต โดยภูเก็ตแฟนตำซีถือเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทำงวฒันธรรม
ยำมรำตรีขนำดใหญ่ที่ได้มำตรฐำนสำกล นอกจำกนี ้ยังจัดให้มีบริกำรอำหำรค ่ำ สินค้ำที่ระลึก และเกมส์
นนัทนำกำรอยำ่งครบครัน เพื่อให้เป็นแหลง่บนัเทิงที่นกัทอ่งเที่ยวทกุเพศทกุวยัสำมำรถจะเข้ำชมได้เช่นเดียวกบั
ซำฟำรีเวิลด์ในกรุงเทพฯ ภูเก็ตแฟนตำซีได้เปิดให้บริกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวนัที่ 6 กุมภำพนัธ์ 2542 ถึง
ปัจจุบันเป็นเวลำกว่ำ 20 ปี ยงัคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม เป็นแม่เหล็กใหญ่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวของ
จงัหวดัภเูก็ต 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของ บริษัท ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากัด   

บริษัท ซำฟำรี ไวลด์ไลฟ์ ปำร์ค จ ำกดั (“ซำฟำรีไวลด์ไลฟ์”) ด ำเนินธุรกิจขยำยเพำะพนัธุ์สตัว์ บนเนือ้ที่ประมำณ 
600 ไร่ ที่อ ำเภอศรีมหำโพธิ จังหวดัปรำจีนบรีุ ปัจจุบนัยงัมิได้เปิดด ำเนินกิจกำร หำกแต่เป็นศนูย์พฒันำกำร
ขยำยพนัธุ์สตัว์ของซำฟำรีเวิลด์และภเูก็ตแฟนตำซี 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท คาร์นิวัลเมจิก จ ากัด     

บริษัท คำร์นิวลัเมจิก จ ำกดั (“คำร์นิวลัเมจิก”) ด ำเนินธุรกิจธีมปำร์คในรูปแบบกำรแสดงแสงสีของดวงไฟ Hi-
tech ต่ำงๆ ที่น ำสมยั ตื่นตำตื่นใจ ไม่เหมือนที่ใดในโลก บนเนือ้ที่ประมำณ 82 ไร่ ตัง้อยู่ติดกบัโครงกำรภเูก็ต
แฟนตำซี โดยมีงบประมำณกำรลงทุน 5,436.00 ล้ำนบำท ปัจจุบันโครงกำรคำร์นิวัลเมจิกอยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง คำดวำ่จะสำมำรถเปิดให้บริกำรได้ภำยในไตรมำสแรกของปี 2563 

2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ  

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทฯ ตำมงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ส ำหรับปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 
2561 และ 2562 สำมำรถสรุปได้ ดงันี ้  



  

บริษัท                           จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) หน้ำ  17 

หน่วย: ล้ำนบำท 

งบการเงนิรวม 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ส าหรับงวด 6 เดือน 

ปี 2561 ปี 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
บตัรเข้ำชม 

1,117.78 61.23 1,199.09 61.88 1,213.29 62.88 597.72 61.62 569.05 63.24 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่ม 

389.52 21.34 410.85 21.20 397.19 20.58 203.84 21.01 198.19 22.02 

รำยได้จำกกำรด ำเนิน 
งำนอ่ืน1/ 

318.15 17.43 327.81 16.92 319.02 16.54 168.53 17.37 132.66 14.74 

รวม 1,825.45 100.00 1,937.75 100.00 1,929.50 100.00 970.08 100.00 899.89 100.00 

หมายเหต:ุ          1/รายได้จากการด าเนินงานอืน่ ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและของทีร่ะลึก รายได้จากการจ าหน่ายอาหารสตัว์ 
รายได้จากการจ าหน่ายภาพถ่าย รายได้จากการให้บริการรถรบัส่ง รายได้จากการให้บริการกิจกรรมสวนสนกุ รายได้จากการ
ให้บริการรบัฝากขาย ส่วนแบ่งค่าถ่ายรูป และรายได้อืน่จากการด าเนินงาน 

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561 เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่องนบัตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นมำ แม้ว่ำภำพรวม
เศรษฐกิจของประเทศจะไม่สู้ดีนกั แต่สภำวกำรณ์ท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมยงัคงเติบโตที่ร้อยละ 8  บริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ยมีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนในปี 2561 รวมจ ำนวน 148.71 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2560 ที่มีก ำไร
สทุธิจ ำนวน 193.74 ล้ำนบำท เป็นจ ำนวน 45.03 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนลดลงประมำณ 8.25 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำยโดยรวมเพิ่มขึน้ในอตัรำที่สงูกว่ำอตัรำกำรเติบโตของ
รำยได้รวม  

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเข้ำชมจ ำนวน 1,213.29 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปี 
2560 จ ำนวน 14.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำกำรเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.18 กำรเพิ่มขึน้ดงักลำ่วมีสำเหตสุ ำคญัมำจำก
กำรเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวที่มำเที่ยวชมซำฟำรีเวิลด์เป็นส ำคญั ท ำให้รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยบตัรเข้ำชมของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้ 84.11 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.83 ในขณะเดียวกนั รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยบตัรเข้ำชมของ
ภเูก็ตแฟนตำซีลดลง 69.91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.47 เนื่องจำกกำรลดลงของนกัท่องเที่ยวชำวจีนที่มำ
เที่ยวจงัหวดัภเูก็ตหลงัจำกเหตกุำรณ์เรือลม่ช่วงต้นเดือนกรกฏำคม 2561 เป็นส ำคญั  

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส ำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 มีก ำไรสทุธิ 36.90 ล้ำนบำท 
ลดลงจำกช่วงเดียวกันของปีก่อนจ ำนวน 67.80 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยได้จำกกำร
ด ำเนินงำนรวม 899.89 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ ำนวน 70.18 ล้ำนบำท จำกรำยได้กำรด ำเนินงำนของภเูก็ต
แฟนตำซีลดลง 86.05 ล้ำนบำทตำมจ ำนวนนกัทอ่งเที่ยวที่ลดลงเป็นส ำคญั ในขณะที่รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้ 15.98 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่มีเหตกุำรณ์หรือวิกฤตที่สง่ผลกระทบต่อกำรท่องเที่ยวอีก 
เป็นที่คำดวำ่สถำนกำรณ์กำรทอ่งเที่ยวของจงัหวดัภเูก็ตจะสำมำรถฟืน้กลบัมำเป็นปกติได้ภำยในไตรมำสแรกของปี 
2563 
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2.3 การประกอบธุรกิจของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) 

2.3.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริกำร 

ผลติภณัฑ์และกำรให้บริกำรของบริษัทฯ แบง่ออกได้เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ตำมลกัษณะของรำยได้ ดงันี ้

1) สวนสตัว์และกำรแสดง  

สวนสตัว์และกำรแสดงประเภทต่ำงๆ เป็นส่วนส ำคญัในกำรสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษัทฯ แบ่งออกได้เป็น 4 
กลุม่ คือ 

 1.1)  สวนสตัว์เปิดซำฟำรีปำร์ค (Safari Park) 

เป็นสว่นสตัว์เปิดภำยใต้ช่ือ “ซำฟำรีปำร์ค”  ซึ่งจ ำลองบรรยำกำศตำมสภำพที่อยู่จริงของ
สตัว์ตำ่งๆ โดยแบง่พืน้ท่ีออกเป็น 2 สว่น 

- สวนสตัว์เปิดจ ำลองบรรยำกำศจำกป่ำซำฟำรีอัฟริกำ เป็นแหล่งรวมของสตัว์ป่ำ
นำนำชนิด รวมถึงสตัว์ป่ำคุ้มครอง สตัว์อนรัุกษ์และสตัว์ที่หำชมได้ยำกจำกทัว่ทกุมมุ
โลก ได้แก่ ยีรำฟ ม้ำลำย แรดขำว กวำง แอนทีโลป เสือโคร่ง สิงโต หมี ควำยป่ำ 
ละมัง่ สตัว์เหลำ่นีอ้ำศยัอยู่ในสภำพแวดล้อมตำมธรรมชำติเป็นสว่นๆ ตำมประเภท
และกำรอยูอ่ำศยัของสตัว์แตล่ะชนิด  นกัทอ่งเที่ยวสำมำรถขบัรถยนต์สว่นตวัเข้ำชม 
หรือใช้บริกำรรถโค้ชของซำฟำรีเวิลด์ เพื่อสมัผสัใกล้ชิดกบัสตัว์ป่ำและบรรยำกำศป่ำ
ซำฟำรีอฟัริกำตลอดระยะทำงประมำณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลำประมำณ 40 นำที  

- อทุยำนนกน ำ้ เช่น นกกำบบวั นกมำลำบู นกกระทงุ นกกระเรียนหงอนพู่ และมีนก
จ ำนวนมำกบินอยู่บนท้องฟ้ำ เป็นภำพที่หำดูได้ยำกซึ่งมีแห่งเดียวในใจกลำง
กรุงเทพฯ 

 1.2) สวนสตัว์น ำ้มำรีนปำร์ค (Marine Park)  

เป็นสว่นสตัว์น ำ้ภำยใต้ช่ือ “มำรีนปำร์ค” เป็นสถำนที่อยู่อำศยัของสตัว์น ำ้ทะเลและสตัว์น ำ้
จืดที่ส ำคญัหลำยชนิด เช่น โลมำ วำฬขำว สิงโตทะเล แมวน ำ้ ช้ำงน ำ้ วอลรัส และปลำน ำ้
จืดที่แยกจัดแสดงไว้ในสวนสตัว์น ำ้ (Aquarium) ด้วย นอกจำกนี ้ยงัเป็นสถำนที่จัดแสดง
สตัว์บกหำยำก เช่น สงิโตขำว เสอืขำว เสือพมูำ่ เสอืไซบีเรีย เสอืดำว งูหลำมทอง ลิง ลีเมอร์ 
หนยูกัษ์ และฮิปโปแคระ เป็นต้น ยงัมีนกนำนำชนิดจำกแหลง่ก ำเนิดหลำยประเทศในโลก 
อำทิ นกพิรำบหงอน นกมำคอว์ นกเงือก นกคำสโซวำรี นกคิวบำนฟลำมิงโก และสกำเลต็ไอ
บีส ซึง่จดัแสดงไว้เป็นสดัสว่นอยำ่งสวยงำม ท ำให้ผู้ เข้ำชมเกิดควำมเพลดิเพลนิกบัธรรมชำติ 
และควำมน่ำรักของสตัว์น ำ้ สตัว์บกหำยำกและนกต่ำงๆ ในบรรยำกำศรำยล้อมด้วยต้นไม้
ใหญ่ ร่มร่ืน เย็นสบำยตลอดทัง้วนั 
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 1.3) กำรแสดงตำ่งๆ   

กำรแสดงแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) กำรแสดงควำมสำมำรถและควำมแสนรู้ของสตัว์
ประเภทตำ่งๆ และ (2) กำรแสดงโดยใช้นกัแสดง ปัจจบุนับริษัทฯ มีกำรแสดงทัง้หมด 8  ชุด  
ดงันี ้

(ก) กำรแสดงโลมำและวำฬขำว 

(ข) กำรแสดงนก 

(ค) กำรแสดงสงิโตทะเล 

(ง) กำรแสดงช้ำง 

(จ) กำรแสดงอรัุงอตุงั 

(ฉ) กำรแสดงสงครำมจำรกรรม 

(ช) กำรแสดงเวสเทิร์นคำวบอยสตัน๊ท์ 

(ซ) กำรแสดงกำรให้อำหำรสตัว์ในซำฟำรีปำร์ค 

กำรแสดงชดุ (ก) ถึง (จ) เป็นกำรแสดงควำมสำมำรถและควำมแสนรู้ของสตัว์ ซึง่สร้ำงควำม
สนกุสนำนและควำมเพลดิเพลนิให้แก่ผู้ เข้ำชมเป็นอยำ่งยิ่ง  

กำรแสดงชุด (ฉ) และ (ช) เป็นกำรแสดงโดยใช้นกัแสดงในลกัษณะกำรต่อสู้ผจญภยั ด้วย
ฉำกกำรตอ่สู้ที่สมจริง มีอปุกรณ์ที่จดัท ำขึน้เพื่อประกอบกำรแสดง ช่วยให้กำรแสดงมีควำม
ควำมตื่นเต้น เร้ำใจ และยงัมีระบบเสียงและระบบ Special Effects ต่ำงๆ ที่ควบคมุด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ เป็นกำรแสดงที่มีช่ือเสยีงและประสบควำมส ำเร็จเป็นอยำ่งดี   

กำรแสดงชุด (ซ) เป็นกำรแสดงกำรให้อำหำรสิงโต เสือโคร่ง และหมีในโซนสวนสตัว์เปิด
ซำฟำรีปำร์ค ผู้ เข้ำชมจะได้รับควำมตื่นเต้นและเรียนรู้อปุนิสยักำรกินอำหำรของสตัว์อย่ำง
ใกล้ชิด 

1.4) กิจกรรมอื่น  

เป็นกิจกรรมที่จดัสร้ำงเพิ่มขึน้เพื่อให้ผู้ เข้ำชมได้รับควำมสนกุสนำน ตื่นเต้นและเพลิดเพลิน
ในระหวำ่งกำรเดินเที่ยวชมและพกัผอ่นในสวนสตัว์น ำ้มำรีนปำร์ค อำทิ ลอ่งเรือริเวอร์ซำฟำรี 
ชมสตัว์หำดไูด้ยำก เลีย้งอำหำรนก ชมศนูย์นิทรรศกำรเพำะพนัธุ์ไข่ ให้อำหำรยีรำฟที่ศำลำ
เลีย้งยีรำฟ และชมฝงูนกฟลำมิงโก้สแีดงจำกประเทศคิวบำ และสกำเล็ตไอบิสสีแดงสดจำก
อเมริกำใต้ ซึง่เป็นนกที่มีรำคำสงูและหำดไูด้ยำกในสวนสตัว์ประเทศไทย 

ในกำรเข้ำชมสวนสตัว์ กำรแสดง และกิจกรรมบำงรำยกำรดงักล่ำวข้ำงต้น นกัท่องเที่ยว
สำมำรถเลือกซือ้บตัรเข้ำชมในแต่ละสว่นหรือจะซือ้บตัรรวมเพื่อชมกำรแสดงและกิจกรรม
ทกุชนิดก็ได้  
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2) อำหำรและเคร่ืองดืม่ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีบริกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเคร่ืองดื่มที่สะอำดถกูหลกัอนำมยั เพื่อให้บริกำรและอ ำนวย
ควำมสะดวกสบำยแก่ผู้ เข้ำชมด้วย โดยจดัให้มีภตัตำคำร 5 แห่งและร้ำนอำหำรหลำยแห่งตัง้อยู่ทัว่ไปตำม
จดุส ำคญัๆ ซึง่สำมำรถรองรับนกัท่องเที่ยวสงูสดุได้พร้อมกนัครัง้ละประมำณ 6,000 ที่นัง่ นอกจำกนัน้แล้ว 
ยงัมีซุ้มขำยขนมขบเคีย้วและเคร่ืองดื่มอีกประมำณ 20 แห่ง ตลอดจนได้จัดเจ้ำหน้ำที่ขำยเคร่ืองดื่มและ
อำหำรวำ่งตำมเวทีกำรแสดงตำ่งๆ อีกด้วย 

3)    สวนสนกุและเกมส์ 

บริษัทฯ ได้จดัหำเกมส์มำกมำยหลำยชนิดเพื่อเพิ่มควำมเพลดิเพลนิแก่ลกูค้ำกลุม่เด็กๆ ซึ่งสว่นใหญ่จะเป็น
เกมส์ที่เน้นเชำว์ปัญญำและกำรออกก ำลงักำยเป็นหลกั  

4)    สนิค้ำที่ระลกึ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีร้ำนขำยสินค้ำที่ระลึกไว้ให้บริกำรแก่ผู้ เข้ำชมที่ต้องกำรซือ้สินค้ำและของที่ระลึก ซึ่ง
นอกจำกร้ำนขำยสนิค้ำที่ระลกึขนำดใหญ่ ขนำดกลำงและเลก็แล้ว ยงัมีซุ้มขำยสินค้ำที่ระลกึอีกประมำณ 5 
ซุ้ม และจดัเจ้ำหน้ำที่ขำย ตำมเวทีกำรแสดงต่ำงๆ อีกด้วย ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้ เข้ำชมสำมำรถเลือกซือ้สินค้ำได้
สะดวกยิ่งขึน้ 

5)   รถโค้ชปรับอำกำศ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีรถโค้ชปรับอำกำศขนำดต่ำงๆ จ ำนวน 79 คนั เพื่อให้บริกำรแก่ลกูค้ำที่เข้ำชมเป็นหมู่
คณะ เช่น บริษัท เอเยน่ต์ทวัร์ สถำบนั องค์กรรัฐ โรงเรียน และบคุคลทัว่ไป 

2.3.2 ภำวะอตุสำหกรรมและกำรแขง่ขนั 

1) กลยทุธ์กำรแขง่ขนั   

บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในกำรแขง่ขนัที่ส ำคญั 4 ประกำร คือ 

(1) ควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ มีผลติภณัฑ์หลกัที่เสนอให้แก่นกัทอ่งเที่ยวถึง 4 ชนิด คือ สวนสตัว์เปิด สวนสตัว์น ำ้ 
กำรแสดงโดยนกัแสดงและสตัว์และกิจกรรมสร้ำงควำมบนัเทิงตำ่งๆ ในขณะที่ Theme Park 
ที่มีช่ือเสียงของโลกส่วนใหญ่จะยึดผลิตภณัฑ์หลกัเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน้ ควำม
หลำกหลำยนีจ้ึงท ำให้ซำฟำรีเวิลด์เป็น Theme Park เพียงแหง่เดียวที่มีจดุเดน่ท่ีครบครัน  

(2) คณุภำพของผลติภณัฑ์ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นและให้ควำมส ำคัญเร่ืองคุณภำพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก ไม่ว่ำจะเป็น
ผลติภณัฑ์ทำงกำรแสดง กำรจดัสถำนท่ี กำรให้บริกำรและอื่นๆ ทกุประเภท จะพิจำรณำคดั
สรรจำกคณุภำพมำกกวำ่กำรมุง่เน้นท ำก ำไรแตเ่พียงอยำ่งเดียว กำรสร้ำงควำมพอใจ ควำม
สนกุสนำน ควำมบนัเทิงและควำมปลืม้ใจให้กบัลกูค้ำเป็นสิง่แรกซึง่มำก่อนเร่ืองผลก ำไร 



  

บริษัท                           จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) หน้ำ  21 

(3) กำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย 

กลุม่เป้ำหมำยของบริษัทฯ ครอบคลมุนกัท่องเที่ยวทกุชำติ ทุกภำษำ ทกุเพศและทกุวยั ซึ่ง
ทกุคนสำมำรถเข้ำชมได้ทกุฤดกูำล บริษัทฯ สำมำรถก ำหนดกลุม่เป้ำหมำยในลกัษณะนีไ้ด้
เพรำะบริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภำพหลำกหลำยและมีกำรปรับปรุงเพิ่มเติมตลอดเวลำ
เพื่อสนองตอบควำมต้องกำรพักผ่อนหย่อนใจที่อิงธรรมชำติและท ำให้กลุ่มเป้ำหมำย
สำมำรถเข้ำชมซ ำ้แล้วซ ำ้อีกไมว่ำ่วยัหรือช่วงชีวิตจะเปลีย่นแปลงไปอยำ่งไร 

(4) กำรสร้ำงภำพพจน์และกำรก ำหนดต ำแหนง่กำรแขง่ขนั 

บริษัทฯ สร้ำงภำพพจน์และด ำเนินกำรให้ซำฟำรีเวิลด์เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีมำตรฐำนสงูจน
เป็นที่ยอมรับในระดบันำนำชำติ บริษัทฯ ได้ก ำหนดต ำแหน่งกำรแข่งขนัของตนเองให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในแนวหน้ำของประเทศ      มีเอกลกัษณ์พิเศษและมีผลิตภณัฑ์ที่ไม่
เหมือนใคร ทัง้ให้ควำมสขุสนกุสนำนและควำมรู้แก่สมำชิกทกุคนในครอบครัวจำกกำรได้มำ
สมัผสัใกล้ชิดกบัสตัว์และควำมร่มร่ืนของต้นไม้ในสภำพแวดล้อมที่เป็นธรรมชำติเหมือนยก
ป่ำใหญ่มำอยูใ่นกรุง ซึ่งไม่สำมำรถจะหำชมจำกแหลง่อื่นในกรุงเทพฯ บริษัทฯ เล็งเห็นและ
ตระหนกัถึงคณุคำ่ของกำรศกึษำ จึงได้สง่เสริมกำรเรียนรู้นอกต ำรำของนกัเรียนและสง่เสริม
กำรอนรัุกษ์สตัว์ ธรรมชำติและสิง่แวดล้อมเป็นพิเศษ ซึง่คูแ่ขง่ไมส่ำมำรถจะท ำตำมได้ 

เมื่อเปรียบเทียบกบักิจกำรในประเภทธุรกิจเดียวกนัแล้ว บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคูแ่ขง่ในด้ำนตำ่งๆ ดงันี ้

(ก) กิจกำรของบริษัทฯ มีขนำดใหญ่ ต้องใช้เงินลงทนุสงู ขณะนีย้งัไม่มีกิจกำรใดในธุรกิจประเภท
เดียวกนัในประเทศมีขนำดและมลูคำ่กำรลงทนุที่ใกล้เคียงหรือมำกกวำ่ของบริษัทฯ 

(ข) มีท ำเลที่ตัง้อยูภ่ำยในกรุงเทพมหำนคร ท ำให้สะดวกตอ่กำรเดินทำงมำทอ่งเที่ยว 

(ค) มีพืน้ที่กว้ำงขวำงกว่ำ 475 ไร่ ในเขตเมืองหลวงที่มีสภำพเป็นธรรมชำติ มีต้นไม้ใหญ่ ร่มร่ืน 
สวยงำมและเน้นควำมสะอำดเรียบร้อยเป็นส ำคญัด้วย 

(ง) มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน มีคณุภำพสงูระดบันำนำชำติและสร้ำงควำมประทบัใจแก่
ลกูค้ำ 

(จ) มีกิจกรรมที่หลำกหลำยส ำหรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ทุกชำติและทุกภำษำ เพื่อให้
สำมำรถตอบสนองตอ่ควำมสนใจของกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำยได้ทกุกลุม่ 

บริษัทฯ มีควำมช ำนำญและควำมเช่ียวชำญโดยเฉพำะในเร่ืองเก่ียวกบัสตัว์ พนัธุ์ไม้และธรรมชำติ โดย
อำศยัประสบกำรณ์ที่สัง่สมมำเป็นเวลำกวำ่ 30 ปี 

2) ภำวะกำรแขง่ขนั 

กิจกำรที่ประกอบธุรกิจเก่ียวกบักำรท่องเที่ยวในประเทศไทย  ซึ่งเป็นธุรกิจในแนวเดียวกบัของบริษัทฯ 
ที่นำ่สนใจและเป็นที่รู้จกัของนกัทอ่งเที่ยวทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ อำจแบง่ได้เป็น  2 กลุม่ คือ 
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(1) กลุม่สวนสตัว์และอะควำเร่ียม ได้แก่ สวนสตัว์เขำเขียว สวนสำมพรำน ฟำร์มจระเข้ สวนนง
นุช สวนเสือ โอเอซิสซีเวิลด์ โอเซี่ยนเวิลด์ บึงฉวำก สยำมโอเช่ียนเวิลด์ และไนท์ซำฟำรี 
กิจกำรเหลำ่นี ้มีสตัว์ธรรมชำติและกำรแสดงของสตัว์เป็นจดุดงึดดูควำมสนใจ 

(2)  กลุม่สวนสนกุ ได้แก่ สวนสยำม ดรีมเวิลด์ ซำนโตรินี่ชะอ ำ และสวนสนกุในห้ำงสรรพสินค้ำ
ตำ่งๆ กิจกำรเหลำ่นีม้ีเคร่ืองเลน่ตำ่งๆ เป็นจดุดงึดดูควำมสนใจ 

อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีกิจกำรใดดังกล่ำวข้ำงต้นที่มีธุรกิจคล้ำยคลึงและมีบริกำรให้แก่นักท่องเที่ยว
ครบถ้วนเหมือนกับกิจกำรของบริษัทฯ ซึ่งนอกจำกจะเป็นสวนสตัว์แล้ว ยังเน้นในด้ำนกำรให้ควำม
บนัเทิงจำกกำรแสดงของนกัแสดงและสตัว์ต่ำงๆ ดงัที่กลำ่วมำแล้วข้ำงต้น ดงันัน้ จึงยงัไม่มีคู่แข่งขนั
โดยตรงอยำ่งแท้จริง  

2.3.3 กำรตลำดและกำรจ ำหนำ่ย 

1) ลกัษณะของลกูค้ำและกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย 

เนื่องจำกธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสถำนท่ีท่องเที่ยวพกัผ่อนหย่อนใจที่มีควำมหลำกหลำย มีกำรแสดง
หลำยประเภท เหมำะกับกลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยทุกชำติ ทุกภำษำ ทุกเพศและทุกวยั ดงันัน้ ลกูค้ำของ
บริษัทฯ จึงคอ่นข้ำงจะครอบคลมุทกุกลุม่ กลุม่ลกูค้ำของบริษัทฯ แบง่ได้เป็น 4 กลุม่ใหญ่ๆ ดงันี ้

- กลุม่บคุคลทัว่ไป ได้แก่ กลุม่นกัทอ่งเที่ยวภำยในประเทศ 

- กลุม่นกัเรียนจำกสถำบนักำรศกึษำตำ่งๆ ทัว่ประเทศ 

- กลุ่มพนกังำนบริษัทต่ำงๆ ที่นิยมจัดงำนวนัครอบครัวและน ำพนักงำนของบริษัททัง้หมด
พร้อมด้วยครอบครัวเข้ำมำเที่ยวชมซำฟำรีเวิลด์เป็นหมู่คณะเพื่อให้พนกังำนได้มีโอกำส
พกัผอ่นหยอ่นใจ มีควำมสขุสนกุสนำนและเป็นกำรสร้ำงควำมสำมคัคีให้กบัหมูค่ณะด้วย   

- กลุ่มนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศ นับเป็นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยส ำคัญ โดยเฉพำะ
นกัท่องเที่ยวจำกกลุม่ประเทศในเขตภมูิภำคเอเชีย เช่น ไต้หวนั ฮ่องกง สิงคโปร์ เวียดนำม 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน เกำหล ีมำเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย อำหรับ รัสเซีย พมำ่ ลำว และ
กมัพชูำ เป็นต้น ซึง่จะเดินทำงมำกบัเอเยน่ต์ทวัร์ตำ่งๆ 

ลกัษณะของลกูค้ำดงักลำ่วเป็นลกูค้ำรำยย่อย ดงันัน้ ในแต่ละปีบริษัทฯ จึงไม่มีลกูค้ำรำยใดที่บริษัทฯ 
มีมลูคำ่กำรจ ำหนำ่ยสงูกวำ่ร้อยละ 10 ของยอดจ ำหนำ่ยทัง้หมดของบริษัทฯ 

2) กำรจ ำหนำ่ยและช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยบตัร 

บริษัทฯ ใช้ทัง้ Pull และ Push Strategies ในกำรจ ำหนำ่ยบตัร กลำ่วคือ  

- Pull Strategy บริษัทฯ ใช้กำรโฆษณำผ่ำนสื่อมวลชนต่ำงๆ ทัง้ทำงโทรทศัน์ นิตยสำรและ
หนงัสอืพิมพ์ นอกจำกนีย้งัมีกำรประชำสมัพนัธ์ในรูปแบบบทควำมสำรคดีเก่ียวกบัสตัว์และ
กำรแสดงที่ให้ควำมรู้แก่เยำวชนและสำธำรณชนทัว่ไปอีกด้วย 
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- Push Strategy บริษัทฯ มีทีมงำนขำยซึ่งเจำะลกูค้ำที่เป็นกลุ่ม เช่น โรงเรียน บริษัท และ
โรงงำนต่ำงๆ เพื่อให้พำนกัเรียน พนกังำนและครอบครัวเข้ำชมในช่วงวนัหยุด และบริษัท
ท่องเที่ยวซึ่งน ำลูกค้ำนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศมำเข้ำชม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมกำรทอ่งเที่ยว  

บริษัทฯ ได้ก ำหนดแผนงำนในกำรจดัจ ำหนำ่ยบตัรไว้ดงันี ้

- ใช้กำรโฆษณำและประชำสมัพนัธ์ โดยเฉพำะในช่วงที่บริษัทฯ จะมีกำรแสดงหรือมีกิจกรรม
บนัเทิงใหมใ่ห้กลุม่ลกูค้ำได้รับทรำบ โดยผำ่นสือ่ตำ่งๆ อยำ่งทัว่ถึง 

- สง่พนกังำนขำยไปติดต่อกบักลุ่มลกูค้ำเป้ำหมำยโดยตรง โดยเฉพำะกลุม่ลกูค้ำที่เป็นกลุ่ม
พนกังำนบริษัทและกลุม่นกัเรียนตำมโรงเรียนตำ่งๆ อยำ่งสม ่ำเสมอ 

- ท ำข้อตกลงกับบริษัททัวร์ต่ำงๆ เพื่อให้น ำนักท่องเที่ยวจำกต่ำงประเทศเข้ำชมกำรแสดง
ตำ่งๆและสวนสตัว์ของบริษัทฯ 

- ร่วมงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยวด้วยกำรออกบูธจ ำหน่ำยบัตรส ำหรับนักท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ และร่วมจดัแสดงผลิตภณัฑ์ (Road Show) ในงำนสง่เสริมกำรท่องเที่ยว
ร่วมกบักำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยในตำ่งประเทศเป็นประจ ำ 

2.3.4 กำรจดัหำผลติภณัฑ์หรือบริกำร 

1) กำรผลติและนโยบำยกำรผลติ 

บริษัทฯ เปิดให้บริกำรตัง้แตเ่วลำ 9.00 น. ถึง 17.00 น. ของทกุวนั โดยไม่มีวนัหยดุกำรให้บริกำรแบ่งได้
เป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ดงันี ้

(1) สวนสตัว์และกำรแสดงตำ่งๆ  

ในส่วนของสวนสตัว์เปิด แบ่งออกเป็นโซนของสตัว์แต่ละประเภท รวม 7 โซน ซึ่งผู้ เข้ำชม
สำมำรถที่จะใช้พำหนะสว่นตวัเข้ำชมหรือจะใช้บริกำรรถปรับอำกำศที่บริษัทฯ จดัไว้ให้ก็ได้ 
และส่วนของกำรแสดงที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน 8 กำรแสดง ให้บริกำรเป็นรอบสลับ
หมนุเวียนกนัไป โดยกำรแสดงแต่ละประเภทใช้เวลำรอบละ 20 - 35 นำที และได้เพิ่มรอบ
กำรแสดงจำกวนัธรรมดำที่มวีนัละ 1 รอบ เป็น 2 รอบในวนัเสำร์ - อำทิตย์ และ 2 - 3 รอบใน
วนันกัขตัฤกษ์ 

(2) อำหำรและเคร่ืองดื่ม  

บริษัทฯ ให้บริกำรด้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่มที่มีทัง้บริกำรอำหำรแบบบฟุเฟ่ต์และอำหำรจำน
เดียวที่ผู้มำทอ่งเที่ยวสำมำรถเลอืกซือ้ได้ตำมอธัยำศยั โดยได้จดัจ ำนวนที่นัง่ในภตัตำคำรทัง้ 
5 แหง่ ให้สำมำรถให้บริกำรภำยในเวลำเดียวกนัได้มำกกว่ำ 6,000 ที่นัง่ นอกจำกนีย้งัมีซุ้ม
บริกำรน ำ้ดื่ม ผลไม้และขนมตำมบริเวณตำ่งๆ อีกประมำณ 20 จดุ 
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(3) สวนสนกุและเกมส์ 

บริษัทฯ ได้ตกแต่งพืน้ที่กว่ำ 400 ตำรำงเมตร ในบริเวณสวนสตัว์น ำ้มำรีนปำร์คให้เป็นสวน
สนกุและจดัให้มีเคร่ืองเลน่เกมส์ตำ่งๆ ที่ผลิตขึน้ทัง้จำกในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อให้ผู้
เข้ำชมโดยเฉพำะเด็กได้สนกุสนำนเพลดิเพลนิด้วย 

(4) กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำที่ระลกึ 

บริษัทฯ ได้จดัสถำนที่ไว้ส ำหรับให้ผู้ เข้ำชมเลือกซือ้สินค้ำที่ระลกึ 3 แห่ง รวมพืน้ที่ประมำณ 
1,000 ตำรำงเมตร นอกจำกนีย้งัมีจุดขำยตำมเวทีและจุดรถเข็นอีกรวม 5 จุดทัว่ทัง้บริเวณ 
โดยได้จัดหำสินค้ำที่ระลึกให้ผู้ เข้ำชมเลือกซือ้เป็นของฝำกและของที่ระลึกได้หลำกหลำย
ชนิด สนิค้ำที่ระลกึสว่นใหญ่มีกำรออกแบบจดัท ำที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพำะของบริษัทฯ เหมำะ
ที่จะเป็นของที่ระลกึในกำรเข้ำเที่ยวชม 

(5) บริกำรรถโค้ชปรับอำกำศ 

บริษัทฯ มีรถโค้ชปรับอำกำศไว้ให้บริกำรแก่ลกูค้ำประเภทนกัเรียน และนกัทอ่งเที่ยว รวม 79 
คนั ไว้บริกำรรับจ้ำงแก่ลกูค้ำที่มำเที่ยวชมซำฟำรีเวิลด์เป็นหมู่คณะ เช่น บริษัท เอเย่นต์ทวัร์ 
สถำบนั องค์กรรัฐ โรงเรียน บุคคลทัว่ไป และเพื่อไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่ว
ประเทศไทย 

2) กำรจดัหำสตัว์และกำรแสดง 

(1) กำรจดัซือ้จดัหำสตัว์ 

กำรจัดซือ้จัดหำสตัว์ของบริษัทฯ ได้มำจำก 2 แหล่งด้วยกัน คือ จำกในประเทศและจำก
ตำ่งประเทศ ซึง่อำจสรุปได้ดงันี ้

กำรจดัซือ้จัดหำสตัว์ในประเทศ มกัจะเป็นสตัว์ขนำดเล็กถึงขนำดกลำง เช่น กระทิง กวำง 
นกและปลำชนิดตำ่งๆ โดยติดตอ่ผำ่นสวนสตัว์ หนว่ยงำนหรือองค์กรที่เก่ียวข้องกบักำรเลีย้ง
ดเูพำะพนัธุ์สตัว์ป่ำ ฟำร์มเพำะเลีย้งสตัว์ป่ำ ที่ได้รับอนญุำตจำกกรมป่ำไม้หรือกรมประมง 
ซึ่งจะใช้เวลำในกำรจัดซือ้จดัหำประมำณ 1 - 3 เดือน  สตัว์เหล่ำนีเ้ป็นสตัว์ที่ได้รับกำรจด
ทะเบียนถือครองอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยหรือตำมพระรำชบญัญัติสงวนและคุ้มครอง 
สตัว์ป่ำ โดยกรมป่ำไม้หรือกรมประมง และเมื่อได้ครอบครองสตัว์ดังกล่ำวแล้ว บริษัทฯ 
จะแจ้งกำรครอบครองหรือมีไว้ซึ่งสตัว์ป่ำชนิดนัน้ๆ รวมทัง้ต้องปฏิบัติตำมกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีกรมป่ำไม้ กรมประมงหรือกรมปศสุตัว์ได้ก ำหนดขึน้ส ำหรับกำรดแูลเลีย้งสตัว์ป่ำ
ของสวนสตัว์ตำมพระรำชบญัญัติว่ำด้วยสวนสตัว์สำธำรณะ พ.ศ. 2535 กำรขนส่งสตัว์
เหล่ำนีม้ักท ำโดยทำงรถบรรทุก ภำยใต้กำรควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิดของสตัวแพทย์หรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีควำมช ำนำญ 

กำรจดัซือ้จัดหำสตัว์จำกต่ำงประเทศซึ่งมกัจะเป็นสตัว์ขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่ เช่น แรด 
ยีรำฟ เสือ กวำง สิงโตทะเลและโลมำ มีกำรติดต่อคล้ำยคลึงกับกำรจัดซือ้จัดหำสตัว์ใน
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ประเทศ แต่จะใช้เวลำในกำรจดัหำประมำณ 6 เดือน ถึง 2 ปี กำรน ำเข้ำต้องได้รับอนญุำต
จำกหนว่ยงำนท่ีก ำกบัดแูลกำรน ำเข้ำให้เป็นไปตำมอนสุญัญำวำ่ด้วยกำรค้ำระหวำ่งประเทศ
ซึ่งชนิดของสัตว์ป่ำและพืชป่ำที่ใกล้จะสูญพันธุ์  (CITES) ที่มีส ำนักงำนประจ ำอยู่ใน
หนว่ยงำนที่เก่ียวข้องของรัฐบำลประเทศนัน้ๆ เช่น กรมป่ำไม้ กรมประมง เป็นต้น สว่นกำร
ขนสง่สตัว์จำกต่ำงประเทศ ส่วนใหญ่ใช้กำรขนส่งทำงเคร่ืองบิน เนื่องจำกสะดวก รวดเร็ว
และมีอัตรำกำรสูญเสียต ่ำกว่ำวิธีอื่น และเมื่อสัตว์ป่ำเหล่ำนัน้มำถึงจะต้องผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกกรมศุลกำกรเพื่อช ำระภำษีอำกรน ำเข้ำและตรวจสอบเอกสำรกบักรมป่ำไม้
หรือกรมประมง จำกนัน้จึงท ำกำรตรวจสอบโรคระบำดที่กรมปศุสตัว์ก่อนจะน ำมำเลีย้งใน
สวนสตัว์   

(2) กำรเลีย้งดแูละบ ำรุงรักษำสตัว์ 

สตัว์ในซำฟำรีเวิลด์แบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม สตัว์ปีก สตัว์น ำ้
และสตัว์เลือ้ยคลำน รวมแล้วมำกกว่ำ 320 ชนิด เป็นจ ำนวนรวมประมำณ 4,000 ตวั ทัง้นี ้
ไม่รวมปลำบำงชนิด เช่น ปลำบึกและปลำคำร์พ ซึ่งมีเป็นจ ำนวนมำก ปัจจุบนัมีเจ้ำหน้ำที่
ดูแลสตัว์เหล่ำนีอ้ยู่ประมำณ 150 คน ในจ ำนวนนีม้ีผู้ เช่ียวชำญชำวต่ำงชำติ 2 คน อยู่
ประจ ำ คอยให้ค ำแนะน ำและควบคมุดแูลเลีย้งสตัว์และฝึกหดัสตัว์เพื่อกำรแสดงและมีสตัว
แพทย์ประจ ำคอยดแูลบ ำรุงรักษำสขุภำพสตัว์ อีกทัง้ยงัมีสตัวแพทย์ที่ปรึกษำชำวต่ำงชำติ
จ ำนวนหนึ่ง ซึ่งประจ ำที่สวนสตัว์ในต่ำงประเทศ แต่บริษัทฯ สำมำรถขอค ำแนะน ำและ
ปรึกษำได้ตลอดเวลำ 

พนักงำนผู้ ดูแลเลีย้งสัตว์และบ ำรุงรักษำสัตว์ทุกคนได้ผ่ำนกำรอบรมและฝึกสอนจำก
ผู้ เช่ียวชำญและสตัวแพทย์ทัง้ในภำคทฤษฎีและภำคปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อให้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัสตัว์ ในแง่มมุตำ่งๆ นอกจำกนัน้ยงัได้เชิญผู้ช ำนำญกำรในสำขำควำมรู้
ตำ่งๆ จำกหนว่ยงำนภำยในประเทศเข้ำมำอบรมฝึกสอนพนกังำนเหลำ่นีเ้พื่อเป็นกำรเพิ่มพนู
ควำมรู้อีกด้วย 

พนกังำนผู้ดูแลเลีย้งสตัว์และบ ำรุงรักษำสตัว์ต้องจดบนัทึกรำยงำนสตัว์ในด้ำนพฤติกรรม  
กำรใช้ชีวิต  กำรกินอำหำร  กำรขบัถ่ำย  หรือกำรเปลีย่นแปลงเก่ียวกบัตวัสตัว์ให้สตัวแพทย์
ทรำบเป็นระยะๆ ตลอดเวลำเพื่อให้กำรดแูลสตัว์เป็นไปอย่ำงถกูต้องตำมหลกัวิชำกำรและ
มุ่งเน้นกำรป้องกนัโรคหรือเหตุอนัมิได้เกิดจำกโรค อนัอำจเป็นผลต่อสขุภำพสตัว์ เช่น กำร
ฉีดวคัซีนตำมโปรแกรม กำรถ่ำยพยำธิและกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี เป็นต้น สิ่งต่ำงๆ ที่ได้
กลำ่วมำนี ้เป็นผลให้สตัว์ของบริษัทฯ มีสถิติอตัรำกำรเกิดและกำรตำยดีกวำ่มำตรฐำนทัว่ไป 

(3) กำรให้ควำมช่วยเหลอืด้ำนเทคนิคและกำรจดักำร 

ในกำรสร้ำงสรรค์ชุดกำรแสดงขนำดใหญ่ที่น่ำสนใจ โดยเฉพำะกำรแสดงที่ใช้นกัแสดงใน
ลกัษณะของ Live Action Show บริษัทฯ จะวำ่จ้ำงผู้ เช่ียวชำญจำกต่ำงประเทศซึ่งมีผลงำน
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เป็นท่ียอมรับกนัแล้วในวงกำรมำให้ค ำแนะน ำปรึกษำในกำรผลิตกำรแสดงในแต่ละชุดเป็น
ครำวๆ ไปเพื่อให้กำรแสดงได้ระดบัมำตรฐำนสำกล 

3)  สดัสว่นกำรซือ้สตัว์ สนิค้ำที่ระลกึ และเคร่ืองเลน่ จำกในประเทศและตำ่งประเทศ 

กำรจัดหำสตัว์ทัง้ในประเทศและจำกต่ำงประเทศที่กล่ำวข้ำงต้น ขึน้อยู่กับชนิดของสตัว์ บริษัทฯ มี
นโยบำยที่จะจดัซือ้สตัว์จำกในประเทศก่อนเพรำะสว่นใหญ่จะมีรำคำถกูกว่ำและไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
ในด้ำนกำรขนสง่ที่สงู แต่หำกไม่สำมำรถจดัซือ้สตัว์ที่ต้องกำรได้เนื่องจำกเป็นสตัว์ป่ำที่หำยำกและยงั
ไมม่ีกำรเพำะเลีย้งในประเทศไทย บริษัทฯ ก็จ ำเป็นที่จะต้องจดัหำจำกตำ่งประเทศ  

กำรจัดหำในส่วนอื่น เช่น กำรจัดหำสินค้ำที่ระลึก ท ำโดยกำรสัง่ซือ้หรือสัง่ผลิตจำกแหล่งต่ำงๆ ใน
ประเทศส ำหรับเคร่ืองเลน่เกมส์ส่วนใหญ่จะซือ้จำกแหล่งผลิตภำยในประเทศ ยกเว้นเคร่ืองเลน่เกมส์
ไฟฟ้ำซึง่เคยสัง่ซือ้จำกตำ่งประเทศแตใ่นปัจจบุนัมิได้มีกำรสัง่ซือ้เคร่ืองเลน่จำกตำ่งประเทศอีก 

2.4 การประกอบธุรกิจของบริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) 

2.4.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบริกำร 

บริษัทยอ่ยด ำเนินธุรกิจกำรให้บริกำรเก่ียวกบักำรทอ่งเที่ยวเช่นเดียวกบัของบริษัทฯ ผลิตภณัฑ์และกำร
ให้บริกำรของบริษัทยอ่ยแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ตำมลกัษณะรำยได้ ดงันี ้

1)   กำรแสดงในโรงละคร 

เป็นกำรจดักำรแสดงภำยในโรงละครขนำดใหญ่ ซึ่งได้ตกแต่งในรูปแบบปรำสำทหินโบรำณ มีลวดลำย
ช้ำงเป็นองค์ประกอบหลกั เรียกช่ือโรงละครนีว้ำ่ “วงัไอยรำ” จผุู้ เข้ำชมได้มำกกวำ่ 3,000 ที่นัง่ มีเวทีกำร
แสดงขนำดใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ท ำกำรแสดงซึ่งสร้ำงสรรค์จำกเทคโนโลยีบนัเทิงสไตล์ลำสเวกัส 
โดยกำรน ำเอำศิลปะและวัฒนธรรมไทยอันงดงำมผสมผสำนกับเทคโนโลยี 9 มโนทัศน์ อำทิ 
ศิลปวฒันธรรมไทย กำรแสดงอิลลชูัน่ส์ มิติมำยำกลลวงตำอนัยิ่งใหญ่ ระบบ 4 มิติพิศวง กำรแสดงบนั
จีบ้ลัเลต์่กลำงเวหำ ระเบิดเพลิง แสงสีสเปเช่ียลเอฟเฟคส์ กำรแสดงสตัน้ท์และกำรแสดงคำรำวำนช้ำง
ยิ่งใหญ่ ทัง้นี ้เพื่อถ่ำยทอดวฒันธรรมควำมเป็นไทยที่เต็มไปด้วยควำมรักอิสระเสรี ควำมสนกุสนำน 
ควำมกล้ำหำญ และควำมเมตตำกรุณำ ผ่ำนกำรแสดงในแต่ละฉำก ใช้ช่ือชุดกำรแสดงว่ำ “มหศัจรรย์
กมลำ” เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวได้เรียนรู้ควำมเป็นไทยพร้อมกบัควำมบนัเทิง ใช้เวลำในกำรแสดงแต่ละรอบ
ประมำณ 75 นำท ี

2) กำรจ ำหนำ่ยอำหำรและเคร่ืองดืม่ 

ภูเก็ตแฟนตำซี ได้สร้ำงอำคำรภัตตำคำรทรงไทยขนำดใหญ่ เพื่อให้บริกำรอำหำรและเคร่ืองดื่มแก่
นกัทอ่งเที่ยว จผุู้ใช้บริกำรได้ประมำณ 4,000 ที่นัง่ ตกแตง่ด้วยสถำปัตยกรรมที่วิจิตรงดงำมสีทองอร่ำม
ทัง้หลงั โดดเดน่ด้วยเหลำ่กินรีทองที่ยืนเรียงรำยอยูโ่ดยรอบภตัตำคำร เรียกช่ือภตัตำคำรนีว้่ำ “มโนรำห์
ทอง” ภำยในยังมีห้อง VIP ตกแต่งด้วยสีทองอร่ำมตำ ช่ือว่ำ “สุริยมำศ” และห้องแพลตตินั่ม 
“จันทรมำศ” ส ำหรับรับรองกรุ๊ปพิเศษโดยเฉพำะ ให้บริกำรอำหำรซีฟู้ ดและบุฟเฟต์นำนำชำติ
หลำกหลำยชนิด เช่น อำหำรไทย อำหำรจีน อำหำรฝร่ังเศสและอำหำรอินเดีย เป็นต้น  
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3) กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำที่ระลกึ และกิจกรรมตำ่งๆ 

ภเูก็ตแฟนตำซีมีร้ำนขำยสินค้ำที่ระลกึและลำนสวนสนุก ณ “หมู่บ้ำนหรรษำ” ประกอบด้วย ร้ำนขำย
สนิค้ำที่ระลกึซึง่จดัหำสนิค้ำที่มีคณุภำพนำนำชนิดมำจ ำหนำ่ย แตล่ะร้ำนได้ตกแต่งด้วยสถำปัตยกรรม
ไทยประยกุต์ด้วยแสงสีอนัตระกำรตำและได้จัดให้มีกำรสำธิตหตัถกรรมไทย กำรละเลน่พืน้เมืองและ
กำรแสดงพิเศษเสริมบรรยำกำศที่ลำนเวที Viva Bangkok นอกจำกนีย้งัมีเคร่ืองเล่นเกมส์แบบต่ำงๆ 
มำกกว่ำ 20 เกมส์ รวบรวมไว้ในลำนเกมส์ช่ือว่ำ “สิมิลนั เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เซ็นเตอร์” ที่ได้จ ำลอง
บรรยำกำศวงัใต้ทะเลให้ผู้ เข้ำชมและเด็กๆ ได้ประลองฝีมือ ทดสอบและท้ำทำยควำมสำมำรถ เป็นที่ช่ืน
ชอบของผู้ ร่วมสนกุทกุเพศทกุวยัเป็นอยำ่งมำก 

2.4.2 กำรตลำดและภำวะกำรแขง่ขนั 

1) นโยบำยและลกัษณะกำรตลำด 

1.1)   กลยทุธ์กำรแขง่ขนั   

(1) ควำมแตกตำ่งของผลติภณัฑ์  

กำรจัดกำรแสดงของภูเก็ตแฟนตำซีมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมใน
สถำนท่ีตำ่งๆ ทัว่ไปเพรำะได้น ำเอำจุดเด่นของวฒันธรรมและควำมเป็นอยู่ของคนไทยทัง้ 4 
ภำค ต ำนำนและวรรณคดีของไทยมำผสมผสำนกับเทคนิคกำรแสดงที่ทันสมัย เพื่อให้
นกัท่องเที่ยวได้เรียนรู้ควำมเป็นไทยที่หลำกหลำย  ส ำหรับผู้ เข้ำชมที่เป็นคนไทยซึ่งจะมี
ควำมคุ้นเคยกบักำรแสดงทำงวฒันธรรมของไทยอยู่แล้วนัน้ ภเูก็ตแฟนตำซีได้น ำเอำเทคนิค
กำรแสดงที่ทนัสมยัหลำยระบบจำกต่ำงประเทศมำประกอบกำรแสดง เพื่อให้ผู้ เข้ำชมคน
ไทยได้มีควำมสนกุสนำน ตื่นเต้นและประทบัใจในกำรแสดงที่ได้มำตรฐำนสำกล โดยไม่ต้อง
เสยีเวลำและคำ่ใช้จ่ำยเพื่อเดินทำงไปชมในตำ่งประเทศ 

กำรน ำศิลปวัฒนธรรมและบำงส่วนของวรรณคดีไทยมำประยุกต์กับเทคนิคที่ทันสมัย 
ตลอดจนกำรมีโรงละครปรับอำกำศขนำดใหญ่ที่จุผู้ เข้ำชมได้มำกกว่ำ 3,000 คน และกำรมี
ภตัตำคำรปรับอำกำศขนำดจุ 4,000 ที่นัง่ นบัเป็นกำรด ำเนินธุรกิจควำมบนัเทิงแห่งแรกใน
ประเทศไทยที่เป็นศนูย์รวมนกัทอ่งเที่ยวขนำดใหญ่ที่ยงัไมม่ีผู้ประกอบกำรรำยใดท ำมำก่อน 

(2) คณุภำพของผลติภณัฑ์  

กำรจัดกำรแสดงในโรงละครถือได้ว่ำเป็นผลิตภณัฑ์ที่ส ำคญัของภูเก็ตแฟนตำซีที่จะสร้ำง
ควำมบนัเทิงให้แกผู่้ เข้ำชม และด้วยควำมมุง่มัน่ท่ีจะสร้ำงควำมเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะในกำร
แสดง จึงได้มีกำรคดัเลือกบริษัทผู้ผลิตอปุกรณ์ กำรติดตัง้ฉำกและอุปกรณ์และกำรติดตัง้
ระบบเทคนิคที่ทนัสมยัตำมที่กล่ำวมำแล้ว กำรจัดซือ้อุปกรณ์และกำรติดตัง้เป็นไปอย่ำง
รอบคอบและมีขัน้ตอน โดยมีบริษัทท่ีปรึกษำทัง้ในและตำ่งประเทศให้ค ำแนะน ำและควบคมุ
กำรก่อสร้ำงและกำรติดตัง้ เพื่อใ ห้กำรแสดงมีคุณภำพที่สูงมีระดับเทียบเท่ำกับ
มำตรฐำนสำกล 
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(3) กำรก ำหนดกลุม่เป้ำหมำย 

กำรท่ีนกัทอ่งเที่ยวนิยมมำทอ่งเที่ยวที่จงัหวดัภเูก็ต เนื่องจำกภเูก็ตและจงัหวดัใกล้เคียง เช่น 
กระบี่ และพงังำ ยงัคงรักษำสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติไว้ได้เป็นอย่ำงดี   มีหำดทรำยที่
สวยงำม  แนวปะกำรังตำมเกำะต่ำงๆ  รวมถึงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่จังหวดัภูเก็ตมีไว้
ให้บริกำรอยำ่งครบถ้วน  มีโรงแรมที่พกัเพื่อควำมสะดวกในกำรเดินทำง  กำรจดัรำยกำรน ำ
เที่ยวสว่นใหญ่จะจัดให้นกัท่องเที่ยวที่เดินทำงสูจ่งัหวดัภเูก็ตได้ชมควำมสวยงำมของเกำะ
ต่ำงๆ ในเวลำกลำงวนัและเที่ยวชมภูเก็ตแฟนตำซีในเวลำกลำงคืน ลกูค้ำกลุ่มเป้ำหมำย
หลกัของภูเก็ตแฟนตำซีจึงเป็นกลุ่มนกัท่องเที่ยว ชำวต่ำงประเทศและกลุ่มนกัท่องเที่ยวที่
เป็นคนไทยที่เดินทำงมำยงัจงัหวดัภเูก็ต 

(4) กำรสร้ำงภำพพจน์และกำรก ำหนดต ำแหนง่กำรแขง่ขนั 

เช่นเดียวกันกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ต้องสร้ำงภำพพจน์ในธุรกิจให้เป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่มีมำตรฐำนสงู ภเูก็ตแฟนตำซีได้ก ำหนดเป้ำหมำยในอนัที่จะสร้ำงแหลง่บนัเทิงที่
มีระดับเทียบเท่ำกับมำตรฐำนสำกล มีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริกำรแก่นักท่องเที่ยวอย่ำงน่ำ
ประทบัใจ มีกำรจดัสร้ำงกำรแสดงที่น ำเทคนิคที่ทนัสมยั มีอำคำร สถำนที่ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์
เฉพำะ ตลอดจนกำรจดัหำท ำเลที่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่เหมำะสมเชน่ท่ีจงัหวดัภเูก็ตนี ้จึงเป็น
ธุรกิจที่จะหำคูแ่ขง่ได้ไมง่่ำยนกั 

เมื่อเปรียบเทียบกบัธุรกิจกำรท่องเที่ยวอื่นในจังหวดัภเูก็ต ภูเก็ตแฟนตำซีมีข้อได้เปรียบคู่
แขง่ขนัอยูม่ำก และเป็นจดุเดน่ทำงกำรตลำด ซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

(ก) เป็นธุรกิจที่มีลกัษณะไม่เหมือนธุรกิจอื่นในอตุสำหกรรมเดียวกนัเพรำะมีกำรเน้นถึง
เทคนิคที่ทนัสมยัในกำรแสดงมำกเป็นพิเศษ 

(ข) เป็นธุรกิจควำมบนัเทิงที่มีสำระพร้อมทัง้สร้ำงควำมตระกำรตำ ควำมสขุ ควำมสนกุ
และควำมสะดวกสบำยที่แท้จริงให้แก่ผู้ เข้ำชม 

(ค) เป็นธุรกิจที่ด ำเนินงำนโดยผู้ บริหำรของบริษัทใหญ่ที่มีประสบกำรณ์ในกำร
ด ำเนินงำนมำแล้วเป็นเวลำกวำ่ 30 ปี 

1.2)   ลกัษณะลกูค้ำกลุม่เป้ำหมำย 

ภูเก็ตแฟนตำซี ได้ก ำหนดตลำดนักท่องเที่ยวที่ เป็นกลุ่มเป้ำหมำยคือ นักท่องเที่ยว
ชำวต่ำงชำติที่เดินทำงเข้ำสู่จังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวคนไทยทัง้คนท้องถ่ินและ
นกัทอ่งเที่ยวจำกภำคตำ่งๆ ทัว่ประเทศ ลกัษณะของนกัทอ่งเที่ยวแตล่ะกลุม่มีควำมต้องกำร
เหมือนกัน คือ ต้องกำรมำชมควำมงดงำมทำงธรรมชำติของเกำะภูเก็ต ที่ได้ช่ือว่ำเป็น 
“ไขม่กุแหง่อนัดำมนั” และต้องกำรพกัผ่อนภำยใต้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบถ้วนใน
ด้ำนที่พัก อำหำรและกำรเดินทำง นักท่องเที่ยวต่ำงชำติมักจะพักอยู่ที่ ภูเก็ตนำนกว่ำ
นกัทอ่งเที่ยวไทย 
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กำรสร้ำงสถำนบนัเทิงขนำดใหญ่ของภเูก็ตแฟนตำซีจึงสำมำรถรองรับลกูค้ำได้หลำยกลุ่ม 
คือ 

- กลุม่ลกูค้ำชำวตำ่งประเทศทัง้ที่มำกบับริษัทน ำเที่ยวและเดินทำงเองเป็นครอบครัว 

- กลุม่ลกูค้ำคนไทยที่ต้องกำรพกัผอ่นและชมควำมงำมทำงธรรมชำติของภเูก็ต 

- กลุม่ลกูค้ำที่เดินทำงเป็นหมู่คณะเพื่อกำรประชุม สมัมนำและจดักิจกรรมท่องเที่ยว
ร่วมกนั 

- กลุ่มลูกค้ำท้องถ่ินและจังหวดัใกล้เคียงที่ต้องกำรชมควำมบันเทิงใหม่ๆ ที่แปลก
ออกไป 

1.3)   กำรจ ำหนำ่ยและช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยบตัร 

ภูเก็ตแฟนตำซีได้ก ำหนดแผนงำนในกำรจัดจ ำหน่ำยบัตรโดยใช้ทัง้ Pull และ Push 
Strategies เพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้ทรำบถึงผลิตภณัฑ์และกำรให้บริกำรที่ภเูก็ตแฟนตำซีได้
จดัท ำขึน้ 

แผนงำนในกำรจดัจ ำหนำ่ยดงักลำ่วประกอบด้วย 

- จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรตลำดเพื่อติดต่อโดยตรงกับลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยที่แบ่ง
ออกเป็นกลุม่บริษัททวัร์ กลุ่มมคัคุเทศก์โรงแรม กลม่นกัท่องเที่ยวในประเทศ และ
กลุม่นกัเรียน 

- ประชำสมัพนัธ์ผำ่นสือ่โฆษณำตำ่งๆ เพื่อให้มกีำรรับรู้ในผลติภณัฑ์และกำรให้บริกำร 

- ชักจูงให้คนในท้องถ่ินและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกำสเข้ำมำชมเพื่อเป็นกำร
ประชำสมัพนัธ์ในลกัษณะกำรบอกกลำ่วตอ่ 

ลกูค้ำของภเูก็ตแฟนตำซเีป็นลกูค้ำรำยยอ่ยเช่นเดียวกบัลกูค้ำของบริษัทฯ จึงไมม่ีลกูค้ำกลุม่
ใดที่ภเูก็ตแฟนตำซีมีมลูคำ่กำรจ ำหนำ่ยสงูกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยได้ 

2)  ภำวะกำรแขง่ขนั 

ภูเก็ตแฟนตำซีด ำเนินธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ควำมบันเทิงยำมค ่ำคืนขนำดใหญ่ กิจกำรที่เป็นคู่
แขง่ขนัในด้ำนนีโ้ดยตรงมีไมม่ำกเทำ่ที่พบ จะเป็นกิจกำรขนำดกลำงหรือขนำดเล็กซึ่งมีอยู่หลำยแห่งใน
จงัหวดัภเูก็ต รวมถึงธุรกิจบนัเทิงอื่นที่เปิดให้บริกำรในเวลำกลำงคืน เช่น บำร์เบียร์ หรือเรดไลท์สตรีท 
(red light street) ก็มีจ ำนวนมำกเช่นกัน แต่ด้วยลักษณะกำรประกอบธุรกิจและลูกค้ำที่เป็น
กลุ่มเป้ำหมำยต่ำงกัน กิจกำรเหล่ำนัน้จึงไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินกิจกำรของภูเก็ตแฟนตำซี 
ปัจจุบนัภเูก็ตแฟนตำซีเป็นแม่เหล็กส ำคญัที่ช่วยดึงดดูนกัท่องเที่ยวให้เดินทำงมำจงัหวดัภเูก็ตได้เป็น
อยำ่งดี  
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2.4.3 กำรจดัหำผลติภณัฑ์หรือบริกำร 

1)   กำรผลติและนโยบำยกำรผลติ  

กำรให้บริกำรของภเูก็ตแฟนตำซี แบง่ได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

1.1)    กำรแสดง 

กำรแสดงในโรงละครใช้เวลำรอบละประมำณ 75 นำที ในช่วงเวลำกลำงคืนสำมำรถแสดง
ได้ไมต่ ่ำกวำ่ 3 รอบ โดยเร่ิมกำรแสดงรอบแรกตัง้แตเ่วลำ 18.30 น. และจบกำรแสดงในรอบ
สดุท้ำยประมำณเวลำ 23.00 น.  

1.2)    กำรจ ำหนำ่ยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

เพือ่รองรับจ ำนวนผู้ เข้ำชมกำรแสดงในแตล่ะรอบให้สำมำรถหมนุเวียนกนัรับประทำนอำหำร
ได้อย่ำงทัว่ถึง ภเูก็ตแฟนตำซีจึงได้สร้ำงภตัตำคำรปรับอำกำศขนำดใหญ่ที่สำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรในครำวเดียวกนัได้ประมำณ 4,000 คน และสำมำรถที่จะดดัแปลงให้เป็นสถำนที่
จดัประชมุและจดัเลีย้งในโอกำสตำ่งๆ ได้ด้วย 

1.3)   กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำที่ระลกึ 

เพื่อให้นกัท่องเที่ยวที่เข้ำมำชมกำรแสดงและรับประทำนอำหำรได้ใช้เวลำช่วงกลำงคืน
เพลิดเพลินกบับรรยำกำศของสถำนที่ที่ตกแต่งด้วยแสง-สีอนัตระกำรตำ ภเูก็ตแฟนตำซีจึง
ได้สร้ำงร้ำนขำยสินค้ำที่ระลึกที่มีคุณภำพและมีควำมหลำกหลำยเพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้
เลือกซือ้ นอกจำกนัน้ ในบริเวณเดียวกนัก็ได้สร้ำงและตกแต่งลำนเกมส์เพื่อให้ผู้ เข้ำชมได้
เพลดิเพลนิและสนกุสนำนกบักำรเลน่เกมส์ตำ่งๆ กวำ่ 20 เกมส์  

2)   กำรคดัเลอืกนกัแสดงและผลติภณัฑ์เพื่อจ ำหนำ่ย  

ภูเก็ตแฟนตำซีเป็นธุรกิจที่ให้ควำมบันเทิงด้ำนกำรแสดง องค์ประกอบที่ส ำคญัของกำรจัดแสดงคือ
นกัแสดงและกำรจัดท ำฉำกกำรแสดง ในด้ำนกำรจัดหำนักแสดง ภูเก็ตแฟนตำซีใช้กำรประกำศรับ
สมคัรและคดัเลือกผู้ที่มีควำมรู้พืน้ฐำนและมีประสบกำรณ์ในกำรแสดงจำกทัว่ประเทศ สว่นกำรติดตัง้
ฉำกและอปุกรณ์ซึ่งได้เสร็จสมบรูณ์ตัง้แต่เร่ิมด ำเนินกำร     จึงไม่มีอปุกรณ์ที่ส ำคญัที่จะต้องจดัซือ้อีก 
มีเพียงวสัดสุิน้เปลอืงที่ใช้ในกำรแสดง เช่น พลแุละดอกไม้เพลิงที่หำซือ้ได้ไม่ยำกนกั ส ำหรับกำรจดัหำ
สินค้ำที่ระลกึมำจ ำหน่ำย ภเูก็ตแฟนตำซีได้กระจำยแหลง่ซือ้ออกไปตำมชนิดของสินค้ำประเภทต่ำงๆ 
โดยคดัเลอืกจำกแหลง่ที่มีคณุภำพดี เพื่อมิให้เกิดกำรผกูขำด กำรจ ำหน่ำยโดยผู้จ ำหน่ำยรำยหนึ่งรำย
ใด 

2.5 การประกอบธุรกิจของบริษัทซาฟารีไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากัด  (บริษัทย่อยอีกบริษัทหน่ึง) 

ถึงวนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562  บริษัท ซำฟำรีไวลด์ไลฟ์ ปำร์ค จ ำกดั ยงัมิได้เปิดด ำเนินธุรกิจ แต่ได้ใช้เป็นสถำนที่
เลีย้งสตัว์สว่นเกินและเป็นท่ีเพำะพนัธุ์สตัว์ของซำฟำรีเวิลด์ 
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2.6 การประกอบธุรกิจของบริษัทคาร์นิวัล เมจิก จ ากัด  (บริษัทย่อยทางอ้อม) 

โครงกำรคำร์นิวัลเมจิก เป็นโครงกำรแหล่งท่องเที่ยวธีมปำร์คยำมค ่ำคืน ตัง้อยู่ ณ หำดกมลำ อ ำเภอกะทู้  
จงัหวดัภเูก็ต ติดกบัภเูก็ตแฟนตำซี จดักำรแสดงแสงสีของดวงไฟไฮเทคต่ำงๆ โดยกำรประยกุต์ควำมเป็นไทย
ผสำนเข้ำกบัเทคโนโลยีกำรแสดงแสงไฟ LED อนัโดดเด่น ยิ่งใหญ่ ตระกำรตำ ผนวกกบักำรแสดงในโรงละคร
ขนำดใหญ่ ไม่เคยมีที่ใดจัดแสดงมำก่อน นอกจำกนีย้งัมีบริกำรอำหำรค ่ำ สินค้ำที่ระลึก และกิจกรรมต่ำงๆ 
ให้แก่นกัทอ่งเที่ยวอยำ่งครบครัน ภำยใต้บรรยำกำศแสงไฟที่จะประดบัตกแต่งอยู่ทัว่ทัง้โครงกำร ด้วยรูปทรงที่
วิจิตรงดงำม ตำมรูปแบบของศิลปะวฒันธรรมไทยร่วมสมยั ออกแบบและบริหำรงำนโดยผู้บริหำรระดบัสงูของ
กลุม่บริษัท ซึง่มีประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจทอ่งเที่ยวมำนำนกวำ่ 50 ปี โดยมีวตัถปุระสงค์ที่จะสร้ำงแหลง่ทอ่งเที่ยว
ขนำดใหญ่ที่ได้มำตรฐำนสำกล เป็นจดุดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวแหง่ใหมข่องประเทศและของจงัหวดัภเูก็ตและจงัหวดั
ใกล้เคียงที่จะเดนิทำงมำทอ่งเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัจะเป็นกำรเพิ่มควำมแข็งแกร่งของกลุม่บริษัท
ในกำรแขง่ขนัในธุรกิจทอ่งเที่ยวที่จะทวีควำมรุนแรงยิ่งขึน้ เพื่อกำรเป็นผู้น ำในอตุสำหกรรมท่องเที่ยวในจงัหวดั
ภเูก็ตและในประเทศไทย และจะก่อให้เกิดรำยได้สงูสดุอยำ่งยัง่ยืนแก่กลุม่บริษัทตอ่ไปในอนำคต 

ลกัษณะผลติภณัฑ์และกำรให้บริกำรของคำร์นิวลัเมจิก แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี:้ 

1) กำรแสดงในโรงละคร 

เป็นกำรจัดกำรแสดงแสงสีของดวงไฟภำยในอำคำรโรงละครขนำดใหญ่ ซึ่งได้ตกแต่งในรูปแบบท่ีวิจิตร
งดงำม สำมำรถรองรับผู้ เข้ำชมได้ 2,000 ที่นัง่ เปิดท ำกำรแสดงในเวลำประมำณ 17.00 น. เพื่อจะ
รองรับกลุม่นกัทอ่งเที่ยวจำกทัว่โลก และกลุม่ครอบครัว 

2) กำรแสดงแสงสขีองดวงไฟ  

เป็นกำรจดัแสดงแสงสีของดวงไฟท่ีได้ออกแบบเป็นรูปทรงต่ำงๆ โดยใช้หลอดไฟประมำณ 40 ล้ำน
ดวง นกัท่องเท่ียวสำมำรถเดินเท่ียวชมและถ่ำยภำพควำมงดงำมของแสงไฟท่ีไม่เหมือนท่ีใดในโลก  

3) กำรจ ำหนำ่ยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

คำร์นิวลัเมจิกจะให้บริกำรอำหำรภำยในภตัตำคำรสงู 3 ชัน้ รองรับนกัท่องเที่ยวได้ 3,000 ที่นัง่ ให้บริกำร
อำหำรบฟุเฟต์นำนำชำติ  

4) กำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำที่ระลกึ และกิจกรรมตำ่งๆ 

คำร์นิวลัเมจิกจะมีบริกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำและของที่ระลกึตำ่งๆ จำกทัว่ประเทศ เช่น สินค้ำหตัถกรรม สินค้ำ
พืน้เมือง สินค้ำที่ผลิตขึน้ภำยในประเทศ เป็นต้น ร้ำนค้ำแต่ละร้ำนจะออกแบบตกแต่งสไตล์คำร์นิวลัตำม
รูปแบบของสินค้ำที่จ ำหน่ำย ประดบัตกแต่งด้วยแสงไฟหลำกหลำยรูปแบบ สีสนัสวยงำม และยงัมีเกมส์
ทำวน์ไว้ให้บริกำรแก่นกัทอ่งเที่ยวด้วย 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 โครงกำรคำร์นิวลัเมจิกอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรก่อสร้ำง โดยมีควำมคืบหน้ำของงำน
ก่อสร้ำงคิดเป็นร้อยละ 94 ของงำนก่อสร้ำงทัง้หมด และได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วทัง้สิน้ 3,810.20 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 80.17 ของมลูคำ่เงินลงทนุทัง้สิน้ 5,436 ล้ำนบำท  
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2.7 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 30 
มิถนุำยน 2562 ดงันี:้ 

หน่วย: ล้ำนบำท 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญช ี

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์    
บริ ษัทฯ  และ  บ ริ ษัทย่อย  ไ ด้จด
จ ำนองที่ ดิ นพ ร้อมสิ่ งปลูกส ร้ำ ง
ทัง้หมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมี
ขึน้ในอนำคตไว้กับธนำคำรพำณิชย์
แห่งหนึ่ง เพื่อค ำ้ประกันหนีข้องกลุ่ม
บริษัท ในวงเงินจ ำนอง 2,050 ล้ำน
บำท 

- ที่ดิน เป็นเจ้ำของ 1,841.66 
- สว่นปรับปรุงและพฒันำที่ดิน เป็นเจ้ำของ 140.18 
- อำคำร สิ่งปลกูสร้ำง และส่วนปรับปรุง
อำคำร 

เป็นเจ้ำของ 724.42 

- บอ่กกัและกรงเลีย้งสตัว์ เป็นเจ้ำของ 48.96 
- เคร่ืองจกัร เคร่ืองใช้ และอปุกรณ์ เป็นเจ้ำของ 97.47 
- เคร่ืองตกแตง่ และ เคร่ืองใช้ส ำนกังำน เป็นเจ้ำของ 25.62 
- ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ 180.94 
- อปุกรณ์สวนสนกุ เป็นเจ้ำของ 0.20 
- โครงสร้ำงระหวำ่งก่อสร้ำงและอื่นๆ เป็นเจ้ำของ 3,731.36 

- โครงกำรอื่นๆ เป็นเจ้ำของ 68.18  
รวม ท่ีดิน อำคำร และ อปุกรณ์  6,859.99  
2. สตัว์และต้นไม้  482.78 ไมม่ีภำระผกูพนั 
3. ที่ดินท่ียงัไมไ่ด้ใช้ในกำรด ำเนินงำน  ไมม่ี  

1) สนิทรัพย์ของบริษัท ซำฟำรีเวิลด์ จ ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วย:  

(1) ที่ดินท่ีใช้ส ำหรับประกอบธุรกิจของซำฟำรีเวลิด์ ตัง้อยู ่ณ เลขท่ี 99 ถนนปัญญำอินทรำ แขวงสำมวำ
ตะวนัตก เขตคลองสำมวำ กรุงเทพมหำนคร มีเนือ้ที่รวม 473-1-79.5 ไร่ มีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 เทำ่กบั 1,231.46 ล้ำนบำท  

(2) ที่ดินท่ีใช้ส ำหรับเลีย้งสตัว์ และท ำฟำร์มผลิตอำหำรส ำหรับสตัว์ ที่ต ำบลหวัหว้ำ อ ำเภอศรีมหำโพธ์ิ 
จงัหวดัปรำจีนบรีุ มีเนือ้ที่รวม 599-1-88 ไร่ ปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงกำรล้อมรัว้ ปรับปรุงที่ดินและสร้ำง
คอกสตัว์ มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 เทำ่กบั 83.05 ล้ำนบำท  

(3) อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำง ประกอบด้วยอำคำรที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจของซำฟำรีเวิลด์  เช่น อำคำร
ส ำนกังำน อำคำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่ระลกึ อำคำรภตัตำคำร เวทีและอฒัจนัทร์ ที่ใช้ในกำรแสดงต่ำงๆ 
รวมถึงสิง่ปลกูสร้ำงประเภทบอ่กกัและกรงเลีย้งสตัว์ ซึง่ใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรสวนสตัว์อีกด้วย  

2) สนิทรัพย์ของบริษัท ภเูก็ตแฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) (บริษัทยอ่ย) ประกอบด้วย:  
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(1) ที่ดินที่ใช้ส ำหรับประกอบธุรกิจของภเูก็ตแฟนตำซี และโครงกำรคำร์นิวลัเมจิก ตัง้อยู่ ณ เลขที่ 99 
หมู่ 3 ต ำบลกมลำ อ ำเภอกระทู้  จังหวดัภเูก็ต เนือ้ที่รวม 167-3-70 ไร่ มีมลูค่ำสทุธิตำมบญัชี ณ 
วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562  เทำ่กบั 527.15 ล้ำนบำท  

(2) อำคำรและสิ่งปลกูสร้ำงที่ส ำคญัประกอบด้วย อำคำรโรงละครขนำดใหญ่จุประมำณ 3,000 ที่นัง่ 
อำคำรภตัตำคำรทรงไทยจุประมำณ 4,000 ที่นัง่ อำคำรร้ำนขำยสินค้ำที่ระลึก อำคำรส ำนกังำน 
และและฝึกสอนสตัว์ 

3) สินทรัพย์ของบริษัท คำร์นิวัลเมจิก จ ำกัด (บริษัทย่อยทำงอ้อม) ซึ่งเป็นโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำร
ก่อสร้ำง มีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 เทำ่กบั 3,731.36 ล้ำนบำท 

2.8 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  

จำกประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจท่องเที่ยวมำตัง้แต่ปี 2528 และควำมมุ่งมัน่ที่จะพฒันำธุรกิจให้สมบรูณ์
แบบ มีสว่นแบ่งกำรตลำดให้ครอบคลมุมำกที่สดุ เพื่อสร้ำงควำมหลำกหลำยในผลิตภณัฑ์ อนัจะสง่ผลให้เกิด
ก ำไรที่เพิ่มขึน้และยัง่ยืน บริษัทฯ จึงมีนโนบำยลงทนุขยำยธุรกิจกำรท่องเที่ยวและนนัทนำกำรในแนวเดียวกนั
กบัท่ีบริษัทฯ มีประสบกำรณ์ โดยค ำนงึถึงอตัรำผลตอบแทนที่เหมำะสม เมื่อมีกำรลงทนุคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
จะจัดส่งกรรมกำรของบริษัทฯ เข้ำเป็นกรรมกำรหรือด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้บริหำรในบริษัทย่อยด้วย ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ในกำรควบคมุและก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจให้เป็นไปในแนวทำงที่สอดคล้องกบักำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  กำรลงทนุท่ีส ำคญัตำ่งๆ เช่น กำรได้มำซึง่สนิทรัพย์ และกำรกู้ เงินโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ย่อย จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น แล้วแต่กรณี 
ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมลูให้เป็นไปตำมประกำศของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทนุ  

กำรลงทนุในบริษัทย่อยของบริษัทฯ นอกจำกบริษัท ภเูก็ตแฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) ที่ได้ด ำเนินกิจกำรแหล่ง
บนัเทิงขนำดใหญ่ที่ได้มำตรฐำนระดบัสำกลแล้ว บริษัทฯ  ยงัได้จดัตัง้บริษัท ซำฟำรี ไวลด์ไลฟ์ ปำร์ค จ ำกดั โดย
จะด ำเนินธุรกิจประเภทกำรท่องเที่ยว เป็นสถำนที่พกัผ่อนหย่อนใจ จัดประชุม/สมัมนำ ค่ำยพกัแรม และเป็น
ศนูย์พฒันำกำรขยำยพนัธุ์สตัว์เพื่อน ำออกจ ำหน่ำย อีกแห่งหนึ่งที่จังหวดัปรำจีนบรีุ นอกจำกนี ้บริษัท ภูเก็ต
แฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ยงัได้จดัตัง้บริษัท คำร์นิวลัเมจิก จ ำกัด โดยจะด ำเนินธุรกิจกำร
ทอ่งเที่ยวและนนัทนำกำรประเภท Theme Park ที่เน้นโชว์เร่ืองกำรแสดงแสงสีของดวงไฟ Hi-tech ต่ำงๆ ที่น ำ
สมยั ตื่นตำตื่นใจ ขึน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต เพื่อขยำยฐำนลกูค้ำให้ครอบคลมุไปยงักลุม่ตำ่งๆ ได้มำกยิ่งขึน้อีกด้วย  

ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัท ภเูก็ตแฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) เป็นจ ำนวน 1,177.10      
ล้ำนบำท หรือเทำ่กบัประมำณร้อยละ 99.92 ของทนุจดทะเบียนท่ีมีจ ำนวน 1,178 ล้ำนบำท และมีเงินลงทนุใน
บริษัท ซำฟำรี ไวลด์ไลฟ์ ปำร์ค จ ำกดั เป็นจ ำนวน 9 ล้ำนบำท หรือเทำ่กบัร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียนที่ช ำระ
แล้วจ ำนวน 10 ล้ำนบำท และบริษัท ภเูก็ตแฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) มีเงินลงทนุในบริษัท คำร์นิวลัเมจิก จ ำกดั 
เป็นจ ำนวน 1,485 ล้ำนบำท หรือเทำ่กบัร้อยละ 99 ของทนุจดทะเบียน  
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มลูคำ่เงินลงทนุสทุธิในบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 มิถนุำยน 2562 

ชื่อบริษัท 
ประเภทและลักษณะ

ธุรกิจ 
ทุนช าระแล้ว 

(บาท) 
% การถอืหุ้น 
ของบริษัทฯ 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(บาท) 

บริษัทย่อย     
1. บมจ.ภเูก็ตแฟนตำซี กำรทอ่งเท่ียวและนนัทนำกำร 

(กำรแสดงในโรงละคร) 
1,178,000,000 99.92 1,178,000,000 

2. บจ.ซำฟำรี ไวลด์ไลฟ์      
ปำร์ค 

กำรทอ่งเท่ียวและขยำยพนัธุ์
สตัว์ 10,000,000 90.00 9,000,000 

3. บจ.คำร์นิวลัเมจิก  

    (บริษัทย่อยทำงอ้อม)  

กำรท่องเท่ียวและนนัทนำกำร 
(กำรแสดงแสงสีของดวงไฟ) 1,500,000,000 

ถือหุ้นผ่ำน บมจ.ภเูก็ต
แฟนตำซี 99.00 

1,485,000,000 

บริษัทร่วม  
- ไม่มี - 

 
   

 

3. ข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 
3.1 คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้ำงกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรทัง้หมด 3 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร  ณ วนัที่ 31 สิงหำคม 2562 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน        
11 ทำ่น มีกรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 6 ทำ่น เกินกวำ่กึ่งหนึง่ของกรรมกำรทัง้หมด  

รายชื่อ 
คณะกรรมการบริษัท 

(ต าแหน่ง) 
คณะกรรมการบริหาร 

(ต าแหน่ง) 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ต าแหน่ง) 
1. นำยณรงค์ จลุชำต กรรมกำรอิสระและ 

ประธำนกรรมกำร 
  

2. ดร. ผิน คิว้คชำ รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร  
3. นำงอำภำ คิว้คชำ กรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  
4. นำยสเุมธ สงัข์ศิริ 

กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

5. นำยสมศกัดิ์ มัน่แดง กรรมกำรอสิระ  กรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำงเพ็ญศรี ชยัชชัวำลย์ กรรมกำรอิสระ  กรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยเดช  น ำศิริกลุ กรรมกำรอิสระ   
8. นำยสมพำศ นิลพนัธ์ กรรมกำรอิสระ   
9. นำงสำวอมัพรศรี คิว้คชำ กรรมกำร   
10. นำยอ ำนำจ คิว้คชำ กรรมกำร   
11. นำยฤทธ์ิ คิว้คชำ กรรมกำร   
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3.2 คณะผู้บริหาร 

ณ วนัที ่31 สงิหำคม 2562 คณะผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหำร 6 คน ดงัมีรำยช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร. ผิน คิว้คชำ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำงอำภำ คิว้คชำ กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
3. นำยฤทธ์ิ คิว้คชำ กรรมกำรรองผู้จดักำรใหญ่ (กำรตลำดและพฒันำธุรกิจ) 
4. นำยอ ำนำจ คิว้คชำ กรรมกำรรองผู้จดักำรใหญ่ (บญัชีและกำรเงิน) 
5. นำงสำวอมัพรศรี คิว้คชำ กรรมกำรผู้ชว่ยผู้จดักำรใหญ่ (จดัซือ้) 
6. นำยประทีป ภูท่องสขุ รองผู้จดักำรใหญ่ (ทัว่ไป) 

3.3 ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 

รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก โดยกำรนบัรวมหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องตำมมำตรำ 258 ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้
ถือหุ้นครัง้หลงัสดุเมื่อวนัที่ 30 เมษำยน 2562  มีดงันี:้ 

ล าดับ ผู้ถอืหุ้นใหญ่  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 
1 กลุม่ตระกลูคิว้คชำ 1,019,728,248 45.91 

 
1.1 น.ส. อมัพรศรี คิว้คชำ 400,780,952 18.04 

 
1.2 นำย ผิน คิว้คชำ 366,666 0.02 

 
  - บริษัท ซิลเวอร์เฮำส์ จ ำกดั 100,105,186 4.51 

 
  - นำย เดช คิว้คชำ 209,895,720 9.45 

 
  - นำย กิตติกร คิว้คชำ 60,178,346 2.71 

 
  - นำย สมหวงั คิว้คชำ 2,866,666 0.13 

 
  - นำย ชนิศำ คิว้คชำ 157,480 0.01 

 
  - นำงสำว เอ็นด ูคิว้คชำ 25,000 0.00 

 
1.3 นำย ฤทธ์ิ คิว้คชำ 108,735,326 4.90 

 
1.4 นำง อำภำ คิว้คชำ 70,366,666 3.17 

 
  - นำงสำว อ ำพนั เตชะรัตนไชย 4,913,331 0.22 

 
  - นำง อำภรณ์ เตชะรัตนไชย 1,960,000 0.09 

  - นำย กรีธำ เตชะรัตนไชย 1,000,000 0.05 
  - นำงสำว กลุธิดำ เตชะรัตนไชย 750,000 0.03 

 
  - นำง อำภสัรำ เตชะรัตนไชย 22,221 0.00 

 
1.5 นำย อ ำนำจ คิว้คชำ 57,604,688 2.59 

2 กลุม่จฬุำงกรู 284,666,666 12.82 

 
2.1 นำย ทวีฉตัร จฬุำงกรู 220,000,000 9.90 

 
2.2 นำง หทยัรัตน์ จฬุำงกรู 38,000,000 1.71 
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ล าดับ ผู้ถอืหุ้นใหญ่  จ านวนหุ้น  ร้อยละ 

 
2.3 นำย ณฐัพล จฬุำงกรู 26,666,666 1.20 

3 กลุม่เลำหะพลวฒันำ 147,677,880 6.65 

 
3.1 นำย สวุิทย์ เลำหะพลวฒันำ 147,050,000 6.62 

 
3.2 นำง อทุยัวรรณ เลำหะพลวฒันำ 622,790 0.03 

 
3.3 นำย ธนโชติ เลำหะพลวฒันำ 5,090 0.00 

4 กลุม่คลอ่งประกิจ 132,730,500 5.97 
  4.1    นำยวินยั คลอ่งประกิจ 85,483,000  3.85 
  4.2    นำงสำวริศรำ คลอ่งประกิจ 44,247,500  1.99 
  4.3    นำงสำวรริศำ คลอ่งประกิจ 3,000,000 0.14 

5 KGI ASIA LIMITED 55,231,706  2.49 
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 38,796,557  1.75 
7 นำง สภุำภรณ์ สมิทธินนัท์ 24,800,000 1.12 
8 นำงสำว ศิริวรรณ ธำระเขตต์ 21,995,773 0.99 
9 BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 20,511,500  0.92 
10 นำงภสัสร  สำยธำรพระพร 20,500,000 0.09 

รวมการถอืหุ้นของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 1,766,638,830 79.50 
ทีม่า:  บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. ประวัติการเพิ่มทุนและประวัตจ่ิายปันผลในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
4.1 ประวัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

-ไมม่ี-  

4.2 ประวัติการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 60 ของก ำไรสทุธิหลงัจำกหกั
ภำษีเงินได้นิติบคุคลของแตล่ะปี  

ในระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ บริษัทฯ ไมม่ีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น  แม้วำ่ผลประกอบกำรในปี  2561 
มีก ำไรสทุธิ 156.55 ล้ำนบำท และมีก ำไรสะสมยกมำ 535.21 ล้ำนบำท แต่เพื่อส ำรองเงินไว้ใช้หมนุเวียนในกิจกำร 
และขยำยธุรกิจกำรลงทนุสร้ำงธีมปำร์คแหง่ใหมใ่นจงัหวดัภเูก็ต คณะกรรมกำรบริษัทจึงมีมติให้ขออนมุตัิที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ให้พิจำรณำงดกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนดงักลำ่ว 

5. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย 
5.1 บริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) (บริษัทย่อย) 

บริษัท ภเูก็ตแฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) (“ภเูก็ตแฟนตำซี”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 1 กรกฎำคม 2547 เพื่อด ำเนินธุรกิจ
กำรทอ่งเที่ยวและนนัทนำกำร (กำรแสดงในโรงละคร)  ณ วนัที่ 30 มิถนุำยน 2562 มีทนุจดทะเบียนและเรียกช ำระ



  

บริษัท                           จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 2   ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) หน้ำ  37 

แล้ว 1,178 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 1,178  ล้ำนหุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท บริษัทฯ ได้ถือหุ้น
ในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 99.92 ของทนุจดทะเบียน 

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

บริษัท ซำฟำรี ไวลด์ไลฟ์ ปำร์ค จ ำกดั (“ซำฟำรี ไวลด์ไลฟ์ฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 4 เมษำยน 2554 เพื่อจะประกอบ
ธุรกิจกำรทอ่งเที่ยว เป็นสถำนที่พกัผอ่นหยอ่นใจ ประชุม สมัมนำ ค่ำยพกัแรม และเป็นศนูย์ขยำยพนัธุ์สตัว์เพื่อน ำ
ออกจ ำหน่ำย  ณ 30 มิถุนำยน 2562 บริษัท ซำฟำรีไวลด์ไลฟ์ ปำร์ค จ ำกัด มีทุนจดทะเบียน 40 ล้ำนบำท 
ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 4 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท และเรียกช ำระแล้วร้อยละ 25 เป็นเงิน 10 
ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัทดงักลำ่วร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียน 

5.3 บริษัท คาร์นิวัลเมจิก จ ากัด (“คาร์นิวัล เมจิกฯ”) 

บริษัท คำร์นิวลั เมจิก จ ำกัด (“คำร์นิวลั เมจิกฯ”) ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 9 ตุลำคม 2557 เพื่อจะประกอบธุรกิจกำร
ทอ่งเที่ยวและนนัทนำกำรประเภทธีมปำร์ค 30 มิถนุำยน 2562 บริษัท คำร์นิวลัเมจิก จ ำกดั มีทนุจดทะเบียนเรียก
ช ำระแล้ว 1,500 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหุ้นสำมญัจ ำนวน 150 ล้ำนหุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัท ภเูก็ต
แฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) (บริษัทยอ่ย) ถือหุ้นในบริษัท คำร์นิวลัเมจิก จ ำกดั ร้อยละ 99.0 ของทนุจดทะเบียน   
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางการเงนิบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

1. งบการเงนิรวม ปี 2559 – 2561 และงวด 6 เดือนของปี 2562 
1.1  งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม 

หน่วย: ล้ำนบำท 

 
งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  

สินทรัพย์ 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

 
จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์หมุนเวียน                 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด 

343.44 6.87 219.75 3.69 161.92 2.29 388.54 4.85 

เงินลงทนุชัว่ครำว 30.09 0.60 2.44 0.04 2.02 0.03 0.50 0.01 

ลูกหนี ก้ำรค้ ำและลูกหนี ้
หมนุเวียนอ่ืน - สทุธิ 

127.79 2.55 213.24 3.59 115.74 1.64 123.54 1.54 

สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 51.45 1.03 41.99 0.71 40.84 0.58 39.13 0.49 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวด
ปัจจบุนั 

1.41 0.03 1.47 0.02 - - - - 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 554.19 11.08 478.89 8.05 320.53 4.54 551.71 6.89 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติด
ภำระค ำ้ประกนั 

40.18 0.80 4.10 0.07 4.14 0.06 4.14 0.05 

สตัว์และต้นไม้ - สทุธิ 522.68 10.46 554.37 9.32 501.95 7.11 482.78 6.03 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - 
สทุธิ 

3,681.42 73.63 4,726.71 79.46 6,140.86 86.96 6,858.99 85.63 

เ งิ นจ่ ำยล่ วงห น้ ำค่ ำซื ้อ
สินทรัพย์และสตัว์ - สทุธิ 

9.52 0.19 160.51 2.70 69.99 0.99 82.38 1.03 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำร
ตดับญัชี - สทุธิ 

4.01 0.08 5.15 0.09 6.37 0.09 11.67 0.15 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 187.87 3.76 18.32 0.31 18.03 0.25 18.05 0.23 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 4,445.67 88.92 5,469.17 91.95 6,741.35 95.46 7,458.01 93.11 

รวมสินทรัพย์ 4,999.87 100.00 5,948.06 100.00 7,061.88 100.00 8,009.72 100.00 
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1.1  งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม  (ต่อ) 

หน่วย: ล้ำนบำท 

  งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  

หนีส้ิน 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หนีส้ินหมุนเวียน         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะ
สัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

- - - - - - 40.16 0.50 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มนุเวียนอื่น 166.41 3.33 370.26 6.22 326.10 4.62 343.30 4.29 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบคุคลอื่น 108.59 2.17 822.06 13.82 932.91 13.21 423.17 5.28 
เ งิ นกู้ ยื ม ระยะสั ้นจำกบุคคลที่
เก่ียวข้องกนั 

- - - - 80.00 1.13 - - 

หุ้นกู้ระยะสัน้ 336.17 6.72 320.30 5.38 471.82 6.68 1,180.91 14.74 
หนี ส้ิ นระยะยำวตำมสัญญำเช่ ำ
กำรเงินส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระภำยใน
หนึง่ปี 

36.02 0.72 26.03 0.44 29.09 0.41 20.74 0.26 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกบริษัทและ
บคุคลภำยนอกส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึง่ปี 

- - - - - - 78.12 0.98 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนที่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 

187.74 3.76 204.94 3.45 241.29 3.42 258.64 3.23 

ภำษีเงินได้นิติบคุคลค้ำงจ่ำย 11.96 0.24 20.05 0.34 29.28 0.42 31.81 0.40 

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 846.88 16.94 1,763.64 29.65 2,110.47 29.89 2,376.85 29.67 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน         

หุ้นกู้ระยะยำว 175.76 3.52 173.92 2.92 658.12 9.32 1,458.24 18.21 
หนี ส้ิ นระยะยำวตำมสัญญำเช่ ำ
กำรเงิน - สทุธิ 

34.80 0.70 29.03 0.49 19.32 0.27 13.22 0.17 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกบริษัทและ
บคุคลภำยนอก 

- - - - 135.46 1.92 58.22 0.73 

เงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
- สทุธิ 

1,028.78 20.58 856.88 14.41 835.17 11.82 719.36 8.98 

ประมำณกำรหนี ส้ินไม่หมุนเวียน
ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 

95.53 1.91 118.89 2.00 136.05 1.93 185.77 2.32 

หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - 
สทุธิ 

22.12 0.44 23.70 0.40 26.57 0.38 20.44 0.26 

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 1,356.98 27.14 1,202.42 20.22 1,810.70 25.64 2,455.25 30.65 

รวมหนีส้ิน 2,203.86 44.08 2,966.06 49.87 3,921.17 55.53 4,832.10 60.33 
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1.1  งบแสดงฐานะทางการเงนิรวม  (ต่อ) 

หน่วย: ล้ำนบำท 

  งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน          

หุ้ นสำมัญ 2,221.11 ล้ ำนหุ้ น 
มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท 

2,221.11 44.42 2,221.11 37.34 2,221.11 31.45   

หุ้ นสำมัญ 3,109.55 ล้ ำนหุ้ น 
มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท 

      3,109.55 38.82 

ทนุท่ีออกและช ำระแล้ว         

หุ้ นสำมัญ 2,221.11 ล้ ำนหุ้ น 
มลูคำ่หุ้นละ 1 บำท 

2,221.11 44.42 2,221.11 37.34 2,221.11 31.45 2,221.11 27.73 

ส่วนต ่ำกว่ำมลูค่ำหุ้นสำมญั (4.11) (0.08) (4.11) (0.07) (4.11) (0.06) (4.11) (0.05) 

ส่วนเกินจำกกำรจ่ำยโดยใช้หุ้ น
เป็นเกณฑ์ 

65.42 1.31 65.42 1.10 65.42 0.92 65.42 0.82 

ก ำไรสะสม         

จดัสรรแล้ว         

     ส ำรองตำมกฎหมำย 33.85 0.68 51.95 0.88 59.80 0.85 63.90 0.80 

     ยงัไม่จดัสรร 473.78 9.47 641.97 10.79 783.08 11.09 816.06 10.19 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,790.04 55.80 2,976.34 50.04 3,125.29 44.25 3,162.38 39.48 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคมุ 5.97 0.12 5.67 0.09 15.42 0.22 15.24 0.19 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 2,796.01 55.92 2,982.00 50.13 3,140.71 44.47 3,177.62 39.67 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,999.87 100.00 5,948.06 100.00 7,061.88  100.00 8,009.72 100.00 

 

  



  

บริษัท                           จ ำกดั (มหำชน) 

 

ส่วนที่ 3   ข้อมูลเบือ้งต้นของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากัด (มหาชน)                                                                                หน้ำ  41 

1.2  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

หน่วย: ล้ำนบำท 

งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดบัญช ี

ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายได้                   
 จ ำหนำ่ยบตัรเข้ำชม 1,117.78 61.23 1,199.09 61.88 1,213.29 62.88 597.72  61.62  569.05 63.24 
 จ ำหนำ่ยอำหำรและเคร่ืองดื่ม 389.53 21.34 410.85 21.20 397.19 20.58 203.84  21.01  198.18 22.02 
 จ ำหนำ่ยสนิค้ำและของที่ระลกึ 64.69 3.54 57.38 2.96 48.59 2.52 26.26  2.71  18.59 2.07 
 จ ำหนำ่ยอำหำรสตัว์ 17.39 0.95 21.20 1.09 24.82 1.29 10.18  1.05  12.79 1.42 
 จ ำหนำ่ยภำพถำ่ย 24.99 1.37 45.36 2.34 66.94 3.47 32.28  3.33  29.44 3.27 
 ให้บริกำรรถรับสง่ 100.91 5.53 115.24 5.95 102.06 5.29 59.54  6.14  37.93 4.21 
 ให้บริกำรกิจกรรมสวนสนกุ 31.85 1.74 30.40 1.57 26.29 1.36 13.12  1.35  10.47 1.16 
 ให้บริกำรรับฝำกขำย 29.87 1.64 26.02 1.34 19.07 0.99 11.16  1.15  7.68 0.85 
 สว่นแบง่คำ่ถำ่ยรูป 18.63 1.02 5.93 0.31 - - - - - - 
 จำกกำรด ำเนินงำนอื่น 29.83 1.63 26.27 1.36 31.25 1.62 15.98  1.65  15.76 1.75 
 รวมรำยได้ 1,825.45 100.00 1,937.75 100.00 1,929.50 100.00 970.08  100.00  899.89 100.00 
ต้นทนุขำยและบริกำร (773.35) (42.37) (798.10) (41.19) (807.13) (41.83) (411.01) (42.37) (421.99) (46.89) 
ขำดทนุจำกสตัว์ตำย (21.76) (1.19) (10.55) (0.54) (26.33) (1.37) (12.89) (1.33) (11.61) (1.29) 
คำ่เสือ่มรำคำ (190.55) (10.44) (195.66) (10.10) (174.09) (9.02) (88.64) (9.14) (78.17) (8.69) 
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งบก าไรขาดทุน 

ส าหรับงวดบัญช ี
ส าหรับปีสิน้สุดวนัที่  ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว สอบทานแล้ว สอบทานแล้ว 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ก ำไรขัน้ต้น 839.79 46.00 933.45 48.17 921.95 47.78 457.54 47.16 388.12 43.13 
กลบัรำยกำรหนีส้งสยัจะสญู - สทุธิ (5.39) (0.30) 16.37 0.84 2.67 0.14 0.37  0.04  (0.11) (0.01) 
รำยได้จำกกำรขำยสตัว์เกิดใหม ่ 4.84 0.27 2.56 0.13 0.19 0.01 -    -    11.67 1.30 
ก ำไรจำกกำรขำยสตัว์ 1.66 0.09 2.25 0.12 3.08 0.16 1.36  0.14  0.00 0.00 
ก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรขำยสนิทรัพย์
ถำวร 

(0.04) 0.00 0.37 0.02 (0.35) (0.02) (1.44) (0.15) 0.80 0.09 

ดอกเบีย้รับ 8.37 0.46 1.28 0.07 0.95 0.05 0.34  0.04  0.46 0.05 
รำยได้อื่น 15.62 0.86 13.45 0.69 15.36 0.80 -    -    7.25 0.81 
รำยได้เงินชดเชยจำกบริษัทประกนัภยั - - - - 4.76 0.25 7.13  0.73  15.84 1.76 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริกำร (94.34) (5.17) (85.83) (4.43) (81.12) (4.21) (39.47) (4.07) (39.02) (4.34) 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร (504.99) (27.66) (560.70) (28.93) (532.95) (27.62) (246.77) (25.44) (255.31) (28.37) 
ก ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงินและภำษี
เงินได้ 

265.52 14.55 323.21 16.68 334.53 17.34 179.07  18.46  129.70 14.41 

ต้นทนุทำงกำรเงิน (127.37) (6.98) (89.18) (4.60) (132.51) (6.87) (45.37) (4.68) (72.77) (8.09) 
ก ำไรก่อนรำยได้(คำ่ใช้จำ่ย)ภำษีเงินได้ 138.15 7.57 234.02 12.08 202.02 10.47 133.70  13.78  56.93 6.33 
รำยได้(คำ่ใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้ (26.24) (1.44) (40.28) (2.08) (53.31) (2.76) (28.99) (2.99) (20.03) (2.23) 
ก าไรส าหรับปี 111.91 6.13 193.74 10.00 148.71 7.71 104.71  10.79  36.90 4.10 
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1.3  งบกระแสเงนิสดรวม 

หน่วย: ล้ำนบำท 

 
ส าหรับงวดบัญชี 

งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน      
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 138.15 234.02 202.02 133.70 56.93 
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไรขำดทนุ      

เป็นเงินสดรับมำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน :      
คำ่เสือ่มรำคำ 191.48 196.92 177.19 89.68 81.05 
(กลบัรำยกำร) หนีส้งสยัจะสญู - สทุธิ 5.39 (16.37) (2.67) (0.37) 0.11 
(กลบัรำยกำร) ผลขำดทนุจำกมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอืลดลง - สทุธิ (1.68) 0.53 (0.06) (0.08) (0.82) 
(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหนำ่ยและจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ถำวร (0.23) 0.53 0.62 1.44 (0.80) 
ก ำไรจำกกำรขำยสตัว์ (1.66) (2.25) (3.08) (1.36) - 
ตดัจ ำหนำ่ยงำนระหวำ่งก่อสร้ำง - - - 0.27  
ขำดทนุจำกสตัว์ตำย 21.76 10.55 26.33 12.89 11.61 
ดอกเบีย้รับ (8.37) (1.28) (0.95) (0.34) (0.46) 
คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน 17.43 17.29 25.64 12.82 50.39 
ต้นทนุทำงกำรเงิน 127.37 89.18 132.51 45.37 72.77 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำน 490.09 529.12 557.55 294.01 270.78 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ด ำเนินงำน - (เพิ่มขึน้) ลดลง      

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (36.19) (81.54) 98.45 91.33 (4.56) 
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ส าหรับงวดบัญชี 

งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 

สนิค้ำคงเหลอื  (8.85) 8.93 1.22 1.48 2.53 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  (7.05) 3.69 0.29 0.60 (0.01) 

กำรเปลีย่นแปลงในหนีส้นิด ำเนินงำน - เพิ่มขึน้ (ลดลง)      
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น (40.94) 61.96 (52.32) (59.00) (38.02) 
จ่ำยประมำณกำรหนีส้นิไมห่มนุเวียนส ำหรับผลประโยชน์ 
พนกังำน 

(3.04) (3.33) (8.48) (2.69) (0.67) 

เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 394.03 518.83 596.72 328.42 230.05 
จ่ำยภำษีเงินได้ (30.35) (31.33) (42.36) (11.78) (32.81) 
รับคืนภำษีถกูหกั ณ ที่จ่ำย 1.43 - 1.41 - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 365.11 487.50 555.77 313.94 197.24 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน      
เงินลงทนุชัว่ครำว(เพิ่มขึน้)ลดลง 469.91 27.65 0.42 1.62 1.52 
เงินฝำกที่ติดภำระค ำ้ประกนั(เพิ่มขึน้)ลดลง (34.79) 36.08 (0.04) 0.34 - 
เงินสดรับดอกเบีย้ 8.37 6.84 0.95 - 0.46 
เงินสดจ่ำยซือ้สตัว์และต้นไม้ (4.74) (15.57) (7.13) (4.49) (0.93) 
เงินสดจ่ำยซือ้ที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ (814.23) (965.04) (1,288.99) (455.28) (535.10) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสตัว์ 3.45 5.20 8.50 3.00 - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 5.22 2.72 2.88 0.44 2.77 
จ่ำยเงินลว่งหน้ำตำมสญัญำก่อสร้ำง (168.78) - - - - 
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ส าหรับงวดบัญชี 

งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 

จ่ำยเงินลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์และสตัว์ (58.20) (52.75) (81.83) (15.10) (138.62) 
รับคืนเงินลว่งหน้ำคำ่ซือ้สตัว์ 1.81 0.82 8.28 - - 
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (591.98) (954.06) (1,356.95) (469.46) (669.90) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้ - - - - 40.16 
เงินสดรับ(จ่ำย)จำกเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลอื่น (33.05) 684.15 81.24 (25.58) (149.45) 
เงินสดรับ(จ่ำย)หุ้นกู้ ระยะสัน้ -สทุธิ 18.84 119.01 146.79 (56.83) 215.58 
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลที่เก่ียวข้องกนั - - 110.00 - 90.00 
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั - - (30.00) - (170.00) 
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทและบคุคลภำยนอก - - 135.18 - - 
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นกู้  174.82 173.09 603.55 75.01 882.38 
ช ำระคืนหุ้นกู้  - (320.00) (180.00) - - 
ช ำระหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (43.59) (42.52) (28.05) (13.80) (14.45) 
รับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 1,250.12 36.11 242.12 200.00 17.68 
ช ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (1,148.45) (193.65) (229.77) (103.32) (118.50) 
จ่ำยช ำระต้นทนุทำงกำรเงิน (134.40) (113.11) (117.69) (52.91) (94.13) 
รับช ำระคำ่หุ้นสำมญัเพิ่มทนุ - - 10.00 3.00 - 
จ่ำยเงินปันผลของบริษัทยอ่ย - (0.22) - - - 
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ 84.29 342.86 743.37 25.57 699.28 
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ส าหรับงวดบัญชี 

งบกระแสเงนิสด ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2562 

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) - สทุธิ (142.58) (123.70) (578.23) (129.94) 226.61 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัต้นปี 486.03 343.44 219.75 219.75 161.92 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัปลำยปี 343.44 219.75 161.92 89.81 388.54 

ข้อมลูงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม          
สนิทรัพย์เพิ่มขึน้จำกหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 19.95 26.76 21.40 8.05 - 
ซือ้สนิทรัพย์เป็นเงินเช่ือ -    110.26 47.63 50.22 37.49 

คำ่ใช้จ่ำยที่เก่ียวข้องโดยตรงกบัโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำงค้ำงจ่ำย -    30.00 30.00 45.34 19.00 
ต้นทนุกำรกู้ยืมที่เก่ียวข้องกบักำรได้มำของที่ดิน อำคำรและอปุกรณ์ 9.73 62.41 93.92 50.37 84.15 
โอนเงินลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์ไปเป็นโครงกำรระหวำ่งก่อสร้ำง -    11.25 - 120.69 119.77 
โอนงำนระหวำ่งก่อสร้ำงไปเป็นลกูหนีอ้ื่น 6.50 -    -    -  - 
โอนเงินลว่งหน้ำคำ่ซือ้สนิทรัพย์ไปเป็นสนิทรัพย์ -    7.11 161.18 2.98 1.12 
โอนเงินลว่งหน้ำคำ่ซือ้สตัว์ไปเป็นสตัว์ 55.87 62.25 4.59  -    5.88 
ขำยยำนพำหนะภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 2.27 -    -    - - 
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1.4  อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
ส าหรับงวดบัญช ี

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
6 เดือนแรกของ 

ปี 2561 
6 เดือนแรกของ 

ปี 2562 
อัตราส่วนสภาพคล่อง          

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.65 0.27 0.15 0.16 0.23 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.59 0.25 0.13 0.13 0.22 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.53 0.37 0.29 0.33 0.25 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (ครัง้) 32.70 31.85 30.75 13.48 15.63 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (เทำ่) 12 12 12 27 23 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลอื (ครัง้) 16.74 17.08 19.49 9.95 10.55 
ระยะเวลำขำยสนิค้ำเฉลีย่ (วนั) 22 22 19 37 35 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้(ครัง้) 13.63 14.21 16.47 8.10 9.77 
ระยะเวลำช ำระหนี ้(วนั) 27 26 23 45 37 
Cash Cycle (วนั) 7 8 8 18 20 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (ร้อยละ) 46.00 48.17 47.78 47.16 43.13 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ร้อยละ) 14.43 16.68 17.34 18.46 14.41 
อตัรำก ำไรอื่น (ร้อยละ) 1.35 1.84 1.36 0.79 3.84 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (ร้อยละ) 141.75 150.83 166.13 175.32 152.06 
อตัรำก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 6.05 9.82 7.61 10.71 3.94 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ) 4.03 6.72 4.87 3.42 1.17 
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ส าหรับงวดบัญช ี

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
6 เดือนแรกของ 

ปี 2561 
6 เดือนแรกของ 

ปี 2562 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (ร้อยละ) 5.14 5.90 5.43 2.96 1.72 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (ร้อยละ) 5.94 9.26 8.97 3.86 1.77 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เทำ่) 0.30 0.36 0.38 0.16 0.12 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ       
อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.25 1.00 0.79 1.25 1.52 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 5.60 6.92 4.14 3.95 1.78 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash basis) (เทำ่) 0.28 0.29 0.16 0.43 0.16 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล1/ - - - - - 

หมายเหต:ุ 1/ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 31.42 ล้านบาท ตามล าดบั แต่เนือ่งด้วยบริษทัฯ ได้มีการลงทนุสร้างโครงการธีมปาร์ค คาร์นิวลัเมจิกในจงัหวดัภูเก็ต และมีงานก่อสร้างปรบัปรุงกิจกรรมและการให้บริการ
ของบริษัทฯ หลายรายการ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ขออนมุติัทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2559 

 ปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 360.57 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยก าไรจากการด าเนินงาน 137.82 ล้านบาท และเงินปันผลรบัจากบริษัทย่อย 222.75 ล้านบาท กลุ่มบริษัทได้มีการลงทนุสร้างโครงการคาร์
นิวลัเมจิก รวมถึงต้องส ารองเงินไว้หมุนเวียนในกิจการ คณะกรรมการจึงเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2560  

 ปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 156.55 ล้านบาท แต่เนือ่งด้วยบริษัทฯ ได้มีการลงทนุสร้างโครงการคาร์นิวลัเมจิก รวมถึงต้องส ารองเงินไว้หมนุเวียนในกิจการ คณะกรรมการจึงเสนอทีป่ระชมุสามญัผู้ถือหุ้น
พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2561  

 


