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Vision 

 

 

 

ผูน้  ำแหลง่ท่องเท่ียวมำตรฐำนสำกล 

  

“สรา้งความสขุแด่คนทกุวยั” 

ซำฟำรีเวิลด ์เป็นธีมปำรค์ที่ใหค้วำมสขุ  

สนกุสนำน ควำมบันเทิงใจ ที่มสีำระ เป็นประโยชน ์ 

และใหค้วำมรูแ้กผู่ม้ำเยือน พรอ้มดว้ยกำรใหบ้ริกำร 

ที่เต็มเป่ียมไปดว้ยรอยย้ิม ไมตรีจิต ซ่ือตรงตอ่

นกัทอ่งเที่ยวทกุเพศทกุวยั 

Mission 
 
 
 
 

 

                                   

 

 Service Core Value 
 

ยนิดรีบัใช้ 
และให้บรกิาร 

ด้วยความเต็มใจ 
และเอาใจใส่ 

พนักงานทุกคน          
คอืผู้ส่งมอบความสุข

ให้แก่ทุกท่าน 
ที่มาเยอืน 

ให้บรกิารรวดเรว็ 
ฉับไว ด้วยความ 
เข้าใจลูกค้า 

ใจรกัการบรกิาร 
มคีวามปราถนาดี          
และรกัลูกค้า 

อารมณ์ด ี
เป็นมติรไมตร ีให้บรกิาร

ด้วยรอยยิ้มทุกราย 

 

 

วิสยัทศัน ์

พนัธกิจ 

ค่ำนยิมบริกำร 
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Motto 
 
 

 

 

 

 

 

 

The World of Happiness  
    อำณำจกัรแห่งควำมสขุ 

  

ค ำขวญั 
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ขอ้มลูทัว่ไป 
บริษทั  ซำฟำรีเวิลด ์ จ ำกดั  (มหำชน) : 

 

ชื่อยอ่หลกัทรพัย:์  SAFARI 

เลขทะเบยีนบรษิทั: 0107537000351   

การประกอบธุรกจิ: การท่องเทีย่วและนันทนาการ ประเภทสวนสตัวเ์ปิดและการแสดง   

ทุนจดทะเบยีนและช าระแลว้: 2,221,108,600 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,221,108,600 หุน้                                     
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

สถานทีต่ ัง้:                   99 ถนนปัญญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา  

กรงุเทพมหานคร 10510 โทรศพัท์ (02) 518-1000-19, (02) 914-4100-19 

โทรสาร  (02) 518-1022, (02) 914-2959 เวป็ไซต ์www.safariworld.com  

E-mail address: info@safariworld.com 
 

บคุคลอำ้งอิง : 

  นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์

บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก  แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
กรงุเทพมหานคร 10110  โทรศพัท ์0-2009-9000 

  ผู้สอบบญัชี 

บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ส านกังานตัง้อยูท่ีห่อ้งชุด 100/72 ชัน้ 22 อาคารวอ่งวานิช B เลขที ่100/2  
ถนนพระราม 9 เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310โทรศพัท ์0-2645-0109 โทรสาร 0-2645-0110 

  ผู้ตรวจสอบภำยใน 

บรษิทั เจพ ีทพิ ออดทิ จ ากดั  ส านกังานตัง้อยู ่ณ เลขที ่304/9 ซอยลาดพรา้ว 87 (จนัทราสขุ) แขวงคลองเจา้คณุสงิห ์  
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร โทรศพัท ์0-86809-9799  โทรสาร 0-2932-2990 

 

 
 
 
 

mailto:info@safariworld.com
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ขอ้มลูทำงกำรเงนิโดยสรปุ  
บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

สรปุผลการด าเนินงาน    

รายไดร้วมจากการด าเนินงาน 1,929.50  1,932.00 1,825.45 
รายไดร้วม 1,953.47  1,957.67 1,855.91 
ก าไรขัน้ต้น 921.95  927.70 839.79 
ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษ ีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 508.63  518.86 454.03 
ก าไรสทุธ ิ 148.71  193.74 109.87 

 

 

  

สรปุฐานะการเงิน    

สนิทรพัยร์วม 7,061.88  5,948.06 4,999.87 
หน้ีสนิรวม 3,921.17  2,966.06 2,203.86 
สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 3,140.71  2,982.00 2,796.01 
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (ไม่รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย) 3,125.29  2,976.34  2,790.04  
ทุนเรอืนหุน้เรยีกช าระแล้ว  (หุน้) 2,221,108.60 2,221,108.60 2,221,108.60 
มลูคา่หุน้ที่ตราไว ้หุน้ละ  (บาท/หุน้) 1 1 1 
ก าไรต่อหุน้  (บาท) 0.07  0.09 0.05 
มลูคา่ทางบญัช ี (บาท/หุน้) 1.41  1.34  1.26  
เงนิปันผลต่อหุน้ * -    - - 

 

 

  

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั        

อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 0.15 0.27 0.65 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด  (เท่า) 0.29 0.37 0.53 
อตัราก าไรขัน้ตน้  (%) 47.78 48.17 46.00 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 17.34 16.68 14.43 
อตัราก าไรสทุธิ  (%) 7.71 10.03 6.03 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 4.86 6.72 4.09 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) 5.14 5.90 5.43 
อตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  (เท่า) 1.25 1.00 0.79 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้  (เท่า) 5.60 6.92 4.14 
อตัราก าไรก่อนหกัดอกเบี้ยจา่ย ภาษจีา่ย และค่าเสื่อมราคา (%) 10.47 12.10 7.46 
อตัราก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ  (%) 7.71 10.00 6.02 

 

*  ปี 2559  บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ31.42 ลา้นบาท แต่เนื่องดว้ยบรษิทัฯ ไดม้กีารลงทนุสรา้งโครงการธมีปารค์แห่งใหม ่(โครงการคารน์ิวลัเมจกิ) ในจงัหวดั
ภูเกต็ คณะกรรมการจงึมมีตใิหข้ออนุมตัทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหง้ดการจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2559 

 ปี 2560  บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ360.57 ล้านบาท ซึ่งประกอบดว้ยก าไรจากการด าเนินงาน 137.82 ล้านบาท และเงนิปันผลรบัจากบรษิทัย่อย 222.75 
ล้านบาท ซึ่งบรษิทัฯ ยงัคงอยู่ระหว่างการลงทุนสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ รวมถงึต้องส ารองเงนิไวห้มนุเวยีนในกจิการ คณะกรรมการจงึ
เสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณางดการจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2560  

 ปี 2561  บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ156.55 ล้านบาท แต่บรษิทัฯ จ าเป็นต้องส ารองเงนิไวส้ าหรบัการก่อสรา้งโครงการคารน์ิวลัเมจกิ และใชห้มนุเวยีนใน
กจิการ คณะกรรมการจงึเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณางดการจา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2561 
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รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 

 
 

ก ำไรกอ่นหกัดอกเบ้ีย ภำษี และค่ำเสื่อมรำคำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิ 

 

ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มลูของบรษิทัฯ เพิม่เตมิไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ของบรษิทัฯ ทีแ่สดงไว้
ในเวป็ไซต ์http://www.set.or.th 
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 สำรจำกประธำนกรรมกำร  
  

 

 

เรยีน   ท่านผูม้อีุปการคณุและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

ปี 2561 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยังคงเติบโตอย่าง
ต่อเน่ืองจากปี 2560 ทัง้ในดา้นจ านวนและรายได ้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ไดเ้ดนิทางเขา้ประเทศประมาณ 38.3 ล้านคน/ครัง้ ขยายตวัรอ้ยละ 8 จาก
ปี 2560 และมนีักท่องเที่ยวไทยท่องเที่ยวในประเทศประมาณ 161 ล้าน
คน/ครัง้ ขยายตวัร้อยละ 6 จากปี 2560 ก่อให้เกิดรายได้รวมประมาณ 
3.05 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 11 จากปี 2560  สะท้อนถงึความ
แขง็แกร่งและศกัยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยที่จะเตบิโต
ต่อไปอกีในระยะยาว 

ในช่วงครึง่หลงัของปี 2561 ไดเ้กดิเหตุการณ์เรอืนักท่องเที่ยวชาวจนี
ประสบ อุบตัเิหตุในเดอืนกรกฎาคม ท าใหน้กัท่องเที่ยวชาวจนีถอนตวัจาก
การมาเยือนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จงัหวดัภูเก็ตเป็นจ านวนมาก จงึท า
ใหผ้ลประกอบการของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทั
ยอ่ยในปี 2561 ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย อยา่งไรกต็าม จากการทีห่น่วยงาน
ราชการทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้รง่แกไ้ขและสรา้งความเขา้ใจกบัผูป้ระกอบการและ
หน่วยงานภาครฐัของจนีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดงักล่าว ท า
ใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในภาพรวมของปี 2561 ยงัคงมจี านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน  และเป็นที่คาดว่าสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวของจงัหวดัภูเกต็จะสามารถฟ้ืนกลบัมาเป็นปกตไิดภ้ายในไตร
มาสทีส่องของปี 2562  

กรมการท่องเที่ยวและกีฬาได้ประเมินว่า ในปี 2562 จะมี
นกัท่องเที่ยวต่างชาตเิดนิทางมาเที่ยวไทยประมาณ 41.1 ลา้นคน/ครัง้ และมี
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทยประมาณ 166 ล้านคน/ครัง้ จะสรา้ง
รายไดใ้หอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีย่วประมาณ 3.33 ลา้นลา้นบาท 

การขยายตวัของการท่องเทีย่วไทยในปี 2561 ดงักล่าวขา้งตน้ ได้
ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการด าเนินงานรวม 
1,929.50 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิรวม 148.71 ล้านบาท บริษทัฯ มี

ความเชื่อมัน่ว่าฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษัทจะมีความเติบโตก้าวหน้าอย่างมัน่คงและ
ต่อเน่ืองจากการด าเนินธุรกิจปัจจุบนั และจากผลของ
การขยายธรุกจิสรา้งแหล่งท่องเที่ยวธมีปารค์ใหมอ่ีกแห่ง
หน่ึงในจงัหวดัภูเก็ต ชื่อว่าโครงการ “คารนิ์วลัเมจกิ” ซึ่ง
จะช่วย ขยายฐานนักท่องเที่ยว สร้างรายได้และผลก าไร
ให้แก่กลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่
โครงการคาร์นิวลัเมจิกจะเปิดให้บริการในปลายปี 2562 
ซึง่เป็นเวลาใกล้เคยีงกนักบัโครงสรา้งพืน้ฐานของจงัหวดั
ภูเกต็ของภาครฐั ซึง่จะทยอยเสรจ็สิน้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดนิทางเข้าสู่จงัหวดั
ภูเกต็เพิม่มากขึน้  และจากความได้เปรยีบด้านสถาน
ที่ตัง้ ปัจจยัส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว และจุดเด่นของ
โครงการคาร์นิวลัเมจิก ที่เป็นธีมปาร์คแสดงแสงสีของ
ดวงไฟแห่งแรกของโลก จะเป็นก าลงัส าคญัที่จะช่วยน า
ความเจรญิและรายได้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทั เพื่อเสรมิสร้าง
ความแข็งแกร่งในการแข่งขัน สู่ความเป็นเลิศใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมภิาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้ 

ในนามของคณะกรรมการ ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้
ความอนุเคราะหแ์ละสนับสนุนบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
ดว้ยดตีลอดมา รวมถงึผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั
ฯ และบรษิทัยอ่ย ซึง่มสีว่นส าคญัในการขบัเคลื่อนกลุ่ม
บรษิทัใหก้้าวหน้าสู่การเป็นองคก์รทีเ่ตบิโตอยา่งมัน่คง
และยัง่ยนื และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าทุกท่านจะให้ความ
สนบัสนุนเช่นน้ีตลอดไป 

 (ณรงค ์ จุลชาต) 
 

ประธานกรรมการ 
1 เมษายน 2562 
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
  

 

 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย
กรรมการอสิระจ านวน 3 ท่าน คอื นายสเุมธ สงัขศ์ริ ิประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายสมศกัดิ ์ม ัน่แดง กรรมการตรวจสอบ 
และนางเพญ็ศร ีชยัชชัวาล กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นอสิระ ตาม
ขอบเขต และอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น ไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงาน กลต. และตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องคณุสมบตัแิละ
ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.
2551 โดยมหีน้าที่ความรบัผดิชอบทีส่ าคญั ไดแ้ก่ การสอบ
ทานใหก้ารรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้ง
และเพยีงพอ ใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคมุภายในที่
เหมาะสม ใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและกฎหมายที่
เกีย่วขอ้ง พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณารายการทีเ่กีย่วขอ้งกนัหรอืรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใส
และเป็นธรรมตามที่กฎหรอืระเบยีบก าหนดไว ้ 

 ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชุมรวม 
6 ครัง้ โดยเป็นการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอ
เอน็เอส ออดทิ จ ากดั และฝ่ายจดัการ ในการสอบทานงบ
การเงนิรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงนิส าหรบัปี 2561 
รวมถงึการประชุมเพื่อใหค้วาม เหน็เรื่องการปรบัปรงุระบบ
ควบคมุภายในของบรษิทัฯ และการเขา้ท ารายการเกี่ยวโยง 
ทัง้น้ี เป็นการประชุมโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มดว้ยจ านวน 1 
ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการประชุมให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบทุกครัง้โดยตลอด และไดป้ฏบิตัิ
หน้าทีต่ามขอบเขตความรบัผดิชอบ ดงัน้ี: 

1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงนิอย่าง
ถูกตอ้งและน่าเชื่อถอื 

2) สอบทานงบการเงนิงวดไตรมาส ตรวจสอบงบการเงนิ
ส าหรบัปี 2561 ทีไ่ดม้กีารปรบัปรุงรายการบญัชทีี่ส าคญั 
เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบญัชี ตาม 

 
 

 
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป รว่มกบัผูส้อบบญัชแีละ
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ งบการเงนิรวมของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ มคีวามถูก
ตอ้ง ครบถ้วน เชื่อถอืได ้ระบบการควบคมุภายในมี
ประสทิธภิาพและประ-สทิธผิลเพยีงพอ โดยไม่พบจุดอ่อน
หรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบั
ความเหน็ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

3) สอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน เพื่อให้
ม ัน่ใจวา่การด าเนินงานของบรษิทัฯ มคีวาม ถูกตอ้งและ
เหมาะสม อยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามทีก่ าหนดไว ้ 

4) สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกั-ทรพัยฯ์และ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

5) สอบทานการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่เป็นการท าธุรกรรมหรอื
การซื้อขายสนิคา้ที่มเีงื่อนไขและราคาตามปกตขิองธรุกจิ
ทัว่ไป และมกีารเปิดเผยขอ้มลูทีโ่ปรง่ใสและเพยีงพอ  

6) เสนอคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเลอืกผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี
ดงักล่าว เสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 

7) เขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพื่อรบัฟังความเหน็
จากทีป่ระชุม และร่วมชีแ้จงในเรื่องต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

                                      (นายสเุมธ  สงัขศ์ริ)ิ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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เกี่ยวกบับริษทั  
  

 

ประวตัคิวำมเป็นมำ  

ดว้ยเป็นทีป่ระจกัษ์วา่อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วจะขยายตวั อยา่งไม่หยดุยัง้ ทุกฝ่ายต่างตระหนักถงึความส าคญัของอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วทีส่ง่ผลต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และทุกรฐับาลไดใ้หก้ารสนบัสนุนใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเทีย่วขยายตวั
มาโดยตลอด นายผนิ คิว้คชา (คิว้ไพศาล) และคณะผูก่้อตัง้จงึไดจ้ดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จ ากดั ขึน้เมื่อวนัที ่ 21 ตุลาคม 
2528 ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงคท์ี่จะด าเนินกจิการของซาฟารเีวลิดใ์หเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคญัของ
ประเทศ และของภูมภิาคเอเชยี เป็นอาณาจกัรแหง่ความสขุทีผู่ม้าท่องเทีย่ว ทุกเพศ ทุกวยั ทุกชาต ิทุกภาษา สามารถหาความสขุจาก
ความรม่รื่นของธรรมชาตแิละสตัวป่์านานาชนิดจากทัว่ทุกมมุโลก และสนุกสนานกบัความบนัเทงิดา้นการแสดงต่างๆ ทัง้จากการแสดง
ของสตัวน์ ้า สตัวบ์ก สตัวปี์ก ตลอดจนการแสดงทีม่คีวามยิง่ใหญ่ระดบัโลกอกีมากมาย ซาฟารเีวลิดไ์ดเ้ปิดใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วครัง้
แรกเมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2531 โดยมไิดเ้ป็นเพยีงสวนสตัวเ์ปิด หากแต่ยงัเน้นการใหบ้รกิารดา้นความบนัเทงิจากการแสดงของสตัว์
และนกัแสดง พรอ้มมสีิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่นกัท่องเทีย่วอยา่งครบครนั จงึถอืไดว้า่การด าเนินธุรกจิซาฟารเีวลิดไ์มม่คีูแ่ขง่
อยา่งแทจ้รงิ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยใช้
ชื่อวา่ บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์ 2537 
และเมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ ์2538 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดร้บั
หุน้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน โดยใชช้ื่อยอ่หลกัทรพัย์
วา่ “SAFARI” ดว้ยความมุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว
ของประเทศและของภูมภิาคเอเซยี บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการพฒันา ปรบัปรงุ
ซาฟารเีวลิดม์าโดยตลอด และยงัไดแ้สวงหาช่องทางการลงทุนขยายธรุกจิ
เพื่อความมัน่คงและยัง่ยนืต่อไปในอนาคต  โดยในปี พ.ศ. 2539 คณะกรรมการ
บรษิทัไดม้มีตใิหจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั เพื่อสรา้งและ
บรหิารงานแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรมยามราตรขีนาดใหญ่ทีไ่ดม้าตรฐาน 
สากล ณ หาดกมลา จงัหวดัภูเกต็ ภายใตช้ื่อโครงการภูเกต็แฟนตาซ ีดว้ย
งบประมาณการลงทุนทัง้สิน้ 3,500 ลา้นบาท ดว้ยเหน็วา่จงัหวดัภูเกต็ได้
ชื่อว่าเป็นไขมุ่กแห่งอนัดามนั เป็นแหล่งท่องเที่ยวทีถู่กยกระดบัใหเ้ป็น World 
Class Destination ทีน่กัท่องเทีย่วทัว่โลกรูจ้กั และใฝ่ฝันที่จะไดม้โีอกาส
เดนิทางมาท่องเทีย่ว เพราะภูเกต็เป็นจงัหวดัทีม่หีาดทรายทีส่วยงาม มนี ้า
ทะเลและแสงอาทติยเ์ป็นจุดเด่น และมเีกาะตามธรรมชาตทิี่น่าพศิวง นอกจาก
แหล่งท่องเทีย่วตามธรรมชาตแิล้ว ภูเกต็แฟนตาซนีบัเป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เพื่อความบนัเทงิยามค ่าคนืทีส่ าคญั ถอืเป็นแมเ่หลก็ใหญ่ดงึดูดนักท่องเทีย่ว
มาจงัหวดัภูเกต็ไดเ้ป็นอย่างด ีต่อมาเมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2547 ภูเกต็แฟน
ตาซไีดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั โดยใช้ชื่อว่าบรษิทั 
ภูเก็ตแฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)   

เมื่อวนัที ่ 9 ตุลาคม 2557 ภูเกต็แฟนตาซไีดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้
บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ขึน้ เพื่อสรา้งและบรหิารงานโครงการแหล่ง
ท่องเทีย่วธมีปารค์อกีแหง่หน่ึงในจงัหวดัภูเกต็ ดว้ยทุนจดทะเบยีนเริม่แรก 
1 ล้านบาท ใชช้ื่อว่าโครงการคารนิ์วลัเมจกิ (Carnival Magic) ภูเกต็ฟนตาซี
ถอืหุน้ในคารนิ์วลัเมจกิรอ้ยละ 99 ของทุนจดทะเบยีน 

เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 ที่ประชุมวสิามญัผู้ถือ
หุน้ของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2560 ไดม้มีตใิหส้ตัยาบนัการ
ขยายขนาดการลงทุนของโครงการคารนิ์วลัเมจกิจากที่
ก าหนดไว้เดมิ 1,450 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดนิ) เป็น 3,570 
ล้านบาท โดยรวมมูลค่าที่ดนิของภูเกต็แฟนตาซทีี่ไดซ้ื้อ
มาเพื่อใชใ้นการด าเนินโครงการคารนิ์วลัเมจกิมลูคา่ 205 
ล้านบาท และที่ดนิพรอ้มอาคารที่พกัพนักงานของภูเกต็ 
แฟนตาซมีลูคา่ 110 ลา้นบาท และมลูคา่การก่อสรา้งอาคาร
ทีพ่กัพนกังานของภูเกต็แฟนตาซเีพิม่เตมิบนที่ดนิแปลง
ดงักล่าวมูลค่า 170 ล้านบาทด้วย ทัง้น้ี เพื่อคงความ 
สามารถในการแข่งขนั และยกระดบัความเป็นผูน้ าของ 
สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ของภูมภิาค และของ
โลก อกีทัง้สรา้งฐานธุรกจิของกลุ่มบรษิทัให้ใหญ่ขึ้น สอด
รบักบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วของ
จงัหวดัภูเกต็ ซึ่งภาครฐัและเอกชนไดต้ื่นตวัและพฒันา-
การท่องเทีย่วและสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ อาท ิเช่น 
การพฒันาท่าอากาศยานภูเกต็ใหเ้พิม่ขดีความสามารถใน
การรอง รบันักท่องเที่ยวเพิม่ขึน้เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี
ในช่วงปี 2559-2560 และจะเพิม่ขึน้เป็น 18-25 ลา้นคน
ต่อปีในช่วงปี 2560-2568 การเปิดตวัของธุรกจิขนาดใหญ่
ในจงัหวดัภูเกต็ที่จะมผีลต่อจ านวนผูเ้ขา้ชมของโครงการฯ 
ในอนาคต เช่น ห้างสรรพสินค้าชัน้น า ภตัตาคารหรู 
สวนสนุก สวนน ้า อควาเรยีม เป็นต้น ปัจจุบนัโครงการ
คารนิ์วลัเมจกิอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะ
สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายในปลายปี 2562 
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โครงสรำ้งกำรถือหุน้ของกลุม่บริษทั 

 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยประกอบธรุกจิการท่องเทีย่วและนันทนาการ  โดยมรีายละเอยีดโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัและทุนจด
ทะเบยีนช าระแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ดงัน้ี: 

 
 
 
 
 

 
 บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน) 

ประกอบธุรกจิการท่องเทีย่วและนันทนาการ ประเภทสวนสตัวเ์ปิด สวนสตัวน์ ้า 
การแสดงของคนและสตัว ์เพื่อสรา้งความสนุกสนาน ความบนัเทงิ และความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์สตัวป่์าต่างๆ แก่ผูเ้ขา้ชมทุกเพศ ทุกวยั ทุกชาติ และทุก 
ฤดูกาล มทีีต่ ัง้ส านักงานใหญ่อยู ่ณ เลขที ่99 ถนนปัญญาอนิทรา แขวงสามวา
ตะวนัตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแล้ว 2,221.11 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,221.11 ลา้นหุน้ มูลคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 
 

 
 
 

 
  บริษทั ภเูกต็แฟนตำซี จ ำกดั (มหำชน) 

ประกอบธรุกจิการท่องเทีย่วและนนัทนาการ ประเภทวฒันธรรมธมีปารค์  
มทีีต่ ัง้ส านกังานใหญ่อยู ่ณ เลขที ่99 หมู ่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดั
ภูเกต็ 83150 โทรศพัท ์(076) 385-000-19 โทรสาร (076) 385-333-4  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว 1,178 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 1,178 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
บรษิทัฯ ไดถ้อืหุน้ในภูเกต็แฟนตาซรีอ้ยละ 99.92 ของทุนจดทะเบยีน 
 

 
 
 
 
 

บริษทั คำรนิ์วลั เมจิก จ ำกดั 

ประกอบธุรกจิท่องเทีย่วและนนัทนาการประเภทธมีปารค์ ทีเ่น้นการแสดงแสงสี
ของดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ ที่น าสมยั ตื่นตาตื่นใจ มทีี่ตัง้ส านักงานใหญ่อยู ่ณ 
เลขที ่999 หมู ่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83150 ปัจจบุนัคารนิ์วลั 
เมจกิยงัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการก่อสรา้ง  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มทีุนจดทะเบียนเรยีกช าระแล้ว 1,500 ล้านบาท 
ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 150 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ภูเกต็
แฟนตาซ ีถอืหุน้ในบรษิทัคารนิ์วลัเมจกิ รอ้ยละ 99.0 ของทุนจดทะเบยีนทุนจด
ทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้  
 

 
 
 
 
 
 
บริษทั ซำฟำรี ไวลดไ์ลฟ์ ปำรค์ จ ำกดั 

จะประกอบธรุกจิการท่องเทีย่ว เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ ประชุม สมัมนา  
คา่ยพกัแรม และเป็นศูนยพ์ฒันาการขยายพนัธุส์ตัวเ์พื่อน าออกจ าหน่าย  มทีีต่ ัง้
ส านกังานใหญ่อยู ่ณ เลขที่ 99 หมู ่9 ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดั
ปราจนีบุร ี25140 ปัจจบุนั ยงัมไิดเ้ริม่ด าเนินการ    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มทีุนจดทะเบยีน 40 ล้านบาท ประกอบดว้ยหุ้น               
สามญัจ านวน 4 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และเรยีกช าระแล้ว             
รอ้ยละ 25 เป็นเงนิ 10 ลา้นบาท ซาฟารเีวลิดแ์ละภูเกต็แฟนตาซ ีถอืหุน้ใน
ซาฟารไีวลดไ์ลฟ์ปารค์ รอ้ยละ 90 และรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีน  
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โครงสรำ้งกำรถือหุน้และกำรจดักำร 
 

โครงสรา้งการถือห ุน้  

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) มทีุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแล้ว 2,221,108,600 บาท แบ่งเป็น    
หุน้สามญัจ านวน 2,221,108,600 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  โดยมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก (นบัรวมหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง  
ตามมาตรา 258) ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ครัง้หลงัสุดเมื่อวนัที ่28 ธนัวาคม 2561 มดีงัน้ี: 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่  จ านวนหุน้  (หุน้) %ของหุน้รวม 

1. กลุ่มตระกลูค้ิวคชำ     
1.1 น.ส.อมัพรศร ีคิว้คชา 400,780,952  18.04 
1.2 นายผนิ คิว้คชา 366,666  0.02 

  - บรษิทั ซลิเวอรเ์ฮาส ์จ ากดั 100,105,186  4.51 
  - นายเดช คิว้คชา 209,895,720  9.45 
  - นายกติตกิร คิว้คชา 60,178,346  2.71 
  - นายสมหวงั คิว้คชา 2,866,666  0.13 
  - นายชนิศา คิว้คชา 157,480  0.01 
  - นางสาวเอน็ด ูคิว้คชา 25,000  0.00 

1.3 นายฤทธิ ์คิว้คชา 108,735,326  4.90 
1.4 นางอาภา คิว้คชา 70,366,666  3.17 

  - นางสาวอ าพนั เตชะรตันไชย 4,913,331  0.22 
  - นางอาภรณ์ เตชะรตันไชย 1,960,000  0.09 
  - นางอาภสัรา เตชะรตันไชย 22,221  0.00 

1.5 นายอ านาจ คิว้คชา 57,604,688  2.59 
  รวมการถอืหุน้ของกลุม่ตระกูลคิว้คชา           1,017,978,248 45.83 

2. กลุ่มจฬุำงกรู     
2.1 นายทวฉีตัร จุฬางกูร 220,000,000  9.90 
2.2 นางหทยัรตัน์ จุฬางกูร 38,000,000  1.71 
2.3 นายณฐัพล จุฬางกูร 26,666,666  1.20 

  รวมการถอืหุน้ของกลุม่จุฬางกูร 284,666,666  12.82 

3. กลุ่มเลำหะพลวฒันำ     
3.1 นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา 147,050,000  6.62 
3.2 นางอุทยัวรรณ เลาหะพลวฒันา 622,790  0.03 
3.3 นายธนโชต ิเลาหะพลวฒันา 5,090  0.00 

  รวมการถอืหุน้ของกลุม่เลาหะพลวฒันา 147,677,880  6.65 

4. กลุ่มคล่องประกิจ   
4.1 นาย วนิัย คลอ่งประกจิ 85,483,000  3.85 
4.2 นางสาว รศิรา คลอ่งประกจิ 44,247,500  1.99 
4.3 นางสาวรรศิา  คลอ่งประกจิ 3,000,000 0.14 

  รวมการถอืหุน้ของกลุม่คลอ่งประกจิ 132,730,500  5.98 
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ผูถ้อืหุน้ใหญ่  จ านวนหุน้  (หุน้) %ของหุน้รวม 

5. KGI ASIA LIMITED 55,231,706  2.49 

6. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 38,796,557  1.75 

7. นาง สภุาภรณ์ สมทิธนินัท์ 24,800,000  1.12 

8. นางสาว ศริวิรรณ ธาระเขตต ์ 21,995,773  0.99 

9. BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE 20,511,500  0.92 

10. นางภสัสร  สายธารพระพร 20,500,000 0.92 

รวมกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่      1,764,888,830 79.46 

ท่ีมำ : บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 

โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการบรหิารงานของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้หมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ     
และคณะกรรมการบรหิาร โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 12 ท่าน ดงัน้ี: 
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นำยณรงค ์จลุชำต 

ประธานกรรมการ 
อายุ  81 ปี 

 

 

 

นำยผนิ  ค้ิวคชำ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
อายุ  75 ปี 

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2534 วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2529 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 - Master of Public Administration, Syracuse University. U.S.A. 
 - รฐัประศาสนศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 - รฐัศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 - หลกัสตูร Chairman 2000  
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program 
 - หลกัสตูร Director Certification Program 
กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  388,886 หุน้  (0.02%) 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบักรรมกำรและผู้บริหำร 
 -ไมม่ ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
  - ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
ปี 2560- ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ซสัโก ้
ปี 2556 - 2560 รองประธานกรรมการ บมจ. ซสัโก ้

 ปี 2537 - 2556  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ซสัโก ้
  - ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2556 - ปัจจุบนั  กรรมการตรวจสอบ บมจ. อลอินัซ์ ซ.ีพ.ีประกนัภยั 
ปี 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซสัโก ้ดลีเลอรส์  
ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์  
ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สริเิจรญิวฒันา 
ปี 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซสัโก ้รเีทล 
ปี 2550 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ 

 ตรวจสอบ บมจ. อลอินัซ์ อยุธยา ประกนัชวีติ 
กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 16 ครัง้ จากจ านวน 17 ครัง้ 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 -  ปรญิญาปรชัญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิาศลิปะการจดัการ 
    แสดง มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ 
 - ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 - ประกาศนียบตัรสาขาการบญัชแีละกฎหมาย กรุงเทพการบญัช ี
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 - หลกัสตูร Director Certification Program  
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program  
กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  366,666 หุน้  (0.02%) 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบักรรมกำรและผู้บริหำร 
  เป็นสามขีองนางสุเนตร คิว้คชา และนางอาภา คิว้คชา   
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
- ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
  -ไม่ม ี
- ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ บริษทัจดทะเบียน 
ปี 2559 - ปัจจุบนั นายกสมาคมสวนสตัวแ์ละสถานแสดงพนัธุ์

สตัวน์ ้า  
ปี 2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บจ.คารน์ิวลัเมจกิ  
ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. จงัเกลิเวลิด์ 
ปี 2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์  
ปี 2547 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บมจ.ภูเกต็แฟนตาซ ี

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 16 ครัง้ จากจ านวน 17 ครัง้ 
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นำงอำภำ  ค้ิวคชำ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
อายุ  66 ปี 

 

 

 

 

นำยอ ำนำจ ค้ิวคชำ 

กรรมการ และรองผูจ้ดัการใหญ่ 
 (บญัชแีละการเงนิ) 

อายุ  38 ปี 

 

 

 

 

นำยฤทธ์ิ  ค้ิวคชำ 

กรรมการ และรองผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) 
อายุ  36 ปี 

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2529 วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2551 วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2556 
คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 - ปรญิญาตร ีศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 - Diploma in Foreign Trade from London 
School of Foreign Trade U.K 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสตูร Director Accreditation Progrom  
- หลกัสตูร The Role of the Chairman Program  
- หลกัสตูร Directors Certification Program  
- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Director  

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  70,366,666 หุน้ (3.2%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบักรรมกำร   
และผู้บริหำร 
 - เป็นภรรยาของดร.ผนิ คิว้คชา 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
  - ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
   -ไมม่ ี

  - ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ บริษทัจด
ทะเบียน 
 ปี 2554 - ปัจจุบนั  
    กรรมการ บจ.ซาฟารไีวลดไ์ลฟ์ปารค์ 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 16 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- Chartered Financial Analyst (CFA)  
- Financial Risks Manager (FRM) Final level, The 

London School of Economics and Political 
Science, London, U.K. Master of Science in 
Management (IMEX Program), Finance 
concentration 

- Leonard N. Stern School of Business, New York 
University, U.S.A MBA International Management 
Exchange (IMEX), Finance concentration  

- Imperial College & Imperial College Business 
School, London, U.K. Bachelor of Science in 
Mathematics with Management, Mathematics 
concentration 

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  57,604,688 หุน้ (2.6%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบักรรมกำร      และ
ผูบ้ริหำร 
 - เป็นบุตรของนายผนิ คิว้คชา  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
- ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
  -ไม่ม ี
- ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ บริษทัจดทะเบียน 
  ปี 2559-ปัจจุบนั   Founder, Chief Investment 

Officer, APA Capital & DVF Investment 
  ปี 2549-ปัจจุบนั   กรรมการ บจ. คชา บราเธอรส์  
  ปี 2556-2558     Manager, Fund Management 

Division, Thanachart Fund Manage-ment 
Co., Ltd. 

ปี 2553-2556     Head of Institutional Sales, 
Foreign Institutions Department, Senior Vice 
President, Capital Nomura Securities PCL. 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 12 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- ปรญิญาโท สาขาวชิาบญัชแีละการเงนิ      

The London School of Economics and 
Political Science, London, U.K.  

- ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
Imperial College of Science, Technology 
and Medicine, London, U.K.   

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสตูร Director Certification Program  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program 
- หลกัสตูร Audit Committee Program 
- หลกัสตูร Finance for Non-Finance Directors   

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  108,735,326 หุน้ (4.9%) 
ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบักรรมกำร
และผู้บริหำร 
   -  เป็นบุตรของ ดร.ผนิ คิว้คชา  
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
- ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
  -ไม่ม ี

- ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ บริษทัจด
ทะเบียน 

  ปี 2558 – ปัจจุบนั  
  กรรมการ บจ. คารน์ิวลัเมจกิ 

  ปี 2554 - ปัจจุบนั  
  กรรมการ บจ. จงัเกลิเวลิด์ 

  ปี 2551 - ปัจจุบนั  
  กรรมการ บมจ. ภเูกต็แฟนตาซ ี 

  ปี 2549 - ปัจจุบนั  
  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. คชาบราเธอรส์ 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 12 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 
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นำยสเุมธ  สงัขศิ์ริ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  58 ปี 

 

 

 

 

 

 

นำยสมศักดิ์  มัน่แดง 

การตรวจสอบ 
อายุ  71 ปี 

 

 

 

 

 

นำงเพ็ญศรี ชยัชยัวำล 

การตรวจสอบ 
อายุ  58 ปี 

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2529 วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2536 วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   31 ต.ค. 2560 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 

- ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

-  ประกาศนียบตัร หลกัสตูรกฎหมายชัน้สงู 
สถาบนัวชิาชพีกฎหมายชัน้สงู สภา
ทนายความ 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program     

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  38,500 หุน้ (0.00%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบั            
กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 -ไมม่ ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
- ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
  -ไม่ม ี
- ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ บริษทัจด
ทะเบียน 

ปี 2553 - ปัจจุบนั  
คณะกรรมการสอบสวนคดมีารยาท
ทนายความ สภาทนายความในพระบรม-
ราชปูถมัภ ์

ปี 2546 - ปัจจุบนั  
กรรมการทดสอบ ส านกัฝึกอบรมวชิาว่า
ความ สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์ 

ปี 2545 - ปัจจุบนั  
กรรมการผูจ้ดัการ บจ.ทีป่รกึษากฎหมาย 
และธุรกจิ เอส.พ.ีเค. 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 16 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครัง้ จาก 6 ครัง้ 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 -  ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสตูร Director Certification Program  
- หลกัสตูร Audit Committee Program  

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  -ไม่ม ี

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบั        
กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
   -ไมม่ ี  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
- ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
  -ไม่ม ี

- ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ บริษทัจด
ทะเบียน 
  -ไม่ม ี

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 17 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้จาก 6 ครัง้ 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 - ปรญิญาโท บรหิารการตลาด 
มหาวทิยาลยัสวนดสุติ 

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  -ไม่ม ี  

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบักรรมกำร
และผู้บริหำร 
 -ไมม่ ี  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
  - ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
   -ไมม่ ี

  - ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่ บริษทัจด
ทะเบียน 

ปี 2557 - ปัจจุบนั  
   ทีป่รกึษาดา้นการเงนิ 

ปี 2549 - 2557  
    ผูจ้ดัการบรหิาร ธนาคารอสิลาม 
    แห่งประเทศไทย 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 16 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 
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น.ส. อมัพรศรี ค้ิวคชำ 

กรรมกำร และผู้ช่วยผูจ้ดักำรใหญ่ (จดัซ้ือ) 
อำย ุ 47 ปี 

 

 

 

 

นำงสเุนตร ค้ิวคชำ 

กรรมกำร 
อำย ุ 68 ปี 

 

 

 

 

นำยธนะ  ค้ิวคชำ 

กรรมกำร 
อำย ุ 46 ปี 

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2548 วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้   ปี 2536 วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้      ปี 2552 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
- Mini MBA. จากมหาวทิยาลยัรงัสติ 

- Postgraduate Diploma in Marketing, 
University of Sheffield (UK.) 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program  

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  400,780,952 หุน้ (18.0%) 

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบั            
กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
- เป็นบุตรขีองนายผนิ คิว้คชา  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
- ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
   - ไมม่ ี

- ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่                        
บริษทัจดทะเบียน 

 ปี 2548 - ปัจจุบนั  
    กรรมการ บจ.ศนูยป์ลาสวยงาม                 
บางกอกฟาร์ม 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 15 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 
 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 -  ศลิปศาสตรบ์ณัฑติ (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร 
 - หลกัสตูร Director Accreditation Program  

กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  - ไมม่ ี

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบั     กรรมกำร
และผู้บริหำร 
   - เป็นภรรยาของนายผนิ คิว้คชา 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
- ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
  - ไมม่ ี

- ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่                   
บริษทัจดทะเบียน 

  ปี 2551 - ปัจจุบนั  
     กรรมการ บมจ.ภเูกต็แฟนตาซ ี

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 15 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 
 

คณุวฒิุทำงกำรศึกษำ 
 - ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบ์ณัฑติ สาขา
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ              
Daito Bunka University, Japan 

 

 
กำรถือหุ้นในบริษทัฯ 
  - ไมม่ ี  

ควำมสมัพนัธ์ทำงครอบครวักบั        
กรรมกำรและผูบ้ริหำร 
-  เป็นบุตรของนายผนิ คิว้คชา  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนย้อนหลงั 5 ปี  
  - ต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน 
    - ไมม่ ี

  - ต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีไม่ใช่           
บริษทัจดทะเบียน 

    ปี 2548 - ปัจจุบนั  
       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
    บจ. ศนูยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ 

กำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 
ประชุมคณะกรรมการ 15 ครัง้ จาก 17 ครัง้ 

 

กรรมการผ ูมี้อ านาจลงลายมือช่ือแทนบรษิทัฯ 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กรรมการผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิทัฯ คอื นายไพศาล เตชะรตันไชย นางสุเนตร คิว้คชา 
นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา นายผนิ คิว้คชา และนางอาภา คิว้คชา คนใดคนหน่ึงลงลายมอืชื่อและประทบัตราส าคญัของบรษิทัฯ  
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมนีโยบายการจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกั
ภาษีเงนิได้นิติบุคคลของแต่ละปี นอกจากบรษิทัฯ และบริษทั
ยอ่ยจะมคีวามจ าเป็นตอ้งส ารองเงนิไวใ้นการขยายธุรกจิ   
 ในปี 2561 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธ ิ156.55 ล้านบาท และมี
ก าไรสะสมยกมา 535.21 ลา้นบาท สว่นบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธ ิ 

 

40.14  ล้านบาท และมกี าไรสะสมยกมา 121.69 ล้านบาท แต่
เพื่อส ารองเงนิไวใ้ช้หมุนเวยีนในกจิการและการขยายธุรกจิการ
ลงทุนโครงการคาร์นิวลัเมจกิในจงัหวดัภูเกต็ คณะกรรมการ
บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึมมีตใิหข้ออนุมตัทิี ่ประชุมผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2562 ใหพ้จิารณา งดการจ่ายเงนิปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561

 

อ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะ กรรมการบริษทัและคณะกรรมการชดุย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิาร  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 12 ท่าน มกีรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน เกนิกวา่
กึง่หน่ึงของกรรมการทัง้หมด กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 5 ท่าน และกรรมการอสิระ 4 ท่าน เท่ากบัหนึ่งในสามของกรรมการบรษิทั 
 โครงสรา้งคณะกรรมการมดีงัน้ี: 

คณะกรรมการบริษทั  ประกอบดว้ย: 

1.  นายณรงค ์  จลุชาต ประธานกรรมการ และกรรมการ
อสิระ 

อ ำนำจหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

(1) อ านาจหน้าทีต่ามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์และกฎหมายอื่นที่ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจ
หน้าทีข่องกรรมการหรอืคณะกรรมการ ในบรษิทั
มหาชนจ ากดั 

(2) อ านาจหน้าทีต่ามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทีก่ าหนด 
ใหเ้ป็นของคณะกรรมการ 

(3) ก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการด าเนินงาน    
ของบรษิทัฯ  

(4) อนุมตัแิผนการด าเนินงาน เป้าหมาย และงบ 
ประมาณประจ าปีของบรษิทัฯ  

(5) แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

(6) อนุมตักิารบรรจ ุแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ รวมทัง้อนุมตัอิตัราเงนิเดอืน 
คา่ตอบแทน หรอืผลประโยชน์อื่นแก่บุคคล
ดงักล่าว 

(7) อนุมตัเิรื่องเกีย่วกบัการเงนิและทรพัยส์นิของ
บรษิทัฯ ทีเ่กนิอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการ
บรหิาร 

(8) มอบหมายหรอืแนะน าใหค้ณะกรรมการบรหิาร
หรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พจิารณาหรอืปฏบิตัิ
ในเรื่องทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร    

(9) แต่งตัง้อนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อพจิารณา
เรื่องทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร 

(10) พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ อนุมตั ิเรื่องทีค่ณะ 
กรรมการบรหิารหรอืกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เสนอ 

2. นายไพศาล  เตชะรตันไชย รองประธานกรรมการ 
3.  นายผนิ   คิว้คชา กรรมการบรหิาร และประธาน

กรรมการบรหิาร 
4. นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 
5. นายสมศกัดิ ์  ม ัน่แดง กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 
6. นางเพญ็ศร ี ชยัชชัวาล กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 
7. นางอาภา   คิว้คชา กรรมการบรหิาร และกรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่ 
8. นายอ านาจ   คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรอง

ผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชแีละการเงนิ) 
9. นายฤทธิ ์  คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรอง

ผูจ้ดัการใหญ่ (บรหิาร) 
10. น.ส. อมัพรศร ี  คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูช้่วย

ผูจ้ดัการใหญ่ (จดัซือ้) 
11. นางสเุนตร   คิว้คชา กรรมการ 
12. นายธนะ   คิว้คชา กรรมการ 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  
กรรมการมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
จ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ทัง้น้ี กรรมการซึ่ง 
พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหมไ่ด้ 
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บทบำทและหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำรบริษทั 

(1) ก ากบัดูแลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ
บรษิทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและบรรลุวตัถุ ประสงคต์าม
แผนงานที่ก าหนดไว ้ตลอดจนดูแลใหม้ ัน่ใจว่า
กรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการสง่เสรมิ
วฒันธรรมองคก์รที ่มจีรยิธรรมและการก ากบัดูแล
กจิการ ที่ด ี

(2) วางแผนและจดัการกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึการจดัเตรยีมและ
การด าเนินการประชุมการดแูลขอ้มูลส าหรบัการ
ประชุมใหถ้งึมอืกรรมการบรษิทั ทุกท่านใหต้รง
เวลา ก าหนดวาระการประชุม และดแูลใหก้าร
ประชุมเป็นไปอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี 
ประธานกรรมการต้องจดัสรรเวลาในการประชุม
อย่างเพยีงพอเพื่อใหฝ่้ายบริหารสามารถชี้แจง
รายละเอียดได้อย่างครบถ้วน และใหก้รรมการ
สามารถอภปิรายประเดน็ส าคญัไดอ้ยา่งรอบคอบ 
ตลอดจนใช้ดลุยพนิิจในการตดัสนิใจไดอ้ยา่ง
อสิระ 

(3) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และเป็น  ผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่คะแนน
เสยีงเท่ากนัในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

(4) เป็นประธานในการประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
และดูแล ใหก้ารประชุมด าเนินไปตามขอ้บงัคบั
ของบรษิทั และระเบยีบวาระทีก่ าหนดไว ้และเป็น
ผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีที่คะแนนเสยีง
เท่ากนัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(5) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามที่กฎหมายหรอืประเพณี
ก าหนด  ใหเ้ป็นหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสรา้งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย
กรรมการอสิระทัง้หมด ซึ่งมคีุณสมบตัเิป็นไปตามนิยาม
กรรมการอสิระ    ของบรษิทัฯ คอื มจี านวนไม่น้อยกว่า 
3 ท่าน และมกีรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่มี
ความรู้และประสบการณ์ด้าน การบญัช ีเพื่อท าหน้าที่
ในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงิน โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมเป็นประจ าทุกไตรมาส และ
อาจมกีารประชุมเพิม่เตมิตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั 
ประกอบดว้ย 

1.   นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายสมศกัดิ ์ ม ัน่แดง กรรมการตรวจสอบ 
3.   นางเพญ็ศร ี ชยัชชัวาล กรรมการตรวจสอบ 

ซึง่มนีายสเุมธ สงัขศ์ริ ิและนางเพญ็ศร ีชยัชชัวาล เป็นผู้  ทีม่ ี
ความรูแ้ละมปีระสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะท าหน้าที่สอบทานความ
น่าเชื่อถอืของงบการเงนิ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัฯ 

อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

(1) สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ใหม้คีวามถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพยีงพอ และเชื่อถอืได ้ โดยการประสานงานกบัผูต้รวจ
สอบบญัชขีองบรษิทัฯ ผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบภายใน และผูบ้รหิารที่
รบัผดิชอบในการจดัท ารายงานทางการเงนิทัง้รายไตรมาสและ
ประจ าปี 

(2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน และระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมปีระสทิธผิล และ พจิารณา
ความเป็นอสิระของผูท้ าหน้าทีต่รวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม
เหน็ชอบในการพจิารณา แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง ผูท้ าหน้าที่
ตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอื่นใด  ที่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

(4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวามเป็นอสิระ เพื่อท า
หน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และพจิารณาค่า  ตอบแทนของ
บุคคลดงักล่าว เสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการเพื่อพจิารณาน าเสนอ
ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต่อไป รวมทัง้ร่วมประชุมกบัผูต้รวจ
สอบบญัชขีองบรษิทั โดยไมม่ฝ่ีายจดัการร่วมประชุมดว้ยอยา่งน้อย
ปีละ 1 ครัง้ 

(5) พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ารายการดงักล่าว
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ   
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(6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปิดเผย
ไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงาน
ดงักล่าว ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งน้อย
ดงัต่อไปน้ี: 

(6.1) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น 
เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ
ของบรษิทัฯ  

(6.2) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของ
ระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ 

(6.3) ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ               
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

(6.4) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของ
ผูส้อบบญัช ี

(6.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(6.6) จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(6.7) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการ
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(6.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรบัผิดชอบที่ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

(7) ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการ หรอืการกระท า
ดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมผีล กระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนิน งานของบรษิทัฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะ 
กรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควร 

(7.1) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(7.2) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพรอ่ง  ที่
ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(7.3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีาร
ปรบัปรงุแกไ้ขภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในวรรคหน่ึง กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามรีายการ 

หรอืการกระท าตามวรรคหน่ึงต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยกไ็ด ้

(8) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อยปีละ 4 ครัง้ 
เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด และเรื่อง
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ สมควร ในการน้ี
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชญิให้ฝ่ายบรหิาร และ/หรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุม และใหข้อ้มูลในส่วนที่เกี่ยวขอ้งไดทุ้กครัง้
ที่ไดม้กีารประชุมกนั แล้วจดัสง่รายงานการประชุมให้
คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบดว้ย 

(9) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย ดว้ยความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(10) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัิตามที่คณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด จ านวนไมน้่อยกวา่ 
3 คน และใหก้รรมการตรวจ-สอบเลอืกสมาชกิ 1 คน เพื่อท า
หน้าทีเ่ป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

(11) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการ
แต่งตัง้ใหมอ่กีกไ็ด้ 

(12) ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครัง้ ใหม้กีรรมการ
ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึง     จงึจะถอืวา่ครบ
องคป์ระชุม 

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่น
นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้บุคคล
ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วน เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมจี านวนครบตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด 
โดยใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทน
ต าแหน่งทีว่า่งนัน้ อยูใ่นต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่อง
กรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 
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คณะกรรมการบริหาร 

โครงสร้างคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ 
ประกอบดว้ยสมาชกิจ านวน 6 ท่าน โดยสมาชกิของคณะ
กรรมการบริหารไม่จ า เป็นต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการบรษิทั การประชุมของคณะกรรมการบรหิารจะ
ก าหนดขึน้ประจ าตามความเหมาะสม  

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารของ
บรษิทัฯ ประกอบดว้ย 

1.  นายผนิ  คิว้คชา ประธานกรรมการบรหิาร 

2.  นางอาภา  คิว้คชา กรรมการบรหิาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

3. นายอ านาจ  คิว้คชา กรรมการบรหิาร และ
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
(บญัชแีละการเงนิ) 

4. นางสาวประนอม  โต๊ะหวา่ง กรรมการบรหิาร และ
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
(การเงนิ) 

5. MR.VINCENT CHUA CHANGSOON กรรมการบรหิาร และ
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่      
(การแสดง) 

6. น.สพ. อนุวฒัน์ วฒันนรเศรษฐ์ กรรมการบรหิาร และ
ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป         
(สายสวนสตัว)์ 

 

อ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำร  

(1) ก าหนดนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ 
และเป้าหมายการด าเนินงานทัง้ที่เป็นตวัเงนิและไม่ใช่
ตัวเงิน ตลอดจนโครงสร้างการบริหารจัดการของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ ก า ร แ ข่ ง ขั น  เ พื่ อ เ ส น อ ใ ห้
คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบ  

(2) ก าหนดแผนธุรกจิ งบประมาณ และอ านาจการบรหิาร
จดัการต่างๆ ของบรษิทัฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บรษิทัเหน็ชอบ  

(3) ก ากบัดูแล ตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ให้เป็นไปตามนโยบาย วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และ
เป้าหมายการด าเ นินงานทัง้ที่ เ ป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัว เงิน 
ตลอดจนแผนธุรกจิและงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัไิวเ้ป็นประจ าทุก
ไตรมาส เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าการด าเนินงานของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(4) พิจารณาอนุมตัิการด าเนินการโครงการต่างๆ ของบริษทัฯ และ
บรษิทัย่อย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัถึงความคืบหน้า
ของโครงการนัน้ๆ  

(5) บรหิารความเสี่ยงในภาพรวมทัง้องค์กร ประเมนิความเสี่ยง และวาง
รูปแบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ติดตามและ
ควบคุมความเสีย่งหลกัและปัจจยัต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อบรษิทัฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั  

(6) ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริหารประจ าปี และ
รายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษิทั 

(7) แต่งตัง้คณะท างาน เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานต่างๆ ของ
คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนแต่งตัง้ที่ปรึกษาอิสระที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า ตลอดจน
ช่วยเหลอืการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรหิาร 

(8) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ
ปฏิบัติการใดๆ ตามที่ก าหนดโดยกฎหมายหรือข้อก าหนดของ
หน่วยงานราชการ 

 

บทบำทและหน้ำท่ีของประธำนกรรมกำรบริหำร 

(1) ดูแลและติดตามผลการจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดและอนุมัติ  แล้วรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเป็นระยะๆ 

(2) พิจารณากลัน่กรองเรื่องที่กรรมการผู้จ ัดการใหญ่น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ พจิารณาให้ความเหน็ชอบ หรอื
อนุมตั ิ

(3) อนุมตักิารบรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานระดบัรอง
ผูจ้ดัการใหญ่ ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ หรอืต าแหน่งอื่นๆ ที่เทยีบเท่า 
รวมทัง้อนุมตัอิตัราเงนิเดอืน ค่าตอบแทน หรอืผลประโยชน์อื่นๆ 
แก่บุคคลดงักล่าว 

(4) พจิารณาอนุมตัใิหด้ าเนินการหรอือนุมตัคิา่ใช้จา่ยในเรื่องทีส่ าคญั
ซึง่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในส่วนที ่  เกนิอ านาจ
ของฝ่ายจดัการ  
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(5) มอบหมายหรือแนะน าให้กรรมการผู้จดัการใหญ่
พิจารณา     หรือปฏิบัติในเรื่องที่คณะกรรมการ
บรหิารเหน็สมควร 

(6) แต่งตัง้คณะท างานเพื่อพจิารณาเรื่องทีค่ณะกรรมการ
บรหิารเหน็สมควร 

(7) พจิารณาหรอืปฏบิตัเิรื่องที่คณะกรรมการมอบหมาย
หรอืแนะน าใหพ้จิารณาหรอืปฏบิตั ิ

(8) พจิารณาและน าเสนอเรื่องที่คณะกรรมการบรหิาร
เหน็สมควร     ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาให้
ความเหน็ชอบ หรอือนุมตั ิหรอืเพื่อรบัทราบ 

อน่ึง เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบรษิทัฯ 
ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องอนุมตัิเรื่องใดเป็นการด่วน ให้
ป ร ะธานกรรมการ  บริหา รมีอ านาจอ นุมัติ แทน
คณะกรรมการบรหิารตามที่ระบุไว้ข้างต้นไปพลางก่อน
ได ้แลว้รบีรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารทราบโดยเรว็ 

บทบำทและหน้ำท่ีของกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 

(1) จดัท าเป้าหมาย แผนการด าเนินงานและ
งบประมาณประจ าปี 

(2) บรหิารงานบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย 
แผน การด าเนินงานและงบประมาณประจ าปีที่
คณะกรรมการ ก าหนดหรอือนุมตั ิ

(3) ควบคุมและบังคบับัญชาพนักงานทุกระดับและทุก
ต าแหน่งหน้าที ่

(4) ออกค าสัง่ วางระเบียบ ให้พนักงานถือปฏิบตัิเพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการหรือคณะ
กรรมการบรหิารก าหนด 

(5) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายพนักงานทุก
ระดบัตัง้แต่ระดบัผู้จดัการทัว่ไป หรือต ่ากว่า หรือ
ต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่าลงมารวมทัง้อนุมตัิอัตรา
เงินเดือน ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่
บุคคลดงักล่าว 

(6) อนุมตัหิรอืด าเนินการในเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการเงนิหรอื
ทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ตามอ านาจทีไ่ดร้บัอนุมตัิ 

(7) พจิารณาหรอืปฏบิตัเิรื่องที่คณะกรรมการหรอื
คณะกรรมการ บรหิารมอบหมายหรอืแนะน าให้
พจิารณาหรอืปฏบิตั ิ

(8) พิจารณาและน าเสนอเรื่องที่กรรมการผู้จดัการใหญ่
เห็นสมควรใ ห้ คณ ะก ร ร ม ก า รบ ริห า ร  ห รื อ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื่อรบัทราบ ให้ความเห็นชอบ 
หรอือนุมตั ิ

(9) ปฏบิตังิานอื่นของบรษิทัฯ เท่าที่พงึอนุมานไดว้่าอยู่ในอ านาจหน้าที่
ของกรรมการผู้จดัการใหญ่ตามประเพณีปฏิบตัิโดยทัว่ไปในการ
บรหิารงานของบรษิทัมหาชนจ ากดั 

(10) มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสัง่การหรอืการปฏบิตัใินบางเรื่องให้
รองผู้จดัการใหญ่ ผู้จดัการทัว่ไป และผู้จดัการฝ่ายให้ส ัง่การหรือ
ปฏบิตัแิทน 

ในกรณีทีก่รรมการผูจ้ดัการใหญ่ไม่อยูห่รอืไมส่ามารถปฏบิตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหร้องผูจ้ดัการใหญ่ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทน 
โดยใหม้อี านาจหน้าทีด่งัเช่นกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

ผ ูบ้ริหารของบริษทัฯ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร 8 คน มรีายชื่อต่อไปน้ี : 
1. นายผนิ   คิว้คชา  ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นางอาภา   คิว้คชา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
3.  นายอ านาจ   คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

 (บญัชแีละการเงนิ) 
4.  นายฤทธิ ์  คิว้คชา กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 

 (บรหิาร) 
5.  น.ส.อมัพรศร ี  คิว้คชา กรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่  

(จดัซือ้) 
6.  นายประทปี   ภู่ทองสขุ รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) 
7.  น.ส.ประนอม  โต๊ะหวา่ง ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (สายการเงนิ) 
8.  น.ส.วรรณี  ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป (สายบญัช)ี 

ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูม้คีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะขาดความน่า
ไว้วางใจตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดหลักทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์

เลขานกุารบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้นางสาวนฤมล ศุขวนิทุ เป็น
เลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที่ 27 มนีาคม 2556 เพื่อท าหน้าที่เลขานุการ
บรษิทัตามมาตรา 89/15 วรรคสอง แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 ดงัน้ี: 
(1) จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารต่างๆ เช่น ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอื

นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะ กรรมการ และ
รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ และหนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และ
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) เกบ็รกัษารายงานการมสี่วนไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอื
ผูบ้รหิาร 
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(3)  ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาด
ทุนประกาศก าหนด  

(4) จดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ
และผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน    7 วนัท าการนบัแต่วนัที่
บรษิทัฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

(5) จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ให้
เป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง  

(6) ปฏบิตัหิน้าทีข่า้งต้น ดว้ยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัย์
สจุรติ รวมท้ังเป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของ
บรษิทั มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมต ิ      ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

กำรถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ถอืหุน้ในบรษิทัฯ เปรยีบเทียบกบัจ านวนที่ถือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560 โดยนบัรวมหุน้ของผูเ้กี่ยวขอ้ง (ภรรยาและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ) ปรากฎผล ดงัน้ี: 

 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้ ส าหรบักรรมการที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าหน้าทีแ่ละมคีวาม
รบัผดิชอบเพิม่มากขึ้น เช่น การเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบดว้ย เป็นตน้ จะไดร้บัคา่ตอบแทนเพิม่ในระดบัทีเ่หมาะสม

กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ร ับมอบหมายเพิ่มขึ้น ซึ่ง
ค่าตอบแทนในลกัษณะของเบี้ยประชุมน้ี มีลกัษณะการจ่ายเป็น
รายเดอืน นอกจากน้ี ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการที่จะจ่าย
เป็นรายปี ในรปูของเงนิรางวลัประจ าปี ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั

ชื่อ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง   จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ 31 ธ.ค.2561 

จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ 31 ธ.ค.2560 

1. นายณรงค ์ จลุชาต กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 388,886 388,886 
2.   นายไพศาล  เตชะรตันไชย รองประธานกรรมการ - - 
3.   นายผนิ  คิว้คชา กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 366,666 366,666 
4.   นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 38,500 38,500 
5.  นายสมศกัดิ ์ ม ัน่แดง กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ - 1,500,000 
6.  นางเพญ็ศร ี ชยัชชัวาล กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ - - 
7.  นางสเุนตร  คิว้ชา กรรมการ - - 
8.  นายธนะ  คิว้คชา กรรมการ - - 
9.  นายอ านาจ  คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ (บญัชี

และการเงนิ) 
57,604,688 57,604,688 

10. นางอาภา  คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 70,366,666 70,366,666 
11. นายฤทธิ ์ คิว้คชา กรรมการ และกรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่  

(การตลาดและพฒันาธุรกจิ) 
108,735,326 108,735,326 

12. นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา กรรมการ และกรรมการผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ 
(จดัซื้อ) 

400,780,952 400,780,952 

13. นายประทปี   ภู่ทองสขุ รองผูจ้ดัการใหญ่ (ทัว่ไป) - - 
14. นางสาวประนอม  โต๊ะหวา่ง ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่ (การเงนิ) - - 
15. นางสาววรรณี  ลาภอาภารตัน์ ผูจ้ดัการทัว่ไป (สายบญัช)ี - - 
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ของบริษทัฯ ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รบัเงินรางวลัประจ าปีใน
วงเงนิรวมกนัแลว้ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสทุธ”ิ  

 
 

คา่ตอบแทนกรรมการในปี 2561 ประกอบดว้ย: 

1. คา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายเดอืนจ านวน 5.19 ลา้นบาท 
ดงัมีรายละเอียดแสดงไว้ตามตารางแสดงค่าตอบแทนของคณะ 
กรรมการบรษิทัใน ปี 2561 

2. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ในรูปของเงินรางวัล
ประจ าปี ซึ่งที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 
เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ไดอ้นุมตัไิวใ้นวงเงนิไม่เกนิร้อยละ
สามของก าไรสุทธิของปี 2561 ซึ่งจะเป็นจ านวนเงนิรวม 4.80 
ลา้นบาท 

 
ค่าตอบแทนผ ูบ้รหิาร 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารในเรื่องของเงนิเดอืน เงนิโบนสั เงนิ
รางวลัประจ าปี และผลประโยชน์อื่นๆ เป็นไปตามหลกัการและ
นโยบายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด โดยจะพจิารณาตามความ
เหมาะสมของภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ และผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารแต่ละคน รวมถงึจุดเดน่
เฉพาะและความดคีวามชอบพเิศษ โดยมคีณะกรรมการบรหิาร 
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พจิารณาก าหนดอตัราการ
จา่ยคา่ตอบแทนหรอืคา่จา้งที่เป็นธรรมและชดัเจน คา่ตอบแทน
ผูบ้รหิารนอกเหนือจากเงนิเดอืนประจ ามดีงัน้ี: 

เงินโบนัส 

เพื่อจูงใจใหพ้นักงานสรา้งยอดขายและรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ 
ให้เพิ่มขึ้นทุกปี  บริษัทฯ จึงก าหนดเป้าการขายประจ าปีให้
พนกังานใช้เป็นเป้าหมายในการปฏบิตังิานแต่ละปี หากสามารถ
ท ายอดขายไดต้ามเป้าหมายที่ก าหนด บรษิทัฯ จะจา่ยเงนิโบนัส

ใหแ้ก่พนักงาน โดยพจิารณาจากการประเมนิผลการปฏบิตัิงาน
ของแต่ละคน โดยจา่ยจากฐานของเงนิเดอืน 

เงินรำงวลัประจ ำปี 

เพื่อกระตุ้นและจงูใจใหผู้บ้รหิารมุ่งม ัน่พฒันาการบรหิารงาน
ในทุกๆ ดา้นใหม้คีวามเติบโต ก้าวหน้า บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด
ในแต่ละปี ไม่เพยีงเฉพาะการสร้างยอดขาย หากแต่รวมถึงการ
บรหิารตน้ทุน คา่ใชจ้า่ยต่างๆ ใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบการที่ 

ก าไรดว้ย เมื่อบรษิทัฯ มกี าไร ผูบ้รหิารทีม่สีว่นร่วมในการ
บรหิารงานตามที่บริษทัฯ ก าหนด จะได้รบัเงนิรางวลัประจ าปี    
ในวงเงนิรวมกนัแล้วไม่เกินร้อยละ 7.5 ของก าไรสุทธขิองบรษิทัฯ 
แต่ไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบรหิารจะเป็นผู้
พิจารณาก าหนดอตัราการจ่ายเงินรางวลัดงักล่าว เสนอให้คณะ 
กรรมการตรวจสอบพจิารณาให้ความเหน็ และเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิ

 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้่ายคา่ตอบแทนให้แก่
ผูบ้รหิารตามค านิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในรูปของเงนิเดอืน โบนัส และเงนิรางวลั
ประจ าปี เป็นจ านวนเงนิรวม 54.19 ล้านบาท และ 56.45 ล้านบาท 
ตามล าดบั  

 นอกจากน้ียงัมคี่าตอบแทนอื่น ประกอบดว้ย : 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน  
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดบ้นัทกึภาระผูกพนัผลประโยชน์

พนักงานส าหรบัผู้บริหารเป็นจ านวน 210,687 บาท และ 1.05 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

เงนิกองทุนส ารองเลีย้งชพี  
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้กีองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดส้มทบในอตัราส่วน
ร้อยละ 2 ของเงนิเดอืน ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้
จา่ยเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพีส าหรบัผูบ้รหิารเป็นจ านวน 
580,840 บาท และ 876,000 บาท ตามล าดบั
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บุคลากร 

1) จ ำนวนบุคลำกรและค่ำตอบแทนบุคลำกร 
ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมจี านวนพนักงานรวม 

2,392 คน แบ่งเป็นพนักงานของบริษทัฯ จ านวน 941 คน และ
พนกังานของบรษิทัยอ่ย 1,451 คน โดยไดจ้า่ยผลตอบแทนใหแ้ก่
พนกังานดงักล่าว ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน เบีย้เลีย้ง เงนิโบนัส 
เงนิรางวลั เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนเงนิ
ทดแทน และเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ รวมทัง้สิน้ 698.25 
ล้านบาท แบ่งเป็นส่วนของบริษทัฯ จ านวน 303.29 ล้านบาท 
และบรษิทัยอ่ยจ านวน 394.96 ลา้นบาท  

2) สวสัดิกำร 
นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัใหม้ผีลประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่พนักงานใน
รปูแบบอื่นๆ อกีดว้ย  
- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดัให้มกีองทุนส ารองเลี้ยงชพีเพื่อ

เป็นหลักประกันที่ม ัน่คงของพนักงานและครอบครวั โดย
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพให้แก่พนักงานประจ าซึ่งสมคัรใจเข้าร่วมกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี 

- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสีวสัดกิารบ้านพกัพนักงานส าหรบั
พนักงานของแต่ละบรษิทั ซึ่งตัง้อยู่ใกล้กบัสถานที่ประกอบการ 
ทัง้น้ี เพื่อความสะดวกและช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายค่าครองชพี
ใหแ้ก่พนกังานของกลุ่มบรษิทัฯ  

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีบริการรถรบั -ส่งพนักงาน เพื่อ
อ านวยความสะดวกด้านการเดินทางมาปฏิบตัิงาน รวมถึง
บรษิทัย่อยยงัได้จดัให้มบีรกิารรถรบั-ส่งพนักงานที่ต้องการ
เดนิทางท่องเทีย่วจงัหวดัภูเกต็ในวนัหยุด     

- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จดัใหม้ีเงนิช่วยเหลือแก่พนักงาน
ในวาระต่างๆ อาทเิช่น เงนิช่วยเหลอืการสมรส เงนิช่วยเหลอื
งานศพส าหรบัพนกังาน พอ่ แม ่บุตร และคูส่มรส เงนิช่วยเหลอื
การคลอดบุตร เงนิช่วยเหลอืคา่รกัษาพยาบาล เป็นตน้  

- จดัให้มกีารตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
ดูแลตนเองใหม้สีุขภาพที่ดแีบบยัง่ยนื และมคีุณภาพชวีติที่ดี
ในระยะยาว 

3) ข้อพิพำทด้ำนแรงงำน 
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงานทีส่ าคญั

ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

 

นโยบายในการพฒันาพนกังาน  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัในการเสริมสร้างและพัฒนา
ศกัยภาพของบุคลากร ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัที่จะท าใหธุ้รกจิเตบิโต
ต่อไปได้อย่างมัน่คงและยัง่ยืน โดยการส่งเสรมิให้มกีารพฒันา
ตนเองและการท างานใหม้ปีระสทิธภิาพอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะ
ด้านการให้บริการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวงั 
ในช่วงเวลามากกว่า 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้รางวัลแก่

ชื่อ – นามสกุล 
 

การเขา้
ประชุม
คณะ- 

กรรมการ 
(ครัง้) 

คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท/ปี) 

เบีย้ประชุม
กรรมการ 

เบีย้ประชุม 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 

เงนิรางวลั
กรรมการ
ประจ าปี 
2561 

เบีย้ประชุม
กรรมการ
จากบรษิทั

ยอ่ย 

รวม
คา่ตอบแทน 
ปี 2561 

1. นายณรงค ์ จลุชาต 17/17 1,080,000 - 685,715 - 1,765,715 
2.   นายไพศาล เตชะรตันไชย -/17 450,000 - - - 450,000 
3.   ดร. ผนิ  คิว้คชา 16/17 300,000 - 514,286 363,000 1,177,286 
4.   นายสเุมธ  สงัขศ์ริ ิ 16/17 300,000 300,000 514,286 - 1,114,286 
5.   นายสมศกัดิ ์ ม ัน่แดง 17/17 300,000 180,000 428,571 - 908,571 
6.  นางเพญ็ศร ี ชยัชชัวาล 17/17 300,000 180,000 428,571 - 908,571 
7.   นายอ านาจ  คิว้คชา 14/17 300,000 - 342,857 - 642,857 
8.   นายธนะ  คิว้คชา 16/17 300,000 - 342,857 - 642,857 
9. นางสาวอมัพรศร ี คิว้คชา 15/17 300,000 - 342,857 - 642,857 
10. นางสเุนตร  คิว้ชา 15/17 300,000 - 342,857 363,000 1,005,857 
11. นายฤทธิ ์ คิว้คชา 12/17 300,000 - 342,857 363,000 1,005,857 
12. นางอาภา  คิว้คชา 16/17 300,000 - 514,286 - 814,286 
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พนักงานทุกคนในทุกฝ่ายที่มผีลการปฏิบตัิงานดเีด่นเป็นพเิศษ 
ซึ่งท าให้พนักงานส่วนใหญ่มขีวญัและก าลังใจที่จะใฝ่หาความรู้
เพื่อพฒันาตนเองให้มีทกัษะความสามารถในการท างาน และ
พัฒนางานที่ร ับผิดชอบให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ร ับ
คัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นของบริษัทฯ และได้ไปดูงาน
ต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความก้าวหน้าในการพฒันาหาสิ่ง
ใหม่ๆ  มาปรบัปรงุปารค์ใหด้ยีิง่ขึน้ทุกปี 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะงานบรกิาร โดยมเีป้าหมายทีจ่ะใหบ้รกิารดทีี่สุด
เยี่ยง Theme Park ชัน้น าของโลก ตลอดจนการพฒันาความรู้
ด้านภาษาของพนักงาน โดยได้จดัให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ 
เช่น ภาษาจีน ภาษาองักฤษ ภาษารสัเซีย ภาษาอาหรบั และ
ภาษาเวยีดนาม เป็นต้น ให้แก่พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกบัการ
ใหบ้รกิาร เช่น พนักงานต้อนรบั พนักงานขายอาหาร เครื่องดื่ม 
สินค้าที่ระลึก พนักงานประจ าเครื่องเล่นและเกมส์ต่างๆ และ

พนักงานฝ่ายรายได้พเิศษ และพฒันาทกัษะทางด้านการแสดง
ใหแ้ก่นักแสดงของบรษิทัฯ โดยไดเ้ชญิวทิยากรจากสถาบนัสอน
การแสดงภายในประเทศมาอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงานทีม่หีน้าที่
เกี่ยวกับการแสดงทุกคน รวมทัง้จดัให้มีการศึกษาดูงานการ
แสดงภายนอกเพื่อเสรมิทกัษะด้านการแสดงให้มีความเป็นมือ
อาชีพยิ่งขึ้น  นอกจากน้ี ยังมีการฝึกอบรมเสริมสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การสร้างวฒันธรรมองค์กร และสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานและผู้บรหิาร โดยผู้บรหิารในแต่
ละสายงานเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์การ
ท างานจรงิใหแ้ก่พนักงาน เป็นการสรา้งการเรยีนรูภ้ายในองคก์ร
อยา่งต่อเน่ือง 

 

 

 

  

กำรประกอบธรุกิจ  
  

 

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธรุกิจ 

บริษทั ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ 
“ซาฟารเีวลิด์”) ได้ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 2528 เพื่อ
ประกอบธรุกจิการท่องเที่ยวและนันทนาการ ประเภทสวนสตัว์เปิด
และการแสดงมาตรฐานสากล ที่ใหท้ัง้ความสุข ความสนุกสนาน 
ความบนัเทงิ และความรูแ้ก่ผูเ้ขา้ชมทุกเพศ ทุกวยั ทุกชาติ และ
สามารถเที่ยวชมไดต้ลอดทุกฤดูกาล โดยจดัใหม้กีารแสดงของสตัว ์
เช่น โชวโ์ลมา โชวส์งิโตทะเล โชวอ์ุรงัอุตงั โชวช์้าง โชวน์ก และ
การแสดงของนักแสดง รวม 7 โชวย์ิง่ใหญ่ไวเ้ป็นผลติภณัฑ์หลกั 
รวมถงึมสีวนสตัวเ์ปิด สวนสตัวน์ ้าจดื สตัวน์ ้าทะเล และสวนนก ที่
รวบรวมสตัว์นานาชนิดหลากหลายสายพนัธุ์จากทัว่ทุกมุมโลก 
มาจดัแสดงไวท้่ามกลางธรรมชาตทิี่เหมอืนป่าใหญ่ในกรุง บนเน้ือที่
ประมาณ 475 ไร่ ย่านถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร แบ่ง
พืน้ทีอ่อกเป็น 2 สว่น คอื สว่นของสวนสตัวเ์ปิดมเีน้ือที่ประมาณ 
225 ไร่ และส่วนของสวนน ้ า สวนนก และการแสดงมีเน้ือที่
ประมาณ 250 ไร ่เปิดใหบ้รกิารแก่นกัท่องเทีย่วครัง้แรกเมื่อวนัที่ 
17 กุมภาพนัธ ์2531 จนถงึปัจจบุนัเป็นเวลากวา่ 30 ปี  

นอกจากน้ี ซาฟารีเวิลด์ยงัมีบริการเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครนั อาท ิมบีรกิารรถโคช้ปรบั

อากาศรบัสง่นกัท่องเทีย่ว มรีา้นจ าหน่ายของทีร่ะลกึ มภีตัตาคาร
จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มขนาดใหญ่ ตลอดจนมเีครื่องเล่นเกมส์
หลากหลายไวบ้รกิารด้วย ซาฟารเีวลิดจ์งึเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทีเ่หมาะกบัผูม้าท่องเทีย่วทุกประเภท ไมว่า่จะเป็นผูท้ีม่าพกัผ่อน
หย่อนใจกบักลุ่มเพื่อนหรือครอบครวั นักเรียนนักศึกษาที่มา
ทศันศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัชวีติของสตัวแ์ละธรรมชาต ิพนกังาน
บรษิทัหา้งรา้นและองคก์รต่างๆ มาจดังานเลี้ยงสงัสรรค ์ประชุม 
สมัมนา และท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ หรือนักท่องเที่ยวจากต่าง 
ประเทศ  

จากประสบการณ์ในการด าเนินธรุกจิท่องเทีย่วและความ
มุง่ม ัน่ที่จะพฒันาธุรกจิของบรษิทัฯ ใหส้มบูรณ์แบบ และสรา้งความ
หลากหลายในผลติภณัฑ ์เมื่อปี พ.ศ. 2539 บรษิทัฯ จงึไดข้ยาย
ธุรกจิลงทุนสรา้งแหล่งท่องเที่ยวอกีแห่งหน่ึงขึน้ ณ หาดกมลา 
จงัหวดัภูเกต็ บนเน้ือทีป่ระมาณ 150 ไร่ ดว้ยงบประมาณการลงทุน 
3,500 ลา้นบาท ภายใตช้ื่อโครงการ “ภูเกต็แฟนตาซี” ดว้ยเหน็วา่
จงัหวดัภูเกต็เป็นจงัหวดั ทีม่ศีกัยภาพสงูในการชกัจูงนักท่องเทีย่ว
ทัง้ชาวไทยและต่างประเทศใหเ้ดนิทางไปท่องเที่ยว จากสถติจิ านวน
นกัท่องเทีย่วพบวา่ในแต่ละปีจะมนีักท่องเที่ยวเดนิทางเขา้สู่จงัหวดั
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ภูเกต็เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง และรฐับาลกม็นีโยบายส่งเสรมิการท่อง 
เทีย่วของประเทศ ในขณะทีจ่งัหวดัภูเกต็ขณะนัน้มเีพยีงแหล่งท่อง 
เทีย่วตามธรรมชาต ิ ซึ่งนกัท่องเที่ยวจะเทีย่วชมไดเ้ฉพาะในเวลา
กลางวนั แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ดม้าตรฐานสากลทีจ่ะสามารถรองรบั
นกัท่องเทีย่วในเวลากลางคนืไดน้ัน้ยงัไมม่ ี บรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันา
โครงการภูเก็ตแฟนตาซีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวฒันธรรม
ยามราตรขีนาดใหญ่ที่ไดม้าตรฐานระดบัสากล โดยการน าเอาศลิปะ
และวฒันธรรมไทย มาประยุกตก์บัเทคโนโลยขีองแสงสเีสยีงและ
เทคนิคการแสดงอนัทนัสมยั ท าการแสดงภายในโรงละครขนาดใหญ่
ดว้ยรปูแบบทีม่เีอกลกัษณะเฉพาะ นอกจากน้ี ยงัจดัใหม้บีรกิาร
อาหารค ่า สนิคา้ที่ระลกึ และเกมสน์นัทนาการอยา่งครบครนั เพื่อ 
ใหเ้ป็นแหล่งบนัเทงิทีน่ักท่องเทีย่วทุกเพศทุกวยัสามารถจะเขา้ชม 
ไดเ้ช่นเดยีวกบัซาฟารเีวลิดใ์นกรุงเทพฯ ภูเกต็แฟนตาซไีดเ้ปิดให ้
บรกิารอย่างเป็นทางการเมื่อวนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2542 ถงึปัจจบุนั
เป็นเวลากวา่ 19 ปี หากยงัคงเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยม เป็น
แมเ่หลก็ใหญ่ที่ดงึดูดนักท่องเทีย่วของจงัหวดัภูเกต็   

เมื่อวนัที ่ 4 เมษายน 2554 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยได้   
จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั (“ซาฟารี
ไวลดไ์ลฟ์”) เพื่อจะด าเนินธุรกจิสถานทีท่่องเทีย่วและขยายเพาะ 
พนัธุส์ตัว ์บนเน้ือทีป่ระมาณ 600 ไร ่ทีอ่ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดั
ปราจนีบุร ี โดยจะจดัใหม้สีถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ ประชุมสมัมนา 
คา่ยพกัแรม และเป็นศูนยพ์ฒันาการขยายพนัธุส์ตัวข์องซาฟารเีวลิด์ 
ในระยะแรกไดก่้อสรา้งเป็นสถานที่ขยายพนัธุส์ตัวส์ว่นเกนิของ
ซาฟารเีวลิดแ์ละภูเกต็แฟนตาซ ี  

ดว้ยความส าเรจ็ของภูเกต็แฟนตาซแีละประสบการณ์ใน
การบรหิารงานธุรกจิท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็กวา่ 20 ปี และจาก
แนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วของจงัหวดั
ภูเกต็ ทีก่ารท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมจี านวน
นกัท่องเทีย่วเดนิทางเขา้สู่จงัหวดัภูเกต็เพิม่ขึน้จากปีละ 13 ลา้น
คนเป็น 15 ลา้นคนต่อปี และยงัมโีอกาสทีจ่ะเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง
ในอนาคต ประกอบกบัภูเกต็แฟนตาซไีดเ้ปิดด าเนินกจิการมา 
กว่า 19 ปี จะตอ้งมกีารปรบัปรงุ พฒันากจิการเพื่อสรา้งจุดขาย
ใหมด่งึดดูนกัท่องเทีย่วทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนาคต คณะกรรมการ
ภูเกต็แฟนตาซจีงึไดม้มีตใิหจ้ดัตัง้บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั 
(“คารนิ์วลัเมจกิ”) ขึน้เมื่อวนัที ่9 ตุลาคม 2557 เพื่อสรา้งและ
ด าเนินการแหล่งท่องเทีย่วธมีปารค์จดัแสดงแสงสขีองดวงไฟ 
Hi-tech ต่างๆ ที่น าสมยั ตื่นตาตื่นใจ ไม่เหมอืนที่ใดในโลก 
ภายใตช้ื่อโครงการ “คารนิ์วลัเมจกิ” บนเน้ือทีป่ระมาณ 82 ไร ่
ตัง้อยูต่ดิกบัโครงการภูเกต็แฟนตาซ ีโดยมงีบประมาณการ
ลงทุน 3,570 ลา้นบาท ซึง่นอกจากจะเป็นจุดขายใหมท่ีจ่ะช่วย

ดงึดูดนักท่องเทีย่วใหเ้ขา้มาเทีย่วชมเพิม่ขึน้ สรา้งรายไดแ้ละ  
ผลก าไรให้แก่กลุ่มบรษิทัได้มากขึน้แล้ว ยงัเป็นการส่งเสรมิ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่วของไทยใหม้คีวามแขง็แกรง่ เพิม่   
ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการท่อง เทีย่วกบัประเทศ
สมาชกิอาเซยีนไดเ้ป็นอยา่งด ีและดว้ยความมุง่หมายที่จะสรา้ง
โครงการคาร์นิวลัเมจกิให้เป็นสญัลกัษณ์ของจงัหวดัภูเก็ต 
“Brand of Phuket” และเป็นหน้าตาและชื่อเสยีงของประเทศ 
“Face of Thailand” คณะกรรมการคารนิ์วลัเมจกิจงึไดพ้ฒันา
รปูแบบและปรบัขนาดของโครงการคารนิ์วลัเมจกิใหใ้หญ่ขึน้ 
สามารถรองรบันกัท่องเทีย่วไดม้ากขึน้ และมเีอกลกัษณ์ จดุ   
เดน่ใหมท่ีย่ิง่ใหญ่มากขึน้ ปัจจบุนัโครงการคารนิ์วลัเมจกิอยู่
ระหวา่งด าเนินการก่อสรา้ง โดยมกี าหนดเปิดใหบ้รกิารปลาย    
ปี 2562 

กำรด ำเนินกำรเพ่ือกลบัเข้ำซ้ือขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์  

การด าเนินธุรกจิการท่องเที่ยวของกลุ่มบรษิทัขึ้นอยู่กบั
สภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ รวมถงึวกิฤตการณ์ที่มผีลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ
ประเทศ นับตัง้แต่ปี 2540 เรื่อยมา ได้มีวิกฤตการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศให้ชะลอตวัลงอยู่บ่อย 
ครัง้ อาทเิช่น วกิฤตเศรษฐกจิตม้ย ากุง้ในปี 2540 ผลกระทบจาก
การก่อวนิาศกรรมเครื่องบนิชนตกึเวลิดเ์ทรดในสหรฐัอเมริกาใน
ปี 2544 การระบาดของโรค SARS ในปี 2546 การระบาดของโรค
ไขห้วดันกในปี 2547 การก่อความไม่สงบใน 3 จงัหวดัชายแดน
ภาคใตใ้นปี 2548 และการยดึอ านาจโดยคณะปฏริปูการปกครอง 
ในปี 2549-2550 เป็นต้น เหตุการณ์เหล่าน้ีส่งผลกระทบทัง้
ทางตรงและทางออ้มต่อการท่องเที่ยวของประเทศ ท าใหจ้ านวน
นักท่องเที่ยวลดลง ส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิทัฯ ลดลงไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2541-2549 
มผีลขาดทุนอย่างต่อเน่ือง จนท าใหส้่วนของผูถ้อืหุน้ในงบการเงนิ
ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2549 มีค่าต ่ากว่าศูนย์เป็น
จ านวน 74.43 ลา้นบาท ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดป้ระกาศให ้

หลกัทรพัย์ของบริษทัฯ เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
ไดห้า้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่17 พฤษภาคม 
2550 และได้ถอนชื่อหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ออกจากกระดาน
ซื้อขายและยา้ยไปยงักลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนที่แก้ไขการด าเนินงาน
ไม่ได้ตามก าหนด (Non-Performing Group: NPG) ตัง้แต่วนัที่ 
4 มถิุนายน 2552 จนกว่าบริษทัฯ จะสามารถแก้ไขให้พ้นเหตุ
เพกิถอนตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด  
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เมื่อวนัที่ 16 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัฯ ได้ด าเนินการ
แก้ไขผลการด าเนินงานและฐานะการเงินจนมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การขอพ้นเหตุเพกิถอน จงึได้ยื่นค าขอพน้
เหตุเพกิถอนพร้อมกบัน าส่งงบการเงินส าหรบัระยะเวลาบญัชี
ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2557 ถงึวนัที ่31 มนีาคม 2558 ต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ เพื่อขอย้ายหลกัทรพัย์ SAFARI ไปซื้อขายในหมวด
อุตสาหกรรมปกต ิซึ่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดข้อใหบ้รษิทัฯ น าส่ง
งบการเงนิส าหรบัปี 2558 เพื่อประกอบการพจิารณาด้วย บรษิทัฯ 
ได้ยื่นค าขอฯ และน าส่งงบการเงินส าหรบัปี 2558 ต่อตลาด
หลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที ่31 มนีาคม 2559 

ต่อมาเมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัฯ ไดข้อให้
ตลาดหลักทรพัย์ฯ เลื่อนการพิจารณาการแก้ไขเหตุอาจถูก  
เพิกถอนจากงบการเงินส าหรบัปี 2558 เน่ืองจากงบการเงิน
ดงักล่าวไดม้กีารปรบัปรุงบญัชีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัรายจ่ายที่ใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 2 เรื่อง
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (Share-based Payment) ส่งผลให้
บรษิทัฯ มคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามหลกัเกณฑก์ารขอพ้นเหตุ
เพกิถอน โดยบรษิทัฯ จะขอยื่นค าขอพน้เหตุอาจถูกเพกิถอนอกี
ครัง้พรอ้มกบัน าส่งงบการเงนิส าหรบัปี 2559 ซึ่งตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
กไ็ดข้ยายระยะเวลาการแกไ้ขเหตุอาจถูกเพกิถอนใหแ้ก่บรษิทัฯ 
ออกไปเป็นภายในวนัที ่31 มนีาคม 2560 

เมื่อวนัที ่ 16 มนีาคม 2560 บรษิทัฯ ไดย้ื่นค าขอให้
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาใหห้ลกัทรพัย ์ SAFARI กลบัเขา้
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยพจิารณาจากงบการเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2559 ทีผ่า่นการตรวจสอบของผูส้อบบญัชแีลว้ ซึง่ปรากฎส่วน
ของผูถ้อืหุน้เท่ากบั 2,796.01 ลา้นบาท มกี าไรสทุธสิ าหรบัปี 
111.91 ลา้นบาท และมกี าไรสะสม 280.04 ลา้นบาท เป็นไป
ตามคณุสมบตัขิองการขอพน้เหตุอาจถูกเพกิถอนแล้ว 

เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2560 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้มี
หนังสอืแจง้การปรบัปรุงแนวทางการด าเนินการกบับริษทัจด
ทะเบียนที่มกีารด าเนินงานหรอืฐานะการเงนิเข้าข่ายอาจถูก
เพกิถอน โดยก าหนดระยะเวลาการฟ้ืนฟูกิจการเป็น 2 ช่วง 
คือ ช่วงด าเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป และช่วงด าเนิน 
การให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) 
ส าหรบับรษิทัซึ่งไดแ้ก้ไขเหตุเพกิถอนและไดย้ื่นค าขอพน้เหตุ
อาจถูกเพิกถอนพร้อมกบัน าส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบ 
การพจิารณาของตลาดหลกัทรพัยฯ์ แล้ว ใหน้ าส่งงบการเงนิ
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เพื่อใช้ประกอบการ
พจิารณาค าขอพน้เหตุเพกิถอนภายในวนัที ่31 มนีาคม 2561 
ดว้ย  บรษิทัฯ ไดย้ื่นค าขอฯ พรอ้มน าส่งงบการเงนิส าหรบัปี 
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ เมื่อวนัที่ 
19 มนีาคม 2561 

เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้
ประกาศชื่อหลกัทรพัย์ฯ ของบรษิทัฯ ใหเ้ขาสู่ช่วงด าเนินการ
ให้มคีุณสมบตัิเพื่อกลบัมาซื้อขาย (Resume Stage) เน่ืองจาก
บรษิทัฯ สามารถแก้ไขเหตุเพกิถอนให้หมดไปได ้โดยมสี่วนของ
ผูถ้อืหุน้มคี่ามากกว่าศูนย์และมกี าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
โดยใหร้ะยะเวลาด าเนินการใหม้คีุณสมบตัเิพื่อกลบัมาซื้อขาย
ไดจ้นถงึวนัที ่31 มนีาคม 2563 

เมื่อวนัที่ 20 สงิหาคม 2561 ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ได้มี
หนังสอืที่ บจ. 343/2561 เรื่อง การพจิารณาค าขอพน้เหตุ
เพกิถอนของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) โดยแจง้วา่ 
บรษิทัฯ ยงัมคีุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์การพจิารณา
การกลบัมาซื้อขาย เน่ืองจากยงัมรีะบบควบคุมภายในที่ไม่
เพยีงพอ ขอใหบ้รษิทัฯ ด าเนินการปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน
ให้แล้วเสรจ็ และยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลกัฐานที่แสดง
คุณสมบตัิครบถว้นใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ พจิารณาอกีครัง้

 

กำรเปลี่ยนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญั  

การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคญัเกี่ยวกับการ
ประกอบธรุกจิและการบรหิารงานในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา
มดีงัน้ี 

เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มบริษทัได้รบัการ
สนบัสนุนเงนิกูจ้ านวนรวม 2,050 ลา้นบาทจากธนาคารพาณิชย์
ในประเทศแห่งหน่ึง แบ่งเป็นวงเงนิกู้ยมืระยะยาวเพื่อ Refinance 
หน้ีของบริษทัฯ 700 ล้านบาท (เบิกใช้ตามภาระหน้ีปิดบญัชี
จ านวน 648.95 ล้านบาท) และวงเงนิหมุนเวยีน 20 ล้านบาท 

รวม 720 ล้านบาท วงเงนิกู้ยมืระยะยาวและวงเงินหมุนเวียน
ของภูเกต็แฟนตาซจี านวน 670 ล้านบาท และวงเงนิกู้ยมืระยะ
ยาวและวงเงินหมุนเวียนของคาร์นิวัลเมจิก เพื่อใช้ในการ
ด าเนินโครงการคาร์นิวลัเมจกิจ านวน 660 ล้านบาท บรษิทัฯ 
และภูเกต็แฟนตาซไีดช้ าระหน้ีปิดบญัชแีละไถ่ถอนจ านองที่ดนิ
และสิง่ปลูกสรา้งทัง้หมดมาจ านองเป็นประกนัหน้ีใหแ้ก่ธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศผู้เป็นเจ้าหน้ีรายใหม่ในวงเงินจ านองรวม 
2,050 ลา้นบาทแลว้เมื่อวนัที ่29 พฤศจกิายน 2559  
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ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 ไดใ้หส้ตัยาบนัการขยายขนาดการ
ลงทุนสร้างโครงการคาร์นิวลัเมจิกของบริษทัย่อย จากงบลง
ทุนเดมิ 1,450 ลา้นบาท เป็น 3,570 ลา้นบาท 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของภูเก็ตแฟนตาซี ครัง้ที่ 
1/2561 เมื่อวนัที ่7 มนีาคม 2561 ไดอ้นุมตัใิหภู้เกต็แฟนตาซ ี

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหน่ึงไม่
เกิน 1,900 ล้านบาท เพื่อน าเงนิไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ
คาร-์นิวลัเมจกิ และส ารองไวใ้ชห้มนุเวยีนในการด าเนินงานของ
ภูเกต็แฟนตาซ ีรวมถงึส ารองไวส้ าหรบัการออกหุน้กู้ฉบบัใหม่
ทดแทนฉบับเดิมที่จะครบก าหนดไถ่ถอน โดย ณ วนัที่ 15 
มีนาคม 2562 ภเูก็ตแฟนตาซีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว
จ านวน 1,762 ลา้นบาท 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของคารนิ์วลัเมจกิ ครัง้ที ่1/2561 
เมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2561 ไดอ้นุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ
คารนิ์วลัเมจกิอกีจ านวน 1,000 ล้านบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 
500 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบยีนใหม ่1,500 ลา้นบาท แบ่งเป็น
หุน้สามญัจ านวน 150 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท 
โดยแบ่งการเพิม่ทุนออกเป็น 4 ครัง้ ดงัน้ี: 

ครัง้ที ่1. จ านวน 200 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียน 500 ล้าน
บาท เป็น 700 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 20 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 2.50 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
ในราคาหุน้ละ 10 บาท 

ครัง้ที ่2. จ านวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 700 ลา้น
บาท เป็น 800 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จ านวน 10 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 7 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ใน
ราคาหุน้ละ 10 บาท 

ครัง้ที ่3. จ านวน 200 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 800 ลา้น
บาท เป็น 1,000 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 20 ลา้นหุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 10 บาท ใหแ้ก่
ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 4 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ ใน
ราคาหุน้ละ 10 บาท 

ครัง้ที ่4. จ านวน 500 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 
ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่จ านวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 2 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้สามญัใหม ่
ในราคาหุน้ละ 10 บาท 

บจ.คารนิ์วลัเมจกิไดเ้รยีกช าระค่าหุน้สามญัเตม็จ านวนแล้ว เมื่อ
วนัที่ 20 กรกฎาคม 2561 และได้จดทะเบียนเพิม่ทุนกบักระทรวง
พาณิชย ์โดยมทีุนจดทะเบยีน 1,500 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั
จ านวน 150 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 10 บาท ภูเกต็แฟน
ตาซีถือหุ้นในคาร์นิวัลเมจิก 148.50 ล้านหุ้น มูลค่า 1,485.00 
ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 99 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแล้ว 

ที่ประชุมคณะกรรมการคาร์นิวลัเมจิก ครัง้ที่ 5/2561 
และคณะกรรมการภูเกต็แฟนตาซ ีครัง้ที ่9/2561 ไดม้มีตอินุมตัิ
งบประมาณการค่าก่อสร้างโครงการคาร์นิวลัเมจิกเพิ่มเติมอีก
จ านวน 777.65 ล้านบาท รวมเป็นงบประมาณการลงทุนทัง้สิ้น 
4,348 ลา้นบาท และปัจจบุนับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอยู่ระหว่าง
การทบทวนงบประมาณการลงทุนของโครงการฯ อกีครัง้ เพื่อ
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิซึง่จะเป็นการปรบัปรุง
งบประมาณการลงทุนเพิม่ขึน้เป็นครัง้สุดท้ายก่อนเปิดด าเนินการ
ในปี 2562  
อ

 

เป้ำหมำยและกำรประกอบธรุกิจของบริษทัฯ ในปี 2561 

กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายที่จะพฒันาซาฟารีเวิลด์ ภูเก็ตแฟนตาซี 
และธุรกจิในเครอืในทุกด้าน ทัง้ในดา้นรายไดจ้ากการขายและให้บริการ 
รายไดอ้ื่นๆ และการลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะเพิม่ความสามารถใน
การท าก าไรของกลุ่มบรษิทั ใหเ้พิม่ขึน้ทุกปี รวมถงึการพฒันาคณุภาพของ
ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของกลุ่มบริษัทให้มีความก้าวหน้าอยู่
ตลอดเวลา เพื่อทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหเ้กนิกว่าที่ลูกคา้
คาดหวงั และเพื่อให้ซาฟารเีวิลด์และบริษัทในเครอืเป็นผู้น าของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ไดม้าตรฐานสากล เป็นที่ยอมรบัในระดบันานาชาต ิเพื่อเพิม่
ความแขง็แกร่งในการแข่งขนัในธุรกิจการท่องเที่ยวของกลุ่มบรษิทัใหม้ี

ความมัน่คงและยัง่ยนืต่อไปในอนาคต นอกจากน้ี ยงัเป็น
การเพิม่ขดีความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขนั
กับประ เทศสมาชิกอ า เ ชียน  ส ร้ า ง ร ายได้ จ าก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
เศรษฐกจิของประเทศใหม้คีวามเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
ยิง่ 

ปี 2561 เป็นปีแห่งการครบรอบ 30 ปีของการ
ก่อตัง้ซาฟารเีวลิด ์บรษิทัฯ ยงัคงพฒันาการด าเนินธุรกิจ
อย่างไม่หยุดยัง้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกิจกรรม จุดขาย 
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และการใหบ้รกิารที่มากขึน้ เพื่อที่สามารถจะรองรบัและตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวจ านวนมากไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด  และ
เพื่อเป็นสิ่งจูงให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมซาฟารีเวิลด์เพิ่มขึ้น  
โดยในปี 2561 บรษิทัฯ ได้สร้างโซนจดัแสดงฮิปโปโปเตมสัเพิม่เติมใน
สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค  สร้างภัตตาคารอาหารบุฟเฟต์ชื่อ Aviary 
Restaurant และปรบัปรงุรา้นกิฟ๊ชอ็ปเดมิใหเ้ป็นภตัตาคารบุฟเฟ่ต ์ทดแทน
ภตัตาคารบุฟเฟ่ต์เดมิที่ถูกเพลงิไหม ้ซึ่งปัจจุบนัอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
เพื่อรองรบัจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพิม่มากขึน้ นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดเ้พิม่
จุดขายอาหารว่างรูปแบบใหม่สไตล์ซาฟารี เช่น ร้านเบอร์เกอร์ชื่อว่า 
Tiger Burger รา้นเครื่องดื่มชาชื่อว่า ManaTea เป็นต้น รวมถงึได้มกีาร
ปรบัปรุงพืน้ที่และจุดบรกิารต่างๆ ตลอดทัง้ปีรวม 89 รายการ อาท ิสรา้ง
กรงนกกระเรยีนหงอนพู่ในป่าดงดบินกเงอืก ซ่อมแซมโครงสรา้งอฒัจนัทร์
เวทอีุรงัอุตงั ปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลงหอ้งระบบควบคุมไฟฟ้าของบรษิทัฯ 
เสรมิความแขง็แรงโครงสรา้งเหลก็กรงลงิแมนดรวิ และโคโลบสั เป็นตน้ ทัง้น้ี 
เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวทีม่าเยอืนไดร้บัความสขุ สนุกสนาน และเพลดิ- เพลนิ
ไปกบักิจกรรมต่างๆ ที่ไดส้อดแทรกความรู ้สิง่แปลกใหม่ พรอ้มให้บริการ
แก่นกัท่องเทีย่วดว้ยมาตรฐานสากล โดยในสว่นของการใหบ้รกิารนัน้ บรษิทั
ฯ ได้จ ัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ผู้มีหน้าที่ให้ บริการแก่
นักท่องเที่ยวและพนักงานที่สนใจตลอดทัง้ปี 2561 เพื่อเพิม่ทกัษะในการ
สื่อสารดว้ยภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ และภาษาจนี เป็นตน้ และ
เสริมสร้างบุคลิกภาพและความพร้อมในการให้บริการ เพื่อที่จะรักษา
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการให้บริการของซาฟารีเวิลด์ให้เป็นที่
ประทบัใจ เป็นทีนิ่ยมของคนไทยและต่างชาตติ่อไป 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในปี 2561 เติบโตได้อย่างต่อเน่ือง
นบัตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้แมว้่าภาพรวมเศรษฐกจิของประเทศจะไม่สู้ดนีัก 
แต่สภาวการณ์ท่องเทีย่วของประเทศ โดยรวมยงัคงเตบิโตที่รอ้ยละ 8  โดย
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากการด าเนินงานในปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) 

จ านวน 156.55 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 ที่มกี าไร
สุทธจิ านวน 66.29 ล้านบาท (ไม่รวมเงนิปันผลรบัจาก
บริษัทย่อย 294.27 ล้านบาท) เป็นจ านวน 90.25 ล้าน
บาท เน่ืองจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการด าเนินงานจ านวน 
1,051.12 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.0 ซึ่ง
เป็นผลมาจากจ านวนผูเ้ขา้ชมซาฟารเีวลิดไ์ดเ้พิม่ขึน้จากปี
ก่อนประมาณร้อยละ 6.0 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มประเทศอินเดียเป็นส าคญั 
รายได้ของซาฟารีเวิลด์สามารถข้ามเป้าหมาย 1,000 
ล้านบาทได้ส าเรจ็ ถอืเป็นสถติิส าคญัในรอบ 30 ปีของ
ซาฟารเีวลิด ์และเป็นปีแรกที่ซาฟารเีวลิดม์รีายได้สูงสุด
ของแหล่งท่องเทีย่วประเภทธมีปารค์ทัว่ประเทศ  

ในสว่นของการด าเนินธรุกจิของบรษิทัยอ่ย 
(ภูเกต็แฟนตาซ)ี ในปี 2561 มผีลขาดทุนสทุธ ิ7.45 ลา้น
บาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 120.78 ล้านบาท เน่ืองจาก 
บริษทัย่อยมีรายได้จากการด าเนินงานลดลง 120.34 
ล้านบาท กล่าวคอืจาก 998.79 ล้านบาทในปี 2560 เหลือ 
878.45 ล้านบาทในปี 2560 หรือคิดเป็นอัตราการลดลง
ร้อยละ 12.05 โดยมีสาเหตุส าคญัมาจากการที่จ านวน
นักท่องเที่ยวของภูเกต็แฟนตาซลีดลงจากผลกระทบของ
นโยบายการจดัระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ และการเกิด
เหตุการณ์เรือนักท่องเที่ยวชาวจีนประสบอุบตัิเหตุทาง
ทะเลในจงัหวดัภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 ท าให้
นักท่องเที่ยวชาวจนีซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าส าคญัของภูเก็ต
แฟนตาซลีดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่สามและสีข่อง
ปี 2561 

  

รำงวลัแห่งควำมส ำเร็จ 

ซาฟารเีวลิดไ์ดร้บัรางวลัจากหน่วยงานและองคก์รชัน้น าต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก อาทเิช่น 

ปี 2535    รางวลัเกยีรตยิศบรกิารยอดเยีย่มแหง่ปี 2535 ประเภทการบรกิารจากสมาคมผูป้ระกอบการน าเทีย่วแห่ง
ประเทศไทย 

ปี 2547 รางวลัดเีดน่ ประเภทแหล่งท่องเทีย่วเพื่อการนนัทนาการ (กรงุเทพมหานคร) จากการประกวดรางวลั
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว ครัง้ที ่5 ประจ าปี 2547  

ปี 2554 รางวลั The International Quality Summit Award ประเภท Gold Category จาก Business Initiative 
Directions (B.I.D.) New York City 

ปี 2555 ไดร้บัการจดัอนัดบัจากเวป็ไซต ์Trip Advisor ใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจในกรงุเทพฯ 
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ปี 2556 ไดร้บัการจดัอนัดบัจากเวบ็ไซต ์Trip Advisor  ใหเ้ป็นสถานทีท่ีน่่าสนใจดงึดดูนกัท่องเทีย่ว (Travelers’ 
Choice Attractions) อนัดบัที ่17 ในประเภทสุดยอดสวนสนุกของเอเชยี 

ปี 2557 รางวลั The International Star for Quality Award in the Platinum จาก Business Initiative Directions 
(B.I.D.) Geneva 

ปี 2558 รางวลัชนะเลศิการบรกิารยอดเยีย่มประจ าปี 2015 จากเวป็ไซต ์Trip advisor  

ปี 2559 รางวลัชนะเลศิการบรกิารยอดเยีย่มประจ าปี 2016 จากเวป็ไซต ์Trip advisor   

  ไดร้บัเกยีรตจิากกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ มอบรางวลัสุดยอดสว้มแห่งปี 2558 ซึง่ตดัสนิจากความสะอาด 
ความสวยงามความพอเพยีง ความปลอดภยั การประหยดัพลงังาน การบ าบดัและน าสิง่ปฏกูิลไปใชป้ระโยชน์ และ     
การเป็นแหล่งเรยีนรู ้

ปี 2561 รางวลัองคก์รทีม่กีารบรหิารจดัการภายในยอดเยีย่ม European Award for Best Practices 2018 จากสถาบนั 
European Society for Quality Research (ESQR)  ซึ่งเป็นองคก์รเอกชนดา้นการประเมนิทางการตลาด (Marketing 
Research) ไดพ้จิารณามอบรางวลัใหก้บับรษิทัทีม่กีารบรหิารจดัการภายในองคก์รยอดเยีย่ม โดยทุกปีไดท้ าการ
คดัเลือกบรษิทัทัว่ทุกมุมโลกจากนานาประเทศ เพื่อมอบรางวลัให้ ซึ่งพธิมีอบรางวลัจดัขึ้นที่กรุงบรสัเซลส์    
ประเทศเบลเยยีม  
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ลกัษณะกำรประกอบธรุกิจของกลุม่บริษทั 

โครงสรา้งรายไดข้องบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

  รายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม ในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมามสีดัสว่นดงันี้: 

ชือ่บรษิทั 

(สถานะ) 

ผลติภณัฑ/์กลุ่มธุรกจิ % ของ 
การถอืหุน้ 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

บมจ.ซาฟารเีวลิด ์ การท่องเทีย่วและนนัทนาการ  
(สวนสตัวแ์ละการแสดง) 

- 1,051.12 54.5 933.22 48.3 839.40 46.0 

บมจ.ภเูกต็แฟนตาซ ี

(บรษิทัยอ่ย) 

การท่องเทีย่วและนนัทนาการ 
(การแสดงในโรงละคร) 

99.92 878.45 45.5 998.78 

 

51.7 986.07 54.0 

บจ.ซาฟาร ีไวลด์ ไลฟ์ ปารค์1

(บรษิทัยอ่ย) 

การท่องเทีย่วและขยายพนัธุส์ตัว ์ 90.00 - - - - - - 

บจ.คารน์ิวลัเมจกิ2 
(บรษิทัยอ่ยทางออ้ม) 

การท่องเทีย่วและนนัทนาการ  
(การแสดงแสงสขีองไฟ) 

90.00 - - - - - - 

รวม 1,929.57 100.0 1,932.00 100.0 1,825.47 100.0 

การประกอบธรุกิจของ “ซาฟารีเวิลด”์  

ผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของซาฟารเีวลิดแ์บ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ ตามลกัษณะของรายได ้ดงัน้ี: 

1. สวนสตัวแ์ละการแสดง 

สวนสตัวแ์ละการแสดงประเภทต่างๆ เป็นสว่นส าคญัในการ
สรา้งรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ แบ่งพืน้ทีอ่อกเป็น 2 ส่วน คอื สวนสตัว์
เปิดซาฟารปีารค์ และสวนสตัวน์ ้ามารนีปารค์ ดงัน้ี: 

1.1) สวนสตัวเ์ปิดซำฟำรีปำรค์ (Safari Park) 

ซาฟารีปาร์ค เป็นสวนสตัว์เปิดแห่งแรกของประเทศไทย 
สร้างจ าลองบรรยากาศป่าซาฟารอีฟัริกา เป็นแหล่งรวมการอยู่
อาศยัของสตัวป่์านานาชนิด เช่น ยรีาฟ มา้ลาย กวาง แอนทโีลป 
แรดขาว เสอืโครง่ สงิโต หม ีและควายป่า รวมถงึสตัวป่์าคุม้ครอง
และสตัวอ์นุรกัษ์ และสตัวท์ี่หายากจากทัว่ทุกมุมโลก สตัวเ์หล่าน้ี
อยู่ในสภาพแวดล้อมเหมอืนอยู่ตามธรรมชาต ิไม่มกีรงขงั นักท่อง 
เที่ยวสามารถขบัรถยนต์ส่วนตวัเข้าชม หรอืจะใช้บรกิารรถโคช
ของซาฟารีเวิลด์เพื่อสมัผสัใกล้ชิดกบัสตัว์ป่าอฟัริกาเหล่าน้ีได้
ตลอดระยะทางประมาณ 5 กโิลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30-40 นาที 
และในโซนน้ียงัมอีุทยานนกน ้าหน่ึงเดยีวในกรุงเทพฯ ซึ่งมนีกนับ
พนัตวับนิอยูบ่นทอ้งฟ้าเป็นภาพที่หาดไูดย้ากทีจ่ะจดจ าไมรู่ล้มื 

                                                           
1 ยงัไมไ่ดเ้ปิดด าเนินกจิการ 
2 บรษิทัย่อยทีบ่รษิทัถอืหุน้โดยทางออ้ม ผ่านการถอืหุน้ในภเูกต็แฟนตาซ ีทีบ่รษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 

 

1.2) สวนสตัวน์ ้ำมำรีนปำรค์ (Marine  Park)  

มารนีปาร์ค มสีตัว์น ้าทะเลที่ส าคญัหลากหลายชนิด เช่น 
โลมา วาฬขาว แมวน ้า สงิโตทะเล วอลรสั (ชา้งน ้า) และยงัมปีลา
น ้าจดื เช่น ปลาบึก ปลาแรดเผอืก และปลาช่อนยกัษ์ เป็นต้น 
นอกจากน้ี ยงัเป็นที่รวมของสตัวบ์ก และนกประเภทต่างๆ ภายใต้
บรรยากาศรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ ร่มรื่น เยน็สบาย เดนิเที่ยว
ไดต้ลอดทัง้วนั 

ส าหรบัการแสดงประเภทต่างๆ ไดจ้ดัอยูใ่นส่วนของมารนี
ปารค์น้ีดว้ย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื การแสดงความสามารถ
ของสตัว ์และการแสดงโดยใช้คนเป็นนักแสดง ปัจจบุนัซาฟารเีวลิด์
มกีารแสดงทีม่มีาตรฐานระดบัโลก จ านวน 8 โชว ์ คอื การแสดง
โลมาและวาฬขาว การแสดงนก การแสดงสงิโตทะเล การแสดง
ชา้ง  การแสดงลงิอุรงัอุตงั การแสดงสงครามจารกรรม การแสดง
คาวบอยสตัน๊ท ์ และการแสดงการใหอ้าหารสตัวใ์นซาฟารปีารค์  
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นอกจากการแสดงทัง้ 8 โชว์ดงักล่าวแล้ว ยงัมีกิจกรรมที่
สร้างเพิม่ขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รบัความสนุกสนาน ตื่นเต้น และ
เพลดิเพลนิในระหว่างการเดนิเที่ยวชมและพกัผ่อนในสวนสตัว์น ้า
มารนีปาร์ค อาทิ ล่องเรอืรเิวอร์ซาฟาร ีชมสตัว์หาดูได้ยาก เลี้ยง
อาหารนก ศูนย์นิทรรศการเพาะพนัธุ์ไข่ Eggs World ให้อาหาร
ยีราฟหลายร้อยตวั มากที่สุดในสวนสตัว์ทัว่โลก ชมความน่ารกั
ของแมนนาท ีชมฝงูนกฟลามงิโก้สแีดงจากควิบา และสกาเล็ตไอ
บสิสแีดงสดจากอเมรกิาใต้ ซึ่งเป็นนกที่มรีาคาสูงและหาดูไดย้าก
ในสวนสตัวไ์ทย    

ในการเขา้ชมสวนสตัว ์การแสดง และกจิกรรมบางรายการ
ดงักล่าวขา้งต้น นักท่องเทีย่วสามารถเลอืกซือ้บตัรเขา้ชมในแต่
ละส่วน หรอืจะซือ้บตัรรวมเพื่อชมการแสดงและกจิกรรมทุกชนิดก็
ได ้บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัรเขา้ชมเป็นรายไดห้ลกั 

2. จ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

บริษทัฯ ได้จดัให้มีบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่
สะอาดถูกหลกัอนามยั เพื่อใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวก 
สบายแก่ผู้เขา้ชมดว้ย โดยจดัใหม้ภีตัตาคาร 5 แห่ง และรา้น 
อาหารหลายแห่งตัง้อยู่ทัว่ไปตามจุดส าคญัๆ ซึ่งสามารถรองรบั
นักท่องเที่ยวได้พรอ้มกนัครัง้ละประมาณ 6,000 ที่นัง่ นอกจากนัน้
แลว้ ยงัมซีุม้ขายขนมขบเคีย้วและเครื่องดื่มอกีประมาณ 20 แหง่ 
ตลอดจนได้จดัเจ้าหน้าที่ขายเครื่องดื่มและอาหารว่างตามเวที
การแสดงต่างๆ อกีดว้ย 

3. จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รี้านขายสนิคา้ที่ระลึกไวใ้ห้บรกิารแก่ผู้
เข้าชมที่ต้องการซื้อสินค้าและของที่ระลึก ซึ่งนอกจากร้านขาย

สินค้าที่ระลึกขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเล็กแล้ว ยงัมีซุ้มขาย
สนิคา้ทีร่ะลกึอกี 5 ซุม้ และไดจ้ดัพนกังานขายตามเวทกีารแสดง
ต่างๆ ด้วย ทัง้น้ี เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกซื้อสนิค้าได้สะดวก
ยิง่ขึน้ 

4. สวนสนกุและเกมส ์

บรษิทัฯ ได้จดัหาเกมส์มากมายหลายชนิด เพื่อเพิม่ความ
เพลิดเพลินแก่ลูกค้ากลุ่มเด็กๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่เน้น      
เชาวแ์ละการออกก าลงักายเป็นหลกั 

5. รถโคชปรบัอากาศ   

บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีถโคชปรบัอากาศขนาดต่างๆ จ านวน 
79 คัน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้าชมเป็นหมู่คณะ เช่น 
นักเรยีน นักศึกษา บรษิทั และนักท่องเที่ยว นอกจากน้ียงัให้
เช่าแก่บุคคลทัว่ไปดว้ย 

การด าเนินกิจการสวนสตัว์ของบรษิทัฯ ปฏิบตัิภายใต้
พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.  2535 ซึ่ง
บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้และด าเนินกจิการสวนสตัว์
สาธารณะ โดยกรมอุทยานแห่งชาตสิตัวป่์าและพนัธุพ์ชื และ
กรมประมง กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 

การประกอบธรุกิจของบรษิทั ซาฟารี ไวลด์

ไลฟ์ ปารค์ (บรษิทัยอ่ย) 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทั ซาฟารไีวลดไ์ลฟ์ 
ปารค์ จ ากดั  ยงัมไิดเ้ปิดด าเนินธุรกจิ แต่ไดใ้ชเ้ป็นสถานที่
เลีย้งสตัวส์ว่นเกนิและเป็นทีเ่พาะพนัธุส์ตัวข์องซาฟารเีวลิด ์ 
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การประกอบธรุกิจของ “ภเูก็ตแฟนตาซี” (บรษิทัยอ่ย) 

บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วเช่นเดยีวกบัของบรษิทัฯ ผลติภณัฑแ์ละการ
ใหบ้รกิารของบรษิทัยอ่ยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามลกัษณะรายได ้ดงัน้ี : 

1. การแสดงในโรงละคร 

เป็นการจดัการแสดงศิลปะและวฒันธรรมไทยอันงดงาม 
ผสมผสานเทคโนโลย ี9 มโนทศัน์ อาท ิศลิปวฒันธรรมไทย การ
แสดงอิลลูชัน่ส ์มติมิายากลลวงตา ระบบ 4 มติพิศิวง ระเบดิเพลิง 
แสงส ีสเปเชีย่ลเอฟเฟคส ์การแสดงสตัน้ท ์การแสดงบนัจีบ้ลัเล่ต์
กลางเวหา และการแสดงคาราวานช้าง เป็นต้น ท าการแสดงบน
เวทีการแสดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตัง้อยู่ภายใน 
โรงละคร “วังไอยรา” ตกแต่งในรูปแบบปราสาทหินโบราณ มี
ลวดลายช้างเป็นองคป์ระกอบหลกั จุผูเ้ขา้ชมไดม้ากกว่า 3,000 
ที่นัง่ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมความเป็นไทยที่
เต็มเป่ียมไปด้วยความรกัในอิสระเสรี ความสนุกสนาน ความ
กล้าหาญ และความเมตตากรุณา ผ่านการแสดงในแต่ละฉาก    
ใช้ชื่อชุดการแสดงว่า “มหศัจรรยก์มลา” ใช้เวลาในการแสดงแต่
ละรอบประมาณ 75 นาท ี

2. จ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

ภูเก็ตแฟนตาซีได้สร้างอาคารภตัตาคารทรงไทยขนาดใหญ่ 
เพื่อให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว  จุผู้ใช้ 
บรกิารไดป้ระมาณ 4,000 ทีน่ัง่ ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรมที่วจิติร
งดงามสทีองอรา่มทัง้หลงั โดดเดน่ดว้ยเหล่ากนิรทีองทีย่นืเรยีงราย 

 
 

อยู่โดยรอบภตัตาคาร เรยีกชื่อภตัตาคารน้ีว่า “มโนราหท์อง” ภายใน
ยงัมหีอ้ง VIP ตกแต่งดว้ยสทีองอรา่มตา ชื่อวา่ “สรุยิมาศ” และหอ้ง
แพลตตนิัม่ “จนัทรมาศ” ส าหรบัรบัรองกลุ่มลูกคา้พเิศษโดยเฉพาะ 
ให้บรกิารอาหารซีฟู้ดและบุฟเฟต์นานาชาติหลากหลายชนิด เช่น 
อาหารไทย อาหารจนี อาหารฝรัง่เศส และอาหารอนิเดยี เป็นตน้  

3. จ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึกและกิจกรรมต่างๆ 

ภูเก็ตแฟนตาซีมรี้านขายสนิค้าที่ระลึกและลานสวนสนุก ณ 
“หมู่บ้านหรรษา” ประกอบด้วย ร้านขายสินค้าที่ระลึก ซึ่งจดัหา
สนิค้าที่มคีุณภาพนานาชนิดมาจ าหน่าย แต่ละร้านตกแต่งด้วย
สถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ และไดจ้ดัใหม้กีารสาธติหตัถกรรม
ไทย การละเล่นพืน้เมอืง และการแสดงพเิศษเสรมิบรรยากาศที่
ลานเวท ีViva Bangkok  

 

นอกจากน้ี ยงัมเีครื่องเล่นเกมสแ์บบต่างๆ มากกว่า 20 เกมส ์
ในถ ้าใตท้ะเล “สมิลินั เอน็เตอรเ์ทนเมนต ์เซน็เตอร”์ จ าลองบรรยา-
กาศประหน่ึงเสมอืนอยู่ใต้ท้องทะเลอนัดามนั ผู้เข้าชมและเดก็ๆ 
ไดป้ระลองฝีมอื ทดสอบ และท้าทายความ สามารถ เป็นที่ชื่นชอบ
ของนกัท่องเทีย่วทุกเพศทุกวยัเป็นอยา่งมาก
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การประกอบธรุกิจของ “คารนิ์วลัเมจิก” (บริษทัย่อยทำงออ้ม) 

บรษิทัฯ ไดข้ยายธุรกจิของกลุ่มบรษิทั โดยการลงทุนผ่าน บมจ.ภูเกต็แฟนตาซ ีและบจ.คารนิ์วลัเมจกิ เพื่อจะด าเนินธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการประเภทธมีปารค์ ที่เน้นการแสดงแสงสขีองดวงไฟ Hi-tech ต่างๆ ที่น าสมยั ตื่นตาตื่นใจ ไม่เหมอืนที่ใดใน
โลก ภายใตช้ื่อโครงการคารนิ์วลัเมจกิ (Carnival Magic) บนเน้ือทีป่ระมาณ 82 ไร ่ในอ าเภอกระทู ้จงัหวดัภูเกต็ ตดิกบัภูเกต็แฟนตาซ ี
บรหิารงานโดยบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ อกีแหง่หน่ึง จากการถอืหุน้ทางออ้มผ่านการลงทุนในบรษิทั 
ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยที่บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.92 ของทุนจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ โครงการคาร์นิวลั
เมจกิไดก้ าหนดงบประมาณการลงทุนในเบือ้งต้นไวจ้ าวน 4,347.65 ลา้นบาท (รวมทีด่นิ) คาดวา่จะใช้ระยะเวลาก่อสรา้งประมาณ 3 ปี
เศษ มกี าหนดเปิดใหบ้รกิารประมาณปลายปี 2562  

ลกัษณะผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารของคารนิ์วลัเมจกิ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี : 
  

1. การแสดงในโรงละคร 

เป็นการจดัการแสดงแสงสีของดวงไฟภายในอาคารโรง
ละครขนาดใหญ่ ซึ่งไดต้กแต่งในรูปแบบที่วจิติรงดงาม สามารถ
รองรบัผูเ้ขา้ชมได ้2,000 ทีน่ัง่ เปิดท าการแสดงในเวลาประมาณ 
17.00 น. เพื่อจะรองรบักลุ่มนักท่องเที่ยวจากทัว่โลก และกลุ่ม
ครอบครวั 

2. การแสดงแสงสีของดวงไฟ  

เป็นการจดัแสดงแสงสขีองดวงไฟที่ไดอ้อกแบบเป็นรูปทรง
ต่างๆ โดยใช้หลอดไฟประมาณ  15 ล้านดวง นักท่องเที่ยว
สามารถเดนิเที่ยวชมและถ่ายภาพความงดงามของแสงไฟที่ไม่
เหมอืนทีใ่ดในโลก  

3. การจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืม 

คารนิ์วลัเมจกิจะใหบ้รกิารอาหารภายในภตัตาคารสูง 3 ชัน้ 
รองรบันักท่องเที่ยวได้ 3,000 ที่นัง่ ให้บริการอาหารบุฟเฟต์
นานาชาต ิ 

4. การจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก และกิจกรรมต่างๆ 

คารนิ์วลัเมจกิ จะมบีรกิารจ าหน่ายสนิคา้และของที่ระลกึต่างๆ 
จากทัว่ประเทศ เช่น สนิคา้หตัถกรรม สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้ที่
ผลติขึน้ภายในประเทศ เป็นต้น รา้นคา้แต่ละรา้นจะออกแบบตกแต่ง
สไตล์คารนิ์วลัตามรูปแบบของสนิคา้ทีจ่ าหน่าย ประดบัตกแต่งดว้ย 
แสงไฟหลากหลายรปูแบบ สสีนัสวยงาม และยงัมเีกมสท์าวน์ไว้
ใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โครงการคารนิ์วลัเมจกิอยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสรา้ง โดยมคีวามคบืหน้าของงานก่อสรา้งคดิเป็นรอ้ย
ละ 80 ของงานก่อสรา้งทัง้หมด และไดใ้ช้เงนิลงทุนไปแล้วทัง้สิน้ 
3,060.76 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 70.4 ของมลูค่าเงนิลงทุนทัง้สิน้ 
4,347.65 ลา้นบาท ปัจจบุนับรษิทัฯ อยูร่ะหว่างด าเนินการเสนอ
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารเพิม่งบลงทุนของโครงการ
คาร์นิวลัเมจกิเป็นมูลค่าการลงทุนทัง้สิ้น 5,436 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย เงนิลงทุนในส่วนของคารนิ์วลัเมจกิ 4,888 ลา้น
บาท และเงนิลงทุนของภูเกต็แฟนตาซซีึง่เป็นเจา้ของกรรมสทิธิ ์
ทีด่นิของโครงการฯ จ านวน  548 ล้านบาท 
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ปัจจยัควำมเสี่ยง 

ธรุกจิการใหบ้รกิารดา้นการท่องเทีย่วทีบ่รษิทัฯ ด าเนินอยู ่เป็นธุรกจิทีข่ึน้ต่อภาวะเศรษฐกจิของโลก และการท่องเทีย่วเป็นส าคญั ซึ่ง
มคีวามเสีย่งในดา้นต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ ไดแ้ก่ ความเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว ความเสีย่งจากการเกดิ
วกิฤตการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเทีย่ว ความเสีย่งทางดา้นการเงนิ และความเสีย่งทีเ่กดิจากการน าเขา้สตัวจ์ากต่างประเทศ ซึง่ความ
เสีย่งดงักล่าวอาจสง่ผลกระทบต่อจ านวนนกัท่องเทีย่วและรายไดข้องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  อยา่งไรกต็ามกลุ่มบรษิทัมแีนวทางป้องกนั
และจดัการกบัความเสีย่งแต่ละประเภท ดงัน้ี : 

 

1) ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจและ

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียว 

 ธรุกจิการท่องเทีย่วเป็นธุรกจิทีข่ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกจิทัง้
จากภายในและภายนอกประเทศ หากเศรษฐกจิมกีารเตบิโตและ
ขยายตวัเพิม่ขึน้ กจ็ะท าใหป้ระชาชนทัว่ไปมรีายไดใ้นการใช้
จา่ยมากขึน้ แต่หากเศรษฐกจิถดถอย ประชาชนกจ็ะใชจ้า่ยเพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจน้อยลง ส่วนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิต่าง-
ประเทศนัน้ หากเกดิวกิฤตเศรษฐกจิขึน้กอ็าจสง่ผลต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 
นักท่องเที่ยวต่างชาตนิับเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายส าคญัของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย  
 อยา่งไรกต็าม ทัง้สองบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะลดความเสีย่ง  
ในดา้นน้ี โดยการกระจายกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไปยงักลุ่มประเทศ
ต่างๆ โดยการพยายามหาตลาดใหมทุ่กปี เพื่อไมต่อ้งพึง่รายได้
จากลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ  
 

2) ความเส่ียงจากการเกิดวิกฤตการณท่ี์มี

ผลกระทบต่อการท่องเท่ียว 

 วกิฤตการณ์อื่นทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเทีย่วของประเทศ 
ไดแ้ก่ วกิฤตเศรษฐกจิ ภยัธรรมชาต ิการก่อการรา้ย ความไม่สงบ
ในประเทศ หรอืการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ทัง้ทีเ่กดิกบัคนและ
สตัว ์ซึ่งปัจจยัเหล่าน้ีล้วนสง่ผลกระทบต่อธรุกจิท่องเที่ยวใหช้ะลอ
ตวัลงได ้อยา่งไรกต็าม เมื่อวกิฤตการณ์ต่างๆ คลี่คลายลง ความ
เชื่อมัน่ของนกัท่องเทีย่วกจ็ะกลบัคนืมา 

 ทุกครัง้ที่เกิดวกิฤตการณ์ บรษิทัฯ จะมแีผนการส่งเสรมิ 
การขายเพื่อกระตุน้ความสนใจของนกัท่องเที่ยวใหก้ลบัคนืสูภ่าวะ
ปกตโิดยเรว็ เช่น การสรา้งกจิกรรมใหมเ่พิม่ขึน้ การจดัรายการ
ส่งเสรมิการขาย การจ าหน่ายบตัรราคาพเิศษในระยะสัน้ หรอื
เชญิคณะการแสดงจากต่างประเทศเขา้มาท าการแสดง เป็นต้น 
จงึท าใหบ้รษิทัฯ สามารถก้าวขา้มวกิฤตการณ์มาไดค้รัง้แล้ว
ครัง้เล่า จนถงึปัจจบุนัยาวนานกวา่ 30 ปี  

3) ความเส่ียงทางดา้นการเงิน  

 การด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเป็นการลงทุนใน
สนิทรพัยถ์าวร เช่น ที่ดนิ สิง่ปลูกสรา้ง การสรา้งสรรคก์ารแสดง 
และการซือ้สตัวห์ลายชนิดเพื่อใช้ในการแสดง ซึง่หากธุรกจิหยุด 
ชะงกัหรอืมจี านวนนักท่องเที่ยวไม่มากพอกจ็ะเกดิความเสี่ยงทาง 
ดา้นรายไดล้ดน้อยลงไมเ่พยีงพอกบัคา่ใชจ้า่ย 
  นอกจากน้ี บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอาจมคีวามเสีย่งดา้น
การเงนิในเรื่องอื่นๆ ดว้ย เช่น ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง และ
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ เป็นตน้ ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้ายงาน
ไวใ้นการตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 2561 ของบรษิทัฯ ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 31.2 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง
วา่ ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องเกดิจากปัญหาในการจดัหาเงนิทุน
หมนุเวยีนใหเ้พยีงพอและทนัเวลาต่อภาระผูกพนัตามทีร่ะบุไวใ้น
เครื่องมอืทางการเงนิ ปัจจบุนับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอาจมคีวาม
เสี่ยงอยู่บ้างในเรื่องการจดัหาเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อใหเ้พยีงพอ
ต่อภาระผกูพนั ทัง้น้ี ขึน้อยู่กบัสภาวะของการท่องเทีย่ว และขอ้ 
31.4 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ วา่บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมี
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้อยูบ่า้ง เน่ืองจากมเีงนิฝากและหน้ีสนิ
ทีม่อีตัราดอกเบีย้ทัง้อตัราคงทีแ่ละอตัราตลาด 

 ฝ่ายจดัการจงึจ าเป็นตอ้งวางแผนและตดิตามการลงทุน
และการใชจ้า่ยอยา่งใกลช้ดิอยูต่ลอดเวลา 

4) ความเส่ียงจากสินทรพัยป์ระเภทสตัว์ 

ธรุกจิของบรษิทัฯ มลีกัษณะเป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ โดย 
มสีวนสตัวเ์ปิดและการแสดงของสตัวห์ลายชนิด ดงันัน้ สตัวท์ี่ใช้
ในการแสดงจงึเป็นสนิทรพัยท์ีส่ าคญัสว่นหน่ึง เพราะเป็นสนิทรพัย์
ทีท่ ารายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ หากเกดิมปัีญหาเกี่ยวกบัสตัว ์เช่น โรค
ระบาดสตัว ์หรอืกรณีการจดัหาสตัวจ์ากต่างประเทศทีจ่ะต้องปฏบิตัิ
ตามอนุสญัญาวา่ดว้ยการคา้พชืป่าและสตัวร์ะหวา่งประเทศ หรอื
อนุสญัญา CITES กอ็าจมปัีญหาในเรื่องการจดัหาสตัวม์าท าการ
แสดง เช่น โลมา วาฬ และสงิโตทะเล เป็นต้น ซึง่ทีผ่า่นมาความ
เสีย่งในการจดัซือ้จดัหาสตัวม์ไีมม่าก เพราะบรษิทัฯ มไิดจ้ดัหาสตัว์
สงวนและคุม้ครองสงูสุดตามบญัช ี1 การจดัหาสตัวส์่วนใหญ่เป็น
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การจดัหาสตัว์ในบญัชีล าดบัถดัมา ซึ่งถูกควบคุมโดยพระราช-
บญัญตัแิละอนุสญัญาที่มกีระบวนการจดัหาที่ผ่อนปรนกวา่ และ
บรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในเกี่ยวกบัสตัว ์ ที่ก าหนดให้ผู ้
ปฏบิตังิานเกี่ยวกบัสตัวถ์อืปฏบิตัอิยา่งเคร่งครดั เพื่อใหก้ารด าเนิน 
การจดัซื้อจดัหา รวมถึงการเลี้ยงและดูแลสตัว์ เป็นไปอย่างมี
ระบบ เกดิประสทิธภิาพ ลดความสูญเสยีของสตัวซ์ึง่เป็นสนิทรพัย์
ทีส่ าคญั 

นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารยงัได้จดัให้มสีตัวบาล สตัวแพทย์ 
และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัสตัว์ชนิดต่างๆ เพื่อเลี้ยงและดูแลสตัว์
อย่างใกล้ชดิ จากสถติทิี่ผ่านมา การเกดิโรคระบาดของสตัวม์ไีม่
มาก และไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพราะ
สตัวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญได้มกีารป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคที่เกี่ยวกบัสตัวอ์ยู่ตลอดเวลา ประกอบกบับรษิทัฯ มปีระสบ-
การณ์ในธรุกจิน้ีมาเป็นเวลากวา่ 30 ปี  

5) ความเส่ียงต่อการลงทนุของผ ูถื้อหลกัทรพัย ์

ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล  

บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคล
ของแต่ละปี นอกจากบรษิทัฯ จะมคีวามจ าเป็นตอ้งส ารองเงนิไวใ้ช้
ในการขยายธุรกิจ นับตัง้แต่ปี 2541 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสะสม
จากการด าเนินงาน จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ต่อมาในปี 2553 - 2556 บรษิทัฯ เริม่มกี าไรและมกี าไรสะสม แต่
ก าไรดงักล่าวมไิด้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ แต่เกิดจาก
ก าไรจากการปรบัโครงสรา้งหน้ีในปี 2553 และการกลบัรายการ
ด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยในปี 2554, 2555, 2556 และ 
2558 บรษิทัฯ จงึจ าเป็นต้องรกัษาสภาพคล่องส ารองเงนิสดไว้
หมุนเวยีนภายในบรษิทัฯ และช าระหน้ีใหแ้ก่สถาบนัการเงนิ จงึ
มไิดจ้า่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จนถงึปัจจบุนั  

อยา่งไรกด็ ีหากไมม่เีหตุการณ์ใดมากระทบเศรษฐกจิและ
การท่องเที่ยวดงัเช่นทีผ่่านมา และบรษิทัฯ มสีภาพคล่องเพยีงพอ 
กจ็ะพจิารณาการจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นโดยเรว็

  

ขอ้พิพำททำงกฎหมำย 

 ในปี 2561 บรษิทัฯ และภูเกต็แฟนตาซไีมม่ขีอ้พพิาททางกฎหมาย 
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กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี 
  

  
 
 
คณะกรรมการบรษิทัตระหนักดถีึงบทบาทและหน้าที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในการสร้างเสรมิให้เกิดการก ากบัดูแล

กจิการที่ดขีองบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิสามารถขยายตวัอย่างต่อเน่ือง มัน่คงและยัง่ยนืต่อไป ดว้ยการบรหิารงานอย่างมี
ประสทิธภิาพและโปร่งใส อนัจะสรา้งความเชื่อมัน่ใหเ้กดิขึน้แก่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกราย ซึ่งจะน าไปสู่ประโยชน์สูงสดุ
แก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ แบ่งออกเป็น 
5 หมวด ดงัน้ี : 

หมวดท่ี 1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ก าหนดให้มกีารประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นปีละครัง้ ภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นสุดของรอบปีบญัชี 
ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 
และวนัที ่25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ตามล าดบั ณ เลขที่ 
99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา 
กรงุเทพมหานคร   

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจดัส่ง
หนังสือเชิญประชุม พร้อมรายละเอียดวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบ การประชุมให้แก่ผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อน
วนัประชุม โดยจะแนบหนังสอืมอบฉนัทะไปพรอ้มกบัหนังสอืนดั
ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ประชุมแทน กรอกขอ้ความแล้วใหผู้้รบัมอบฉันทะ น าหนังสอืมอบ
ฉันทะดงักล่าวมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมาย
จากประธานกรรมการก่อนเริม่การประชุม นอกจากนัน้จะโฆษณา
ค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพมิพร์ายวนัก่อนวนัประชุมไม่
น้อยกวา่ 3 วนัดว้ย  

ข้อบังคบัของบริษัทฯ ได้ก าหนดเรื่องที่ที่ประชุมสามัญ
ประจ าปีจะพจิารณาไวด้งัน้ี : 

“ขอ้ 36.  กจิการอนัที่ประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท า มดีงัน้ี : 
(1) พจิารณารายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการ 
(2) พจิารณาและอนุมตังิบดลุและบญัชกี าไร

ขาดทุน 
(3) พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 

 
 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ 

(5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่สอบบญั 
(6) กจิการอื่นๆ” 

 นอกจากการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแล้ว หากมี
ความจ าเป็นต้องเสนอเรื่องพิเศษเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งกระทบ
หรือเกี่ยวข้องกบัผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไข หรอืกฎระเบยีบของทางการที่ก าหนดใหเ้สนอขออนุมตัิ
จากผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะเชญิประชุมวสิามญัผูถ้ือ
หุน้เป็นกรณีไป 
 

หมวดท่ี 2.  กำรปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกนั 

 การจดัการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ทุกราย
เท่าเทยีมกนั ดงัน้ี : 

1)  บรษิทัฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุม และจะ
เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัวนั เวลา สถานที ่และวาระ
การประชุมไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อื  
หุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ 

2)  บรษิทัฯ จะอ านวยความสะดวกในการลงทะเบยีน
การเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอร์
ช่วยในการลงทะเบยีน เพื่อใหเ้กดิความสะดวกและ
รวดเรว็แก่ผูถ้อืหุน้มากทีสุ่ด 

3)  บรษิทัฯ จะจดัประชุมผูถ้อืหุน้ตามวนั เวลา และ
สถานทีท่ีผู่ถ้อืหุน้สามารถจะเขา้รว่มประชุมได้
สะดวก ตามทีไ่ดแ้จง้ต่อผูถ้อืหุน้ไว ้โดยไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงสถานทีป่ระชมุอยา่งกะทนัหนั จนท า 
ใหผู้ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมได ้
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4) คณะกรรมการบริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ ผู้ถือหุ้นสามารถ     
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้ และจะเสนอ
ชื่อกรรมการอสิระอยา่งน้อย 1 คน เป็นทางเลอืกใน
การมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ โดยในการประชุมผู้ถือ
หุน้สามญัประจ าปี 2561 บรษิทัฯ ได้เสนอให้นาย
สุเมธ สงัข์ศิร ิกรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเพื่อออก
เสยีงแทน 

5) ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการบริษทัจะแจ้ง
กฎเกณฑท์ี่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียง
ลงมตแิละจ านวนการถอืหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมให้
ผูถ้อืหุน้ทราบในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

6) หุน้แต่ละหุน้มสีทิธแิละเสยีงเท่ากนั ผูถ้อืหุน้มสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ทีต่นม ีและมี
ความเท่าเทยีมกนัในการรบัขอ้มลูขา่วสารของ
บรษิทัฯ 

7) ประธานในทีป่ระชุมจะเริม่การประชุมตามล าดบั
วาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม 

8) ประธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกั 
ถามขอ้มลูอยา่งเตม็ที่ 

9) คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนใหม้กีารใชบ้ตัร
ลงคะแนนเสยีงในทุกวาระทีส่ าคญั  

10) ผูถ้อืหุน้ทุกรายจะไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนั  
และเป็นธรรม 

11) ผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามารถใชส้ทิธ ิ   
ในการลงคะแนนเสยีงไดทุ้กกรณี ไดแ้ก่ สทิธเิหน็
ดว้ย สทิธไิมเ่หน็ดว้ย และสทิธงิดออกเสยีง 

12) คณะกรรมการบรษิทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ใช้      
สทิธใินการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลดว้ย  

หมวดท่ี 3.  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสียที่
เกีย่วขอ้ง และมนีโยบายที่จะสนับสนุนใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่าง
บรษิทัฯ กบัผูม้สี่วนได้เสยีในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกนั 
และดูแลให้ม ัน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รบัการคุ้มครองและปฏิบัติ
ด้วยด ีโดยจะให้ความส าคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม 
ไดแ้ก่ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ และสงัคมส่วนรวม โดยการก าหนด

แนวปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานอย่างชดัเจน
ไวใ้นขอ้บงัคบัและค าสัง่ของบรษิทัฯ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วน
ไดเ้สยีรอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ กรณีทีไ่มไ่ดร้บัความเป็นธรรมจากการ
ปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานของบรษิทัฯ ดว้ย 

หมวดท่ี 4.  กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส 

1) กำรเปิดเผยข้อมลู 
1.1)  คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารจดัท าขอ้มลู

ต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง ครบถ้วน และโปรง่ใส รวมทัง้ 
มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งสม ่าเสมอ 

1.2) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิาร
ระดบัสงูเท่านัน้ เป็นผูใ้หข้อ้มลูแก่ผูถ้อืหุน้ 

1.3) ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ตอ้งเปิดเผยอย่างสม ่าเสมอ มดีงัน้ี: 
-   ขอ้มลูทัว่ไป และลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
-   งบการเงนิ และผลประกอบการของบรษิทัฯ 
-   รายชื่อ และสดัสว่นการถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่และผูบ้รหิาร 
-   ปัจจยัความเสีย่งของธรุกจิ 
-   นโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ และ

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
-   ขอ้มลูคณุสมบตัขิองกรรมการ 

1.4) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการจัดท างบ
การเงนิหรอืข้อมูลทางการเงนิ เพื่อแสดงฐานะทาง
การเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ตามที่
กฎหมายก าหนด และให้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และ
ทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บรษิทัฯ ไดร้บัทราบโดยทัว่กนั 

1.5) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการตรวจสอบ
บญัชหีรอืงบการเงนิ โดยผูต้รวจสอบบญัชภีายนอก
ทีม่คีวามเป็นอสิระ 

1.6) คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหเ้ปิดเผยบทบาทและ
หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั จ านวนครัง้ของการ
ประชุม จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุม และความเห็นของกรรมการจากการท า
หน้าที่ รวมถึงนโยบาย รูปแบบ และลกัษณะของ
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูแต่ละคนในรายงานประจ าปี 
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2) รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบ
ต่องบการเงินรวม และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปี ซึ่งจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
ทัว่ไป โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสม และถอืปฏบิตัอิย่าง
สม ่าเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดี
ทีส่ดุในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และได้จดัให้มีรายงานความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ และ
เรื่องส าคญัต่างๆ ตามข้อพึงปฏิบตัิที่ดีที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนด แสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัช ีใน
รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ    

คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัฯ ได้จดัให้มรีะบบ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสทิธิภาพเพื่อป้องกนัมใิห้
เกิดการทุจรติ หรอืการด าเนินการที่ผดิปกติ โดยคณะกรรมการ
บรษิทัได้แต่งตัง้ให้คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่สอบทาน
ระบบควบคุมภายในให้มีประสทิธภิาพ มีความเพยีงพอ และมี
การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส  

3) ควำมสมัพนัธก์บัผู้ลงทุน 
คณะกรรมการบรษิทัตระหนักดวี่าขอ้มูลของบรษิทัฯ ทัง้

ทีเ่กีย่วและไมเ่กีย่วกบัการเงนิ ลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ของผู ้ลงทุนและผูท้ี ่มสี ่วนได้เสยีของบรษิทัฯ  จงึได้ก าชบัให้
ฝ่ายบรหิารด าเนินการเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้สม ่าเสมอ และทนัเวลา 
ซึ่งฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและยดึถอืปฏบิตัมิา
โดยตลอด ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นัน้ แมบ้รษิทัฯ 
จะมไิดจ้ดัตัง้หน่วยงานผูล้งทุนสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการ แต่ก็
ไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารท าหน้าที่ตดิต่อสื่อสาร
กบัผู้ลงทุน สถาบนั ผู้ถือหุ้น รวมทัง้นักวเิคราะห์ และภาครฐัที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบรษิทัฯ 
โดยทางโทรศพัท์หมายเลข 0-2914-4100-19 หรอืที่ Website: 
www.safariworld.com หรอืที ่E-mail: info@safariworld.com 

หมวดท่ี 5.   ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมบีทบาทส าคญัในการก ากับดูแล
กจิการที่ด ีและมวีสิยัทศัน์ในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ ์แผน
ธุรกิจ งบประมาณ และการบรหิารความเสี่ยง โดยมคีวามเป็น
อสิระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัฯ และผู้ถือ
หุน้โดยรวม 

 

1) โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษทั 
 1.1)  การถ่วงดลุของกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 

ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ไดก้ าหนดใหค้ณะกรรมการประกอบ 
ดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ในปี 
2561 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการจ านวน 12 
คน ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการที่มิเป็นเป็นผู้บริหาร 7 คน และ
เป็นกรรมการอิสระ 4 คน จึงถือได้ว่าในคณะกรรมการมีการ
ถ่วงดลุของกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารอยา่งเพยีงพอ  

 1.2)  การรวมหรอืแยกต าแหน่ง 

เพื่อความเป็นอิสระของประธานกรรมการ และเพื่อเป็น
การแบ่งแยกอ านาจและหน้าที่ในการก าหนดนโยบายการก ากบั
ดูแล และการบรหิารงานประจ าออกจากกนัอย่างชดัเจน ประธาน
กรรมการจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ และไม่มีความสมัพันธ์ใดๆ กับฝ่าย
บรหิาร 

ประธานกรรมการบรษิทัไม่มตี าแหน่งเป็นผู้บรหิารของ
บรษิทัฯ ไมม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีใดๆ ไมว่า่ทางตรงหรอื
ทางอ้อม ทัง้ในดา้นการเงนิ การลงทุน และการบรหิารงานของ
บรษิทัฯ  

นอกจากน้ี เพื่อใหม้กีารถ่วงดลุซึง่กนัและกนั คณะกรรมการ 
บรษิทัไดก้ าหนดบทบาท อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไวอ้ย่างชดัเจน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อไม่ใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงมอี านาจโดย
ไม่จ ากดัและซ ้าซ้อนกนั โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย ส่วนคณะกรรมการบรหิารเป็นผู้น านโยบายดงักล่าวไป
บรหิารจดัการเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 1.3)  คณุสมบตัขิองผูท้ีด่ ารงต าแหน่งกรรมการและ
กรรมการอสิระ 

บริษทัฯ ไม่มีการจ ากัดจ านวนกรรมการอิสระ ผู้ที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสม โดยค านึงถงึความหลากหลายของทกัษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ รวมทัง้การ
อุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบตัิหน้าที่ ไม่มีลกัษณะ
ต้องหา้มตามประกาศส านักงาน กลต. และมคีุณสมบตัคิรบถ้วน
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 

 
 
 

http://www.safariworld.com/
mailto:info@safariworld.com


 
40    รายงานประจ าปี 2561  

2) คณะกรรมกำรชุดย่อย 

 นอกจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ยงัมคีณะกรรมการชุด
ย่อยเพื่อช่วยในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการด าเนินงานอีกจ านวน 2 ชุด คอื คณะกรรมการ 
บรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ  

3) บทบำทหน้ำท่ีและควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร 

 3.1)  ภาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ และความเป็นอสิระในการ
ตดัสนิใจ 

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน
เรื่องต่างๆ ที่มปีระสบการณ์ด้านการบรหิารงานหลากหลาย จงึ
กล่าวไดว้า่คณะกรรมการมภีาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ที่ด ี คณะกรรม-
การเป็นผู้ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบเรื่องภารกิจ  กลยุทธ์ 
เป้าหมาย และแผนธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ ตลอดจนดูแลให้ฝ่าย
จดัการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิใหแ้ก่
กจิการและผูถ้อืหุน้ 

 3.2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ และไดก้ าหนดนโยบายและวธิกีารดแูลไมใ่หผู้บ้รหิาร
และผูเ้กี่ยวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์
สว่นตนหรอืของผูอ้ื่นไวด้ว้ย ดงัน้ี: 

(1) สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนปฏบิตังิาน
ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และไม่ใหค้วามส าคญัต่อ
ผลประโยชน์สว่นตวัเหนือความรบัผดิชอบทีม่ตี่อ
บรษิทัฯ ซึง่รวมถงึการไมน่ าขอ้มลูภายในบรษิทัฯ 
ไปเปิดเผย หรอืน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรอื
ผูอ้ื่น 

(2) เรื่องที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอื
กรณีทีม่กีารกระท าบางอยา่ง ซึง่เป็นประโยชน์ต่อ
บรษิทัฯ แต่ไมส่อดคลอ้งกบัผลประโยชน์ที่แตกต่าง
กนัของผูม้สีว่นไดเ้สยีในแต่ละกลุ่ม คณะกรรมการ
บรษิทั และฝ่ายบรหิารจะพจิารณาปัญหาดงักล่าว
อยา่งรอบคอบดว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ 
มเีหตุผล และเป็นอสิระภายใต้กรอบจรยิธรมทีด่ ี
เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส าคญั  

(3) กรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีในวาระใดจะตอ้งเปิดเผย
ขอ้มลูใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัทราบทนัท ี
และจะไมม่สีทิธใินการออกเสยีงในวาระนัน้ 

 3.3)  จรยิธรรมธุรกจิ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2549 เมื่อ
วนัที ่25 มกราคม 2549 คณะกรรมการไดอ้นุมตัคิูม่อืจรยิธรรม
ธรุกจิและใหป้ระกาศใช้เป็นนโยบายของบรษิทัฯ โดยไดก้ล่าวถงึ
นโยบายและการปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม รวมทัง้การ
ตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวอยา่งเครง่ครดั 

 3.4) ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน และ
การรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคุม
ภายใน ให้มคีวามเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ เพื่อ
ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้แก่บรษิทัฯ ไมว่า่จะเป็นในเรื่อง
การเงนิ การด าเนินงาน การบรหิารความเสีย่ง และการก ากบัดูแล
การปฏิบตัิงาน จึงได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในไว ้ดงัน้ี: 

(1) ก าหนดให้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ รบัผิดชอบต่อ
การจัดท ารายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และทนัเวลา ทัง้งบการเงินรายไตรมาส
และรายปี 

(2) ก าหนดใหม้รีะบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ที่มปีระสทิธภิาพ เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ มกีาร
ปฏบิตัติามมาตรฐานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ภายใตก้ารสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) ก าหนดใหม้กีารควบคมุและตรวจสอบการใชท้รพัยส์นิ
ของบรษิทัฯ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อไมใ่หเ้กดิความเสยีหาย 
หรอืมกีารน าไปใชห้รอืหาประโยชน์โดยมชิอบ 

(4) ก าหนดหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการของ
ผูบ้รหิารไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

(5) มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของบุคคลหรอื
หน่วยงาน เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดลุและตรวจสอบ
ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

(6) ให้ความส าคญัต่อค าแนะน าหรอืข้อเสนอแนะของผู้
ตรวจสอบบญัชอีสิระ เพื่อเป็นแนวทางในการพจิารณา
ปรบัปรงุการด าเนินงานใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 

(7) คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายด าเนินการสรรหาและ
คดัเลอืกผูส้อบบญัชภีายนอก จากส านกังานสอบบญัชี
ที่มชีื่อเสยีงและได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงาน 
กลต. เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วน
ของการบนัทึกบญัชี และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั
นโยบายการบัญชี พร้อมทัง้เสนอแนะและแก้ไข
จุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของการบันทึกบญัชีหรอื
ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั 
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4) กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัได้ก าหนดวนัประชุมไว้ล่วงหน้า
ตลอดทัง้ปี ว่าจะมีการประชุมตามปกติเป็นประจ าทุกวนัพุธ
สปัดาห์สุดท้ายของเดอืน และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่ตาม
ความจ าเป็น โดยในการประชุมนัน้มกีารก าหนดวาระที่จะต้อง
รับทราบหรือพิจารณาไว้ชัดเจนล่วงหน้า เช่น วาระรับรอง
รายงานการประชุม วาระพจิารณาติดตามเรื่องที่สบืเน่ืองจาก
การประชุมครัง้ที่ผ่านมา และวาระรบัทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ เป็นต้น เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการ
ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้มีเวลา
ศกึษาขอ้มูลอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ปกตกิารประชุม
แต่ละครัง้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่โมง เพื่อให้กรรมการได้มี
โอกาสรบัทราบหรอืพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยละเอียด ในเรื่อง
ของการพจิารณานัน้ นอกจากจะมเีอกสารประกอบการประชุม
เพื่อใหก้รรมการไดม้โีอกาสศกึษารายละเอยีดของเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาแล้ว ฝ่ายบริหารยงัพร้อมที่จะอธิบายเรื่องนัน้ๆ ให้
กรรมการเขา้ใจอยา่งชดัแจง้อกีดว้ย   

ในปี 2561 คณะกรรมการมกีารประชุมจ านวน 17 ครัง้ 
ในการประชุมแต่ละครัง้ไดม้กีารท ารายงานการประชุมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน บรษิทัฯ ไดจ้ดัเกบ็รายงานการประชุม
ทีผ่า่นการรบัรองจากคณะกรรมการอยา่งเรยีบรอ้ย พรอ้มทีจ่ะให้
ผูเ้กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้

6) กำรพฒันำกรรมกำรและผู้บริหำร 

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการส่งเสรมิและสนบัสนุนใหก้รรมการ
และฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เขา้รบัการอบรมกบัสมาคมสง่เสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors 
Association: IOD) และสถาบนัอื่นๆ ในหลกัสตูรที่เกี่ยวขอ้งอยา่ง
ต่อเน่ือง อาท ิหลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) 
หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) หลกัสตูร 
Finance for Non-finance Director (FND) หลกัสตูร Audit 
Committee Program (ACP) และหลกัสตูร Role of Chairman 
Program (RCP) เป็นต้น ทัง้น้ี เพื่อเป็นการเพิม่พนูความรูด้า้น
ต่างๆ เกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบรหิาร เพื่อ
สนบัสนุนการปฏบิตัหิน้าที่ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้  

 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผ ูบ้รหิารระดบัสงู 

1)   กรรมกำรอิสระ  

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดคณุสมบตักิรรมการอสิระตามทีต่ลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด โดยมนิียามกรรมการอสิระ
ของบรษิทัฯ ดงัน้ี : 

(1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 

(2) ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน พนกังาน 
ลูกจา้ง ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า ผูม้อี านาจ 
ควบคมุของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม หรอืนิติ
บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  

(3) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจด
ทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คูส่มรส พี ่น้อง 
และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการ
เสนอชื่อใหเ้ป็นผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุของ
บรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

(4) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิทีข่ดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับรษิทัฯ 

 

(5) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทน
ของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อื
หุน้ซึง่เป็นผูเ้กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

(6) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็
อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

(7) สามารถเขา้รว่มการประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
ตดัสนิใจในกจิกรรมทีส่ าคญัของบรษิทัฯ 

(8) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ หรอืการใหบ้รกิารทาง
วชิาชพีแก่บรษิทัฯ 

2)  กำรสรรหำกรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงู 

 บริษทัฯ ยงัมิได้จดัตัง้คณะกรรมการสรรหาเพื่อคดัเลือก
บุคคลที่ควรจะได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการโดยตรง แต่ได้
ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ในขอ้ 16 และ 20 ของหมวดที่ 
4 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดเรื่องเกี่ยวกับการ
เลอืกตัง้กรรมการของบรษิทัฯ ไวด้งัต่อไปน้ี: 

 “ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี:  
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(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงหน่ึงหุน้ต่อเสยีงหน่ึง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมด
ตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว หรอืหลายคน เป็น
กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก
น้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตาม ล าดบัลงมา  
เป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน 
กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใน
กรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ ในล าดบัถดัลงมา   
มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็น   
ผูช้ีข้าดวา่ผูใ้ดจะไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ” 

“ขอ้ 20. ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่ม ี

 

คุณสมบตัิตามที่กฎหมายก าหนดเข้าเป็นกรรมการแทน เว้นแต่
วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน คณะกรรมการอาจจะ
ไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการแทนก็ได้ บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดงักล่าวใหอ้ยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพยีงเท่าวาระ 
ที่ยงัเหลอือยู่ของกรรมการที่ตนแทน มตขิองคณะกรรมการ ตาม
วรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู”่ 

ส าหรบัการสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูงนัน้ 
เป็นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการบรหิาร
ทีจ่ะท าหน้าทีพ่จิารณาแต่งตัง้บุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและ 
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกบับริษทัฯ ให้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
โดยการแต่งตัง้ผู้บริหารในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็น
อ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรษิทั และการแต่งตัง้ผูบ้รหิารใน
ต าแหน่งรองผู้จดัการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ หรือต าแหน่ง
อื่นๆ ทีเ่ทยีบเท่า เป็นอ านาจอนุมตัขิองคณะกรรมการบรหิาร  

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

เพื่อให้การบริหารจดัการกิจการและการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยของบริษทัฯ มคีวามสอดคล้องกบัแผนการ
ด าเนินธรุกจิหลกั และนโยบายต่างๆ ของบรษิทัฯ อกีทัง้เพื่อใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทัยอ่ยอยูภ่ายใต้กฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั 
รวมถงึหลกัเกณฑต์่างๆ ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยก าหนด คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดแนวทางทีส่ าคญัส าหรบัการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี: 

1) การด าเนินธุรกจิของบรษิทัยอ่ยจะตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้ และหลกัเกณฑต์่างๆ ทีก่ล่าวถงึ 
ในวรรคแรกอย่างเครง่ครดั 

2) เพื่อใหก้ารควบคุมและก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัย่อย เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกบัการด าเนิน
ธรุกจิของบรษิทัฯ คณะกรรมการจะพจิารณาเลอืกกรรมการ
ของบรษิทัย่อยจากกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอื
บุคคลที่เหมาะสม เข้าเป็นกรรมการและ/หรอืผู้บริหารของ
บรษิทัย่อยด้วยก็ได้ แล้วให้กรรมการของบรษิทัฯ หรอืผู้ที่
ได้ร ับเลือกตัง้นัน้ เสนอรายงานผลและปัญหาของการ
ด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยใหท้ีป่ระชุมคณะ กรรมการบรษิทั
ทราบเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม และหากคณะกรรมการ
ของบรษิทัฯ มคีวามเหน็หรอืมีมติประการใด ก็ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการบรษิทัยอ่ยเพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป 

3) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิทัย่อยทุกครัง้ ให้ฝ่ายบรหิาร
ของบริษทัฯ เสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาวาระการ
ประชุม  และแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัฯ เป็นผูแ้ทนเข้าร่วม
การประชุม เพื่อลงมตหิรอืใช้สทิธอิอกเสยีงตามความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการบรษิทั  

4) ผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยจะต้องรายงานใหท้ี่ประชุมคณะกรรม-
การของบรษิทัยอ่ยทราบ และพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท า 

รายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการกบับุคคลและกิจการที่
เกี ่ยวข ้อง หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบักลุ่มบริษทั โดยน าหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัไปใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

อน่ึง บรษิทัย่อยควรหลกีเลี่ยงการท ารายการที่อาจเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ เว้นแต่เป็นการท ารายการเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไข
เสมอืนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก  

เมื่อคณะกรรมการบรษิทัย่อยจะตกลงท ารายการเกี่ยวโยง 
ให้แจ้งคณะกรรมการบรษิทัทราบในโอกาสแรกที่จะท าได้ 
เพื่อคณะกรรมการบรษิทัจะไดพ้จิารณาการด าเนินการและ
การเปิดเผยขอ้มูลของการเขา้ท ารายการดงักล่าวต่อตลาด
หลกัทรพัย์ฯ ต่อไปเมื่อได้รบัการรอ้งขอจากคณะกรรมการ
บรษิทั บรษิทัยอ่ยจะตอ้งรายงานขอ้มูลทีส่ าคญั เช่น ผลการ
ประกอบ ธรุกจิ ผลการด าเนินการในโครงการลงทุน และผล
การด าเนินงานประจ าเดอืนของบริษทัย่อยให้คณะกรรม-
การบรษิทัทราบ
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การดแูลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายใน 

กรรมการบรษิทัเป็นผูม้ปีระสบการณ์ในการด าเนินธุรกจิ
มาเป็นเวลานาน มีความซื่อสตัย์สุจริต และมีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ จึงมิได้ออกข้อพึงปฏิบตัิเกี่ยวกบัการใช้
ข้อมูลภายในของกรรมการไว้เป็นการเฉพาะ แต่ได้แจ้งให้
กรรมการและผูบ้รหิารทุกคนทราบถงึการตอ้งปฏบิตัติาม พ.ร.บ.
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และระเบียบของตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยในเรื่องการหา้มใชข้อ้มลูภายใน การหา้มซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศผลการด าเนินงาน 
กล่าวคอื หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลในงบการเงินของบริษทัฯ รวมถึงคู่สมรส 
และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าว ท าการซื้อขาย
หลักทรพัย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนวนัที่
เผยแพร่งบการเงนิต่อสาธารณชนผ่านระบบตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
และ 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากการเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าว รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลของกรรมการและผู้บรหิาร ในเรื่องการรายงาน
การถอืหลกัทรพัย ์และการเปลี่ยนแปลง การถอืหลกัทรพัย ์ตาม
แบบ 59-1 และแบบ 59-2 ตามล าดบั ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์  

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 
2561 ไดม้มีตแิต่งตัง้นายวชิยั รจุติานนท ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีน
เลขที ่4054 หรอื นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชทีะเบยีน
เลขที ่ 3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชทีะเบยีน
เลขที ่3495 หรอื นางสาวกุลธดิา ภาสรุกุล ผูส้อบบญัชทีะเบยีน
เลขที ่ 5946 หรอื นายยทุธพงษ ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชี
ทะเบยีนเลขที่ 9445 หรอื นางสาวพชัร ีศริวิงษ์ศลิป์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบยีนเลขที่ 9037 แหง่บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชไีว้
เป็นจ านวน 1,500,000 บาท และมคีา่ใชจ้า่ยอื่น เช่น ค่าพาหนะ 
คา่ท างานล่วงเวลา และคา่สอบทานกระดาษท าการเพื่อเสนอต่อ
ฝ่ายก ากบับญัชตีลาดทุน ส านักงาน กลต. เป็นต้น รวมเป็นเงนิ
อกี 191,000 บาท 
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ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม  
  

  
 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มเีจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโตบนพืน้ฐานของ  ธรรมาภบิาล
และการดูแลรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นส าคญั โดยได้ด าเนินโครงการ
สาธารณประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพื่อมุ่งสรา้งจติส านึกในการเป็นผูใ้หแ้ละเกื้อกูลต่อสงัคม ดว้ยการเปิดโอกาสให้พนักงานของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยเขา้รว่มกจิกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ทัง้ในดา้นการพฒันาชุมชน การสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม การเผยแพร่
องค์ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสตัว์ และการอนุรกัษ์ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะ พนัธุ์พชืและสตัว์ เพื่อสร้างจติส านึกในการเป็น
สมาชกิที่ดขีองสงัคม และเพื่อให้ธุรกิจอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมได้อย่างเป็นสุข  พรอ้มทัง้พฒันายกระดบัความเจรญิก้าวหน้าของการ
ท่องเทีย่วของประเทศไปพรอ้มๆ กนั  

นโยบายภาพรวม 

บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พรอ้มกนันัน้กไ็ดด้ าเนินการให้เป็น
แหล่งศึกษาดูงานของนักเรียนนักศึกษาในการศึกษานอก
หอ้งเรยีน ตลอดจนใหค้วามส าคญัต่อการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม
ด้วยการปลูกฝังจิตส านึกของพนักงานทุกระดับให้มีความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม โดยยดึถอืแนวปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 8 ประการ ดงัน้ี: 

1. กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม และตัง้อยู่บนพื้นฐานของการได้รบัผลตอบแทนที่เป็น
ธรรมแก่ทัง้สองฝ่าย รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธะสญัญา การเจรจา
แก้ปัญหาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจ โดยได้
ก าหนดแนวปฏบิตัไิวใ้นคูม่อืจรยิธรรมของบรษิทัฯ วา่จะไม่เรยีก 
ไม่รบั และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติในการค้า และจะ
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั หากไม่
สามารถปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการค้าข้อใดได้ จะร่วมกบัคู่ค้า
พจิารณาหาแนวทางแกไ้ขโดยเรว็ทีสุ่ด  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัไดก้ าหนดระเบยีบปฏบิตัสิ าหรบัแต่
ละส่วนงานให้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สุจริต โปร่งใส ไม่
กระท าการใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือเอื้อประโยชน์เฉพาะ
กลุ่ม และต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบและกฎหมายโดยเคร่งครดั 
รวมถงึการรกัษาความลบัของลูกคา้ เป็นตน้  

2. กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ภายใต้
กรอบของกฎหมาย หลกัจรยิธรรม และแนวทางการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีรวมทัง้สนบัสนุนการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ใน 

 
 

ทุกรูปแบบ บรษิทัฯ ไดก้ าหนดระเบยีบปฏบิตัใินการท างานส าหรบั
ทุกส่วนงานให้ถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั ในการที่จะต้องปฏิบตัิ
หน้าที่ดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ มคีวามรบัผดิชอบ มวีนิัย รกัองคก์ร 
ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
รวมถึงห้ามรบัเงนิหรอืผลประโยชน์อื่นใดอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการ
ท างานให้บรษิทัฯ โดยเดด็ขาด หากพบว่ามกีารกระท าที่ทุจรติ
ไม่ว่ากรณีใด บรษิทัฯ จะพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณีและ
อาจด าเนินคดตีามกฎหมายดว้ย 

3. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

บรษิทัฯ ตระหนักและเคารพสทิธมินุษยชนของผูม้สี่วนได้
เสยีกบับรษิทัฯ เสมอมา โดยปฏบิตัติ่อพนักงาน คู่คา้ และลูกคา้
ของบรษิทัฯ อย่างเท่าเทียมกนั ไม่มกีารแบ่งแยกสผีวิ เชื้อชาติ 
เพศ ศาสนา ความยากจน ความพกิาร ผู้ป่วยหรอืเป็นโรค รวมถึง
ให้ความเคารพและยอมรบัความแตกต่างทางความคิด สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรมดว้ย  

4. กำรปฏิบติัต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

บุคลากรถอืเป็นทรพัยากรส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างยุติธรรม เสมอภาค ไม่น าความแตกต่างทางเพศ ศาสนา 
ความคดิเหน็ทางการเมอืง หรอืความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจยั
ส าคญัในการบรหิารทรพัยากรบุคคล บรษิทัฯ มรีะบบการบรหิาร
ผลตอบแทนที่เป็นธรรม โดยจะพจิารณาให้ผล ตอบแทนตามผล
การปฏบิตังิานที่ไดจ้ากการประเมนิผลงานเป็นประจ าทุกปี และจดั
ให้มีสวสัดิการต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด เช่น การ
ประกันสังคม สวัสดิการอาหารกลางวัน สวัสดิการบ้านพัก
พนกังาน เป็นตน้  
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บรษิทัฯ สง่เสรมิใหพ้นักงานไดม้กีารพฒันาการเรยีนรูแ้ละ
ฝึกฝนทักษะในการท างานอย่างสม ่าเสมอ โดยได้จดัตัง้ศูนย์
ฝึกอบรมขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการอบรม สัมมนา 
ตลอดจนพฒันาหลกัสูตรต่างๆ ทัง้ด้านทกัษะที่เอื้อต่อการท างาน 
ความรู้ด้านวชิาชีพ ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน 
ตลอดจนการปลูกฝังวฒันธรรมองคก์ร เพื่อสรา้งความรกั ความ
สามคัค ีและความร่วมมอืกนัภายในองค์กร นอกจากน้ีบรษิทัฯ 
ยงัไดเ้ปิดโอกาสให้พนักงานไดม้สี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนะ หรอืวจิารณ์อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกบับริษทัฯ ในทุก
เรื่อง ซึ่งเป็นการช่วยชี้ใหเ้หน็ถงึปัญหาและน าพาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาใหห้มดไปอยา่งยัง่ยนื  

5. ควำมรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของลูกค้าที่มตี่อความส าเร็จ
ของกิจการ จงึมเีจตจ านงที่จะแสวงหาวธิีการสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ตลอดเวลา เช่น นอกจากจะก าหนดเป็นนโยบายและการปฏิบตัิ
ต่อลูกค้าไว้ในคู่มอืจรยิธรรมธุรกิจของบรษิทัฯ แล้ว ยงัก าหนด
เป็นระเบยีบปฏบิตัสิ าหรบัส่วนงานต่างๆ ที่มีหน้าที่บรกิารลูกค้า
ใหน้ าไปปฏบิตัิอย่างเคร่งครดัอีกด้วย อาท ิใหบ้รกิารที่มคีุณภาพ 
เกินกว่าความต้องการและความคาดหมายของลูกค้า ในราคาที่
เป็นธรรม ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ลูกค้า 
ติดต่อกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จดัให้มีระบบจดัการข้อ
รอ้งเรยีนของลูกคา้อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และรวดเรว็ รกัษา
และไมน่ าความลบัของลูกคา้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และ/
หรอืผู้อื่นโดยมชิอบ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัวธิกีารใช้บริการ
ของบรษิทัฯ อยา่งมปีระสทิธภิาพ  

6. กำรจดักำรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ มีธรรมชาติ สตัว์นานาชนิด 
และต้นไมน้านาพนัธุเ์ป็นจุดเด่น บรษิทัฯ จงึไดใ้หค้วามส าคญัใน
การหวงแหน ดูแล และรกัษาสิง่เหล่าน้ีอย่างเคร่งครดั โดยถือ
เป็นนโยบายส าคญัที่จะด าเนินงานด้วยความรบัผดิชอบต่อสตัว์ 
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาต ิบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้มี
การพฒันาในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และการควบคุมคุณภาพ
สิง่แวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง ภายใต้โครงการ 
“สวย สะอาด ซาฟาร”ี และ “กรนี แฟนตาซ”ี อาท ิการจดัแยกขยะ 
การจดัการระบบบ าบดัน ้าเสยี การพฒันาพื้นที่ และการประหยดั
พลงังาน เป็นต้น เพื่อยกระดบัมาตรฐานเกี่ยวกบัสิง่แวดล้อมให้
สูงขึน้ และเพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าการกระท านัน้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ

คุณภาพชีวิต และอาชีวอนามัยของพนักงาน ชุมชน และ
นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเทีย่วชม 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยได้ปลูกฝังจิตส านึกในการรักษา
สิง่แวดล้อมให้กบัพนักงานด้วยการฝึกอบรมให้ความรู้ และจดั
กจิกรรมส่งเสรมิการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ปลูกฝังจติส านึกในการ
ใช้ทรพัยากรอย่างรู้คุณค่า และตระหนักถงึ ผลที่จะเกดิจากการ
ท าลายสภาวะแวดล้อม ส่งเสรมิใหพ้นักงานปฏบิตัติามนโยบาย
อนุรกัษ์พลงังาน และการจดัการพลงังานของบริษทัฯ เพื่อลด
การใชพ้ลงังานทัง้ในทีพ่กัและส านักงาน  

7. กำรร่วมพฒันำชุมชนและสงัคม 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยตระหนักถึงความส าคญัของการ
ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบัการพฒันาชุมชน 
เพื่อปรบัปรุงคุณภาพชีวติของชุมชนให้ดขีึ้น สนับสนุนโครงการ
ด้านการศึกษาส าหรบัเด็กและเยาวชน สืบสานวฒันธรรมไทย 
ทะนุบ ารุงศาสนา พรอ้มทัง้ส่งเสรมิกิจกรรมที่จะท าใหชุ้มชนและ
สังคมสามารถพัฒนาและด ารงอยู่ได้อย่างยัง่ยืน โดยได้จ ัด
กจิกรรมต่างๆ เพื่อพฒันาและใหค้วามช่วยเหลอืสงัคม อาทเิช่น  

 พฒันาสงัคมสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา จากสถานศึกษาทัง้ของภาครฐัและเอกชน 
เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง รวมทัง้
เผยแพร่องค์ความรู้ในด้านการจดัการสถานที่เลี้ยง
สตัว ์การดูแลสุขภาพสตัว ์เพื่อสนับสนุนหลกัสูตรการ
เรียนรู้และการฝึกงานภาคสนาม ของนักศึกษาใน
สาขาวิทยาศาสตร์ ส ัตวศาสตร์ ส ัตวแพทย์  ของ
มหาวทิยาลยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 ส่งเสรมิการพฒันายกระดบัคุณภาพของสวนสตัวไ์ทยให้
ก้าวสู่ระดบัมาตรฐานสากล โดยเป็นสวนสตัว์ต้นแบบให้
หน่วยงานภาครัฐ และสวนสัตว์ในประเทศ และต่าง 
ประเทศไดเ้ขา้มาศกึษาและดงูาน  

 จดัสง่บุคลากรของบรษิทัฯ ไปเป็นวทิยากรบรรยาย
เกี่ยวกบัเรื่องการดูแลสุขภาพสตัวป่์า และการบรหิาร 
จดัการสวนสตัว ์ใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัการ -
ศกึษาต่างๆ  

 ให้การสนับสนุนการปฏิบัติการดูแลสุขภาพสตัว์กับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น การเป็นที่ปรกึษาในการรกัษา
โลมาเกยตื้นให้กบัศูนย์วิจยัทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่อ่าวไทย ฝัง่ตะวนัออก กรมทรพัยากรทางทะเล
ชายฝัง่ การอภบิาลลูกแมวน ้าก าพรา้ของสวนสตัว ์
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นครราชสมีา และการอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร
เคี่ยวเข้มบณัฑติใหม่ หมอสตัว์ป่าของชมรมสตัวแพทย์
สตัวป่์าและสวนสตัว์แห่งประเทศไทย เป็นต้น จนเป็นที่
ชมเชยของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ร่วมในกิจกรรมรกัษาความสะอาดและก าจดัมลภาวะ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่นใน
โครงการ Big Cleaning Day หาดกมลา จงัหวดัภูเกต็  

8. นวตักรรมเก่ียวกบัควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม 

การอนุรกัษ์พนัธุ์สตัว์ป่าหายากและใกล้สูญพนัธุ์ ทัง้ที่มถีิ่น
ก าเนิดในประเทศและต่างประเทศ เป็นวตัถุประสงค์หลกัประการ
หน่ึงในการจดัตัง้และด าเนินกจิการสวนสตัวส์าธารณะของบรษิทัฯ 
ซึง่มสีว่นช่วยเพิม่จ านวนประชากรสตัวป่์าที่นบัวนัจะมอีตัราเสีย่ง

ต่อการสูญพนัธุ์ให้ด ารงอยู่ต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ 
นกัวชิาการ นกัวจิยั และผูท้ีม่คีวามสนใจในสายงานหรอืโครงการ
ศกึษาการเพาะขยายพนัธุส์ตัวป่์าหายากและใกล้สูญพนัธุ์ได้เข้า
ศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบตัิการเพื่อเสรมิทกัษะ เพิม่พูนความรู้ 
ปลูกฝังจติส านึกสาธารณะ อนัมวีตัถุประสงค์ส าคญัที่จะอนุรกัษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไปอย่างยัง่ยนื ที่ผ่านมา 
บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการเพาะขยายพนัธุส์ตัวป่์าหา
ยากและใกล้สูญพนัธุม์าแล้วเป็นจ านวนมาก อาท ิสมเสรจ็ นกเงอืก 
หมขี ัว้โลก โลมาปากขวด ฮปิโปแคระ วอลรสั สงิโตทะเล เสอืขาว 
สงิโตขาว และแรดขาว เป็นตน้ โดยมทีมีงานผูเ้ชีย่วชาญต่างชาต ิ
สตัวแพทย ์และนกัวชิาการสขุภาพสตัว ์เป็นผูด้แูลแผนงานอย่าง
ใกลช้ดิ

 

การด าเนินงานเพ่ือประโยชนต่์อเศรษฐกิจและสงัคม  

บรษิทัฯ มุง่ม ัน่ที่จะมสีว่นช่วยพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และประเทศชาตอิยา่งยัง่ยนื ดงัจะเหน็ไดว้า่ นอกจากการด าเนินธรุกจิการ
ท่องเทีย่วซึง่เป็นแรงขบัเคลื่อนเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศแล้ว บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยยงัไดด้ าเนินกจิการเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมใน
ดา้นอื่นๆ อยา่งต่อเน่ือง ซาฟารเีวลิดม์ไิดเ้ป็นเพยีงสวนสตัว ์ แหล่งบนัเทงิ หรอืสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ แต่ยงัเป็นแหล่งเรยีนรูท้ีผู่ม้า
ท่องเทีย่วทุกเพศทุกวยัจะไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัสตัวแ์ละประสบการณ์แปลกใหม ่ทีก่วา้งขวางเกนิกวา่จะหาไดจ้ากในต าราเรยีน  

การด าเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมที่กลุ่มบรษิทัด าเนิน 
การอย่างต่อเน่ือง มวีตัถุประสงค์เพื่อส่งเสรมิ พฒันา และยกระดบั
คณุภาพสถานทีท่่องเที่ยวของไทยใหก้า้วสู่ระดบัมาตรฐานสากล 
ดว้ยเหน็ว่าการท่องเที่ยวเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ การด าเนินงานของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตลอด
ระยะเวลา 30 ปี จงึไดมุ้่งเน้นที่จะพฒันาการด าเนินงานทุกด้าน
เพื่อยกระดบัมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวของไทยใหท้ดัเทยีมแหล่ง
ท่องเทีย่วชัน้น าของโลก โดยจดัใหม้กีจิกรรม การใหบ้รกิาร และ
ผลติภณัฑท์ีม่คีณุภาพ มคีณุคา่ สรา้งความรู ้เสรมิสรา้งสิง่แปลก
ใหม่ใหแ้ก่ผูม้าท่องเที่ยวชมกจิกรรมของกลุ่มบรษิทั ที่มมีากกว่า
ปีละ 1.5 ลา้นคน/ครัง้ในปี 2560 และจะมมีากขึน้อกีในปีต่อๆ ไป  

หลงัจากประสบความส าเรจ็จากกจิการภูเกต็แฟนตาซีมา
เป็นเวลา 20 ปี กลุ่มบรษิทัได้สรา้งผลติภณัฑท์างการท่องเที่ยว
ทีย่ิง่ใหญ่ แปลกใหม ่ไมเ่หมอืนทีใ่ดในโลก เพื่อสรา้งชื่อเสยีงดา้น
การท่องเที่ยวให้แก่จงัหวดัภูเก็ตและประเทศ อีกแห่งหน่ึงที่จะ
เป็นความภาคภูมใิจของแหล่งท่องเทีย่วฝีมอืคนไทยอยา่งแท้จรงิ 
ซึ่งจะเปิดด าเนินการในปี 2562 โดยมุ่งให้เป็นแม่เหล็กส าคญัที่
จะดงึดูดนักท่องเที่ยวทัว่โลกใหเ้ดนิทางมาท่องเทีย่วที่ภูเกต็และ
ประเทศไทยมากขึน้ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครฐั 

ในการพฒันาการท่องเที่ยวและบริการสู่ความเป็นเลิศที่ม ัน่คง
และยัง่ยนื รองรบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทัง้
เพื่อสร้างความ แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนักับแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ในภูมภิาคเอเชีย และน าพาเงินตราเข้าประเทศได้อย่าง
ยัง่ยนืต่อไปในอนาคตดว้ย 

นอกจากนัน้แลว้ บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้โีครงการต่างๆ ในการ
ช่วยพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย เช่น 

โครงกำรศนูยท์ศันศึกษำและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

บรษิทัฯ ตระหนักดถีงึความส าคญัในการส่งเสรมิและพฒันา
เยาวชนไทย ให้มีการพฒันาตนเองในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะ
กจิกรรมศูนยท์ศันศกึษาและแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน ทีจ่ะช่วย
ใหน้กัเรยีน นิสติ และนกัศกึษา ในทุกระดบัชัน้ ทุกสถาบนั ไดร้บั
การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ที่ไม่สามารถหาไดใ้นการเรยีน
การสอนปกต ิทัง้ในเรื่องชวีติความเป็นอยู่ของสตัว ์การอนุรกัษ์
ธรรมชาต ิป่าไม ้รวมถงึสตัวป่์า เป็นต้น โดยบรษิทัฯ ได้เปิดให้
บุคคลเหล่านัน้ เขา้เยีย่มชมสวนสตัวเ์ปิด สวนสตัวน์ ้า และการแสดง
ต่างๆ ทุกวนั ไมเ่วน้แมว้นัหยุดราชการ และยงัจดัใหม้วีทิยากรที่ 
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ผา่นการฝึกอบรมเป็นผูบ้รรยายขอ้มลูความรู ้และตอบขอ้ซกัถาม 
ต่างๆ ในแต่ละปีจะมคีณะนักเรยีน นกัศกึษา จากสถาบนัการศึกษา
ไมต่ ่ากวา่ 300,000 คน เขา้ทศันศกึษาดงูานที่ซาฟารเีวลิด ์ 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัเปิดโอกาสให้สถาบนัอุดมศึกษา
ต่างๆ ส่งนิสิตนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ สตัวศาสตร์ และ
สตัวแพทยศาสตร์ เข้ารบัการฝึกงานทัง้ในภาคทฤษฎีและภาค 
ปฏบิตั ิเพื่อเพิม่พูนทกัษะและความรู้ในเรื่องการจดัการและการ
ดูแลสตัว์ป่า และสตัว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลเป็นประจ าทุกปี 
เป็นการช่วยต่อยอดหลกัสูตรการเรียนรู้ของภาคการศึกษาใน
หอ้งเรยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 

โครงกำรศึกษำวิจยั พฒันำ และแลกเปลี่ยนข้อมูลทำง
วิชำกำร เก่ียวกับกำรขยำยพนัธุ์สัตว์ สัตว์ป่ำหำยำก    
หรือใกล้สูญพนัธุ์ รวมถึงกำรตรวจวินิจฉัยและกำรรกัษำ   
สตัวป่์ำ 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
เพื่อยกระดบัสู่การเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้เรื่องธรรมชาติชีวิต
สตัว์ของประเทศไทยและของภูมภิาคอาเซี่ยน และมคีวามยนิดทีี่
จะเป็นตน้แบบและแบ่งปันองคค์วามรูต้่างๆ ทีไ่ดจ้ากการปฏบิตัิงาน
มายาวนาน ทัง้ในด้านการจดัการสถานที่เลี้ยงสตัว์ การดูแล
สุขภาพสตัว ์ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการด้านสวนสตัว์อื่นๆ เพื่อช่วยกนั
พฒันายกระดบัคุณภาพสวนสตัว์ไทยให้ก้าวสู่ระดบัมาตรฐาน 
สากล ในส่วนของงานบริหารจดัการด้านสตัว์ป่า บริษัทฯ ไม่
เพยีงแต่มุ่งหวงัให้ซาฟารเีวลิด ์เป็นแหล่งรวมของสตัว์ป่าหายาก
และใกล้สูญพนัธุ์ที่ยิง่ใหญ่ที่สุดในภูมภิาคน้ีเท่านัน้ แต่ยงัมคีวาม
มุ่งมัน่จะให้ซาฟารีเวิลด์เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ ซึ่งให้การ 
ศกึษาทางวชิาการ และการคน้ควา้วจิยัดา้นสตัวศาสตรท์ี่สมบูรณ์
ทีส่ดุในประเทศไทยอกีดว้ย  

บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญและสตัวแพทย์ที่มีประสบการณ์
ต่อเน่ืองกันยาวนาน 10-25 ปี งานและโครงการสวนสัตว์
สาธารณะของบริษัทฯ จึงเป็นที่รู้จกัและเป็นที่ยอมรบักันอย่าง
แพร่หลายในกลุ่มองคก์รภาครฐัและภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา 

สมาคม ชมรม หรอืหมู่คณะที่ให้ความสนใจ เปิดอบรมสมัมนา 
จดักจิกรรม หรอืจดัโครงการวจิยัต่างๆ โดยเฉพาะโครงการเพาะ
ขยายพนัธุ์สตัว์ต่างๆ และโครงการอนุรกัษ์สตัว์ป่า ธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม เป็นต้น โครงการที่ประสบผลส าเรจ็และด าเนิน
อยู่อย่างต่อเน่ือง มหีลายโครงการ เช่น โครงการเพาะเลี้ยงและ
ขยายพนัธุ์โลมาและวาฬเบลูกา และโครงการเพาะเลี้ยงและ
ขยายพนัธุ์แรดขาว เสอืโคร่ง และโครงการเพาะขยายพนัธุ์นก
เงอืก นกกาบบวั เป็นตน้ 

 

โครงกำรสนับสนุนกำรปฏิบติักำรดแูลสขุภำพสตัว ์และ
กำรรกัษำสตัวป่์ำ  

บริษทัฯ มีความประสงค์ที่จะพฒันาการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมในด้านการเป็นแหล่ง
เรยีนรู้ทางวชิาการเกี่ยวกบัสตัว์ ทัง้ด้านทฤษฏีและปฏิบตัิ เพื่อ
สนับสุนและส่งเสรมิการอนุรกัษ์สตัวป่์าของไทยที่ใกล้สูญพนัธุใ์ห้
คงอยู่ต่อไป โดยบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืและใหค้ าปรึกษา
ด้านการจดัการ การป้องกนัโรค และการตรวจรกัษาสตัว์ให้แก่
หน่วยงานต่างๆ ที่ด าเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรกัษ์สตัว์ป่า 
ทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกเช่น เช่น การใหค้วามช่วยเหลอืการ
แกปั้ญหาสขุภาพของเสอืโครง่ทีอ่ยู่ในความดแูลของกรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื เน่ืองจากเสอืโครง่ของกลางทีก่รม
อุทยานแห่งชาติฯ รบัมาดูแลมีจ านวนมาก และมีหลายตวัที่มี
ปัญหาป่วยดว้ยโรคอมัพาตกล่องเสยีงและเริม่ตายลง บรษิทัฯ ได้
ส่งสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาสัตว์ป่าเข้าให้ความ
ช่วยเหลือ ฝึกสอนทัง้ภาคทฤษฏีและการปฏิบัติ การเกี่ยวการ
ตรวจวินิจฉัยโรคของเสือโคร่ง การวางยาสลบ การประเมินโรค 
และวธิกีารผ่าตดัรกัษา โดยมสี่วนงานสตัวแพทยข์องกรมอุทยาน
แห่งชาติฯ จากส่วนกลางและส านักงานอนุรกัษ์ในพื้นที่ให้ความ
สนใจ เขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก ทัง้น้ี เพื่อใหส้ตัวแพทย์
รวมถงึผูม้หีน้าที่เลี้ยงดูแลเสอืโคร่ง สามารถช่วยเหลอืชีวิตสตัว์
ไดท้นัท่วงที
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นโยบำยเกี่ยวกบักำรตอ่ตำ้นกำรทจุริตคอรร์ัปชัน่  
  

  

 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตระหนักและให้ความส าคญัในการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ดว้ยการยดึมัน่ในการด าเนิน ธุรกิจ
ดว้ยความโปร่งใส ตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีดงัที่ไดก้ าหนดไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ ขอ้บงัคบัการท างาน และระเบียบ
ปฏิบตัิของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกรรมการ ผู ้บรหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ได้ยดึถือและปฏิบตัิเสมอมา นอกจากน้ี เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัประกาศของส านักงาน กลต. คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตใิหท้บทวนและเพิม่เตมินโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่
ไวใ้นคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิของบรษิทัฯ ดว้ย ดงัน้ี: 

1. สนับสนุนการสรา้งจติส านึก ค่านิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนักงานในการปฏบิตงิานอย่างซื่อสตัย ์โปร่งใส เที่ยงตรง 
เคารพกฎหมาย และกฎระเบยีบของบรษิทัฯ  

2. รณรงคก์ารต่อตา้นการทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดว้ยการบรหิารงานอยา่งมธีรรมาภบิาล และใชก้ารตรวจสอบภายใน
เป็นเครื่องมอืเพื่อปิดช่องวา่งทีอ่าจสรา้งโอกาสแก่การคอรร์ปัชัน่ 

3. จดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นักงานกระท าการทุจรติ หรอืมสี่วน
เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ 

4. จดัใหม้กีลไกการรายงานสถานะการเงนิทีโ่ปรง่ใสและถูกตอ้งภายใตม้าตรฐานการบญัชทีีไ่ดร้บัการยอมรบั 

5. พนักงานต้องไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกร้องหรอืรบัทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์ใด จากบุคคลอื่นที่มี
หน้าที่หรอืธุรกิจเกี่ยวขอ้งกบับรษิทัฯ และไม่อาศยัต าแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรอืผู้อื่น
โดยมชิอบ 

6. สนบัสนุนกจิกรรมทีจ่ดัขึน้โดยหน่วยงานหรอืองคก์รต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัและสนบัสนุนการต่อต้าน
การทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 

7. ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัเิพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายดงักล่าว อยูใ่นระหวา่งการพจิารณาด าเนินการต่อไป 
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กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  

  

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อระบบการควบคมุภายใน โดยไดม้กีารก ากบัดแูลใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีะบบการควบคุม
ภายในที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ ป้องกนัมใิหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องและไม่โปร่งใส คณะ กรรมการบรษิทัในการประชุม
ครัง้ที ่5/2558 เมื่อวนัที ่27 พฤษภาคม 2558 จงึไดแ้ต่งตัง้บรษิทั เจพ ีทพิ ออดทิ จ ากดั ใหเ้ป็นผูช้่วยดแูลเรื่องงานตรวจสอบภายในใหแ้ก่
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยผูต้รวจสอบภายในจะเสนอเรื่องที่จะตรวจสอบพรอ้มแผนงานตรวจสอบประจ าปี เพื่อหารอืและขอค าแนะน า
จากคณะกรรมการตรวจสอบ จากนัน้จะท าการตรวจสอบระบบการปฏบิตังิานของฝ่ายต่างๆ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ รวมทัง้เสนอ
แนวทางในการด าเนินการแก้ไข และป้องกนัปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณา เพื่อรายงานผลการควบคมุภายใน
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึความส าคญ้ของการบรหิารจดัการ
ความเสี่ยงเพื่อให้การด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย
บรรลุเป้าหมาย ช่วยเสรมิสร้างความพร้อมที่มปีระสทิธภิาพ และ
ประสทิธผิล ในการปรบัตวัเขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่างๆ 
ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจ
ของกลุ่มบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ติดตามดูแลการด าเนินการจดัการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละสายงานมีหน้าที่
ควบคมุดแูลการด าเนินงานดา้นการบรหิารความเสีย่งของส่วนงาน
ที่อยู่ในความรบัผดิชอบ ทัง้น้ี เพื่อใหผู้บ้รหิารไดม้สี่วนร่วมในการ
บริหารความเสี่ยงของทัง้องค์กรอย่างใกล้ชิด หากพบประเด็น
ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลเสยีหายต่อบรษิทัฯ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า 
นักท่องเที่ยว พนักงาน สตัว ์หรอืผูม้สี่วนได้เสยี ผูบ้รหิารสูงสุด
ของสายงานจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบรหิารทราบเพื่อ
พจิารณาการด าเนินการป้องกนั แก้ไข ความเสี่ยงและผลเสียหาย   
ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงติดตามการพฒันาปรบัปรุงและรายงาน
ประเด็นความเสี่ยงที่ส าคญัและผลการพฒันาให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบไตรมาสละ 1 ครัง้ และรายงานใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัรบัทราบหรอืพจิารณาอนุมตักิารด าเนินการป้องกนัความ
เสยีงทีส่ าคญัดว้ย  ความเสีย่งหลกัและการจดัการความเสีย่งของ
บรษิทัฯ มทีีจ่ะกล่าวพอสงัเขปไดด้งัน้ี 

ความเสี่ยงดา้นความปลอดภยั สขุภาพ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

การด าเนินธรุกจิการท่องเทีย่วของกลุ่มบรษิทัมุง่เน้นดา้น
ความปลอดภยัต่อนักท่องเที่ยว พนักงาน และสงัคมเป็นส าคญั 
โดยก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยัภายใตโ้ครงการ Safety  
 

400% ซึ่งรวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน การป้องกนัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิจากสตัวส์ูน่ักท่องเทีย่ว  

การป้องกนัอนัตรายที่จะเกดิกบัสตัว ์การป้องกนัอนัตรายที่จะเกิด
จากสถานทีแ่ละจุดบรกิารต่างๆ การตรวจสอบและป้องกนัอนัตราย
ที่อาจจะเกิดจากการให้บริการรถรบัส่ง เป็นต้น ฝ่ายจดัการจะ
ส ารวจจุดเสี่ยง จุดอนัตราย และตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์
แขง็แรงของอุปกรณ์ที่ใช้ใหบ้รกิารแก่นักท่องเที่ยว รวมถงึกรงสตัว์
ต่างๆ ใหม้คีวามปลอดภยัและปราศจากความเสีย่ง ก่อนการเปิด
ใหบ้รกิารเป็นประจ าทุกวนั ในดา้นการบรกิารของรถโคช้โดยสาร
ของบรษิทัฯ กย็งัไดต้ดิตัง้ระบบ GPS เพื่อควบคุมความเรว็และ
ตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการรกัษาความปลอดภยัที่บริษทัฯ 
ก าหนดอย่างเคร่งครดัและใกลช้ดิ และพนักงานขบัรถและเจา้หน้าที่
ประจ ารถยงัได้รบัการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่กรมการขนส่ง
ก าหนดอยา่งครบถว้น 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมแีผนการด าเนินการหากต้องเผชิญ
กบัเหตุการณ์หรอือุบตัภิยัต่างๆ และมกีารซ้อมแผนการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกปี เช่น การตรวจวตัถุอนัตราย การด าเนินการกรณี
ไฟไหม้ น ้าท่วม แผ่นดนิไหว และการด าเนินการเมื่อสตัว์หลุด
ออกจากพืน้ทีภ่ายในสว่นงานบรกิารนกัท่องเทีย่ว เป็นตน้  

การด าเนินกิจการสวนสตัว์สาธารณะของบรษิทัฯ อยู่ภายใต้
การก ากบัดูแลของกรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป่์าและพนัธุพ์ชื ซึ่ง
มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัสุขลกัษณะของสถานที่เลี้ยงสตัว์ในสวนสตัว์ 
ที่ผ่านมาการบริหารจัดการสวนสตัว์ซาฟารีเวิลด์มีระบบการ
ด าเนินการที่ดี ถูกต้องตามมาตรฐานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด และมกีารดูแลดา้นความสะอาดอย่างเขม้ขน้ ท าใหส้วน
สตัวซ์าฟารเีวลิดเ์ป็นสวนสตัวท์ี่สะอาด ไม่มกีลิน่รบกวนนักท่อง 
เทีย่ว และไมส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชน 
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ความเสี่ยงเกี่ยวกบัการบรหิารจดัการเรือ่งสตัว ์ 

สตัว์เป็นสนิทรพัย์ที่ส าคญัของบรษิทัฯ การเพิม่ขึ้นหรอื
ลดลงของสตัวใ์นความครอบครองของบรษิทัฯ เป็นอกีปัจจยัหน่ึง 
ทีส่ าคญัทีส่ง่ผลต่อผลก าไร-ขาดทุนของบรษิทัฯ  บรษิทัฯ จงึได้
ก าหนดกรอบวธิกีารด าเนินการเกี่ยวกบัสตัวด์ว้ยการประกาศเป็น 
“ระบบควบคุมภายในเกี่ยวกบัสตัว์” ใหผู้บ้รหิารและผูม้หีน้าที่
รบัผดิชอบเกี่ยวกบัสตัว์ยดึถือและปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั 
เช่น การด าเนินการเมื่อสตัวเ์กดิ สตัวต์าย การเคลื่อนยา้ยสตัว ์
การด าเนินการซื้อ/ขาย/แลกเปลี่ยนสตัว ์รวมถงึการดแูลรกัษา
สตัวป่์วย และการป้องการแพร่กระจายของโรคระบาดทีเ่กดิจาก
สตัว ์เป็นต้น เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการสตัวภ์ายในสวนสตัวข์อง
บรษิทัฯ เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิสงวนและ
คุม้ครองสตัวป่์า ซึง่อยูใ่นความดูแลรบัผดิชอบของกรมอุทยาน
แหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื และมกีารด าเนินการทีโ่ปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบได ้   

ระบบควบคมุภายในเกี่ยวกบัสตัวข์องบรษิทัฯ ไดก้ าหนด
ขึน้ตัง้แต่ปี 2536 และไดม้กีารทบทวน ปรบัปรงุ แก้ไข เพิม่เตมิ 
และประกาศใช้ล่าสดุในเดอืนกุมภาพนัธ ์2561 การด าเนินการ
สวนสตัว์สาธารณะของบรษิทัฯ เป็นที่ยอมรบัและชื่นชมจาก
หน่วยงานกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป่์า และพนัธุพ์ชื ว่ามรีะบบ
การบรหิารจดัการสวนสตัวท์ีด่ ีมกีารตดิตาม การรายงาน และ
การปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินกจิการสวนสตัว์
สาธารณะทีด่ทีีสุ่ดในประเทศไทย  

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมหีน่วยงานวจิยัและอภบิาลสตัว ์
ท าหน้าที่ค้นคว้า วจิยั ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกบัสตัว์ที่อยู่ในความ 

ดแูลของบรษิทัฯ เพื่อพฒันาการดูแล การเลี้ยง และการรกัษาสตัว์
ใหม้สีขุภาพทีด่ ีสมบูรณ์ ไดร้บัอาหารทีถู่กหลกัโภชนาการและ
เหมาะสมกบัความตอ้งการของสตัวแ์ต่ละชนิดอยา่งแทจ้รงิ ซึง่ 
จะเป็นการส่งเสรมิใหส้ตัวม์คีวามพรอ้มในการเพาะพนัธ ์เพิม่
ผลผลติสตัวซ์ึ่งเป็นสนิทรพัยส์ าคญัใหแ้ก่บรษิทัฯ และยงัช่วยลด
ความสญูเสยีจากสตัวต์ายไดอ้กีดว้ย  

ความเสี่ยงจากเหตกุารณท่ี์สง่ผลกระทบต่อการ

ท่องเท่ียว 

ความส าเรจ็ในการด าเนินธุรกจิการท่องเที่ยวขึน้อยู่กบัภาวะ
เศรษฐกิจทัง้จากภายในและภายนอกประเทศ รวมถงึ เหตุการณ์ 
หรอืวกิฤตการณ์ทีม่ผีลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศด้วย 
เช่น วกิฤตเศรษฐกจิ ภยัธรรมชาต ิการก่อการรา้ย ความไม่สงบ
ในประเทศ หรือการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ ทัง้ที่เกิดกบัคน
และสตัว์ ซึ่งล้วนเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บรษิทัฯ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ได้ก าหนดให้มีแผนการควบคุม 
ป้องกนั หรอืการด าเนินการเพื่อรองรบัเหตุการณ์ดงักล่าว เช่น 
กรณีการเกิดภัยธรรมชาติน ้ าท่วมในปี 2554 บริษัทฯ ได้
ด าเนินการปรบัพืน้ดนิภายในสวนสตัวเ์ปิดใหสู้งขึน้เพื่อเป็นที่อยู่
ของสตัว์เมื่อเกิดเหตุน ้าท่วม และเสรมิความสูงและความแขง็แรง
ของรัว้รอบพื้นที่ของบรษิทัฯ ให้สูงขึ้นเป็น 2.50 เมตร  และการ
ตดิตาม เฝ้าระวงั ดูแลสตัว ์ที่มคีวามเสี่ยงว่าอาจจะเกิดโรคระบาด 
โดยสตัวแพทย์ สตัวบาล และผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัสตัว์ 
จะดูแลเฝ้าสงัเกตุอาการผิดปกติของสตัว์อย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมา
บรษิทัฯ จงึสามารถป้องกนัปัญหาเรื่องโรคระบาดสตัวไ์ดอ้ยา่งด ี

ผู้ตรวจสอบภายในได้ท าการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบการปฏบิตัติาม The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO ทีก่ าหนดองคป์ระกอบหลกั
ในการควบคุมภายในไว ้5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม สารสนเทศและ
การสื่อสาร และการตดิตามประเมนิผล รวมถงึตรวจสอบกระบวนการหลกัทางธุรกจิ และการตดิตามการแกไ้ขขอ้สงัเกตจากการสอบทาน
ในแต่ละไตรมาสทีผ่า่นมา รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบรษิทั  

ผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ                       
มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบัหลกัสากล และไม่มกีารปฏิบตัิที่ขดัแย้งกบักฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ้างนัน้ส่วนใหญ่
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ ซึ่งไดร้บัการแก้ไข ป้องกนั และตดิตามโดยผูบ้รหิารที่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม  อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดก้ าหนด
มาตรการควบคมุภายในทีส่ าคญั ซึง่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานการบรหิารจดัการความเสีย่ง และการก ากบัดแูลตดิตามของฝ่ายบรหิาร
และคณะกรรมการที่เพยีงพอ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่มสีาระส าคญัเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน การด าเนินกิจการของบรษิทัฯ 
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีมคีวามโปร่งใส และเป็นธรรม นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีารเปิดเผยขอ้มูลทางการเงนิในงบ
การเงนิของบรษิทัฯ อยา่งครบถว้น และเพยีงพอ สอดคลอ้งกบัความเหน็ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทีม่ตี่องบการเงนิวา่มคีวามถูกต้อง
ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
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คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) 
และบรษิทัย่อย ซึ่งจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ภายใต้พระราช บญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 โดยได้
พจิารณาเลอืกใช้นโยบายการบญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลพนิิจอย่างระมดั ระวงัและประมาณ
การทีด่ทีีสุ่ดในการจดัท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูล ส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้
สอบทานและตรวจสอบงบการเงนิและแสดงความเหน็ในรายงานของผูส้อบบญัชอียา่งไมม่เีงื่อนไข 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดด้แูลระบบการควบ คุมภายในของบรษิทัฯ อย่างใกล้ชดิ เพื่อใหม้ีความ
ถูกตอ้งเหมาะสมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ โดยไม่พบขอ้บกพร่องที่มผีลกระทบต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อยา่งมี
นยัส าคญั  

ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
จ านวน 3 ท่าน เป็นผูดู้แลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าวบนัทกึไวใ้น “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งแสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีดว้ย  

คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ สามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ไดว้่างบการเงนิของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนิน 
งาน และกระแสเงนิสดถูกตอ้งในสาระส าคญัแลว้ 

 
 

 
(ผนิ  คิว้คชา) 

ประธานกรรมการบรหิาร 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร 

ตอ่รำยงำนทำงกำรเงนิ 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

1. ฐำนะกำรเงินของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

     ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย    
(หน่วย:ลา้นบาท) 

ปี 2561 ปี 2560 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท  รอ้ยละ  
  สนิทรพัยร์วม 7,061.88  5,948.06  1,113.82  18.7  
  หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 3,403.17  2,433.16  970.01  39.9  
  หน้ีสนิรวม 3,921.17  2,966.06  955.11  32.2  
  สว่นของผูถ้อืหุน้ 3,140.71  2,982.00  158.71  5.3  
         

  อตัราสว่นหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อทุน 1.08  0.82      
  อตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุน 1.25  1.00      

 
 

สนิทรพัย ์

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมสี ินทรพัย์รวม
จ านวน 7,061.88 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 1,113.82 
ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.7 การเพิม่ขึน้
ดงักล่าวมสีาเหตุส าคญัมาจากการลงทุนในโครงการคารนิ์วลัเมจกิ 
ซึ่งถูกบันทึกเป็นบัญชีโครงการระหว่างก่อสร้าง ในปี 2561 
จ านวน 3,060.76 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจ านวน 1,408.55 ล้านบาท
ในปี 2560   

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอื่นลดลงจาก 213.24 
ลา้น บาทในปี 2560 เป็น 115.74 ลา้นบาทในปี 2561 ลดลง 97.50 
ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 45.7 โดยสาเหตุส าคญัมาจากการที่บรษิทั
ย่อยได้รบัเงินภาษีมูลค่าเพิม่คืนจากกรมสรรพากร นอกจากน้ี 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยแ์ละ
สตัวล์ดลงจาก 160.51 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 69.99 ล้านบาท
ในปี 2561 ลดลง 90.52 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 56.4 โดยมี
สาเหตุจากการที่บริษทัย่อยได้รบัอุปกรณ์ตกแต่งที่ใช้ส าหรบั
โครงการคารนิ์วลัเมจกิแล้ว และบนัทกึรายการดงักล่าวไวใ้นบญัชี
ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 

หนี้สนิ 

ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมหีน้ีสนิรวมจ านวน 
3,921.17 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 955.11 ล้านบาท 
หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้ร้อยละ 32.2 เน่ืองจากบรษิทัย่อย
ได้มีการออกและขายหุ้นกู้เพิ่มขึ้นในปี 2561 เพื่อน าเงินไปใช้
ลงทุนในการก่อสร้างโครงการคารน์ิวลัเมจกิ โดยมหีุน้กู้ระยะ
สัน้เพิม่ขึ้น 151.52 ล้านบาท และหุน้กู้ระยะยาวเพิม่ขึ้น 484.20 
ล้านบาท นอกจากน้ี บรษิทัย่อยยงัมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคล
อื่นจ านวน 

110.85 ล้านบาท เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั
(กรรมการของบรษิทัฯ) จ านวน 80.00 ล้านบาท และเงนิกูย้มืระยะ
ยาวจากบรษิทัและบุคคลภายนอกจ านวน 135.46 ลา้นบาท โดย
เงนิที่ไดร้บัจากทัง้สามแหล่งถูกน าไปใช้ในการก่อสรา้งโครงการ
คารนิ์วลัเมจกิ และส ารองไวส้ าหรบัช าระคนืหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะ 
สัน้จากบุคคลอื่นที่ครบก าหนดไถ่ถอน 

สว่นของผูถื้อหุน้ 

ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมสีว่นของผูถ้อืหุน้
จ านวน 3,140.71 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 158.71 
ลา้นบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 โดยมสีาเหตุส าคญั
มาจากการบนัทกึก าไรสทุธขิองปี 2561 จ านวน 148.71 ลา้นบาท 
ซึง่ถูกบนัทกึในส่วนก าไรสะสมทัง้จ านวน เน่ืองจากบรษิทัฯ ไมม่ี
การจา่ยเงนิปันผลในปี 2561 

อัตราสว่นวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน 

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2560 
เท่ากบั 1 เท่า และปี 2561 เท่ากบั 1.25 เท่า การเพิม่ขึน้ของอตัรา 
สว่นหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2561 มสีาเหตุส าคญัมาจาก
การเพิม่ขึน้ของหุน้กู้จ านวน 635.72 ลา้นบาท ส าหรบัอตัราส่วน
ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยในปี 2560 เท่ากบั 6.92 เท่า 
และปี 2561 เท่ากบั 5.60 เท่า โดยการลดลงของอตัราส่วนความ 
สามารถช าระดอกเบี้ยในปี 2561 มสีาเหตุส าคญัมาจากการที่
บรษิทัฯ มตี้นทุนทางการเงนิที่สูงขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการออก 
หุน้กู้และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นแหล่งเงนิทุน
ส าหรบัการก่อสรา้งโครงการคารนิ์วลัเมจกิเพิม่ขึน้เป็นส าคญั 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

รายไดจ้ากการด าเนินงาน 
ปี 2561 ปี 2560 เพิม่ขึน้(ลดลง) 

ลา้นบาท % ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายบัตรเขา้ชม 1,213.29 62.88 1,199.09 61.88 14.20 1.18 
- ซาฟารเีวลิด ์ 615.40 31.89 531.29 27.42 84.11 15.83 
- ภูเกต็แฟนตาซ ี 597.89 30.99 667.80 34.46 (69.91) (10.47) 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองดื่ ม 397.19 20.59 410.85 21.20 (13.66) (3.32) 
- ซาฟารเีวลิด ์ 255.59 13.25 225.25 11.62 30.34 13.47 
- ภูเกต็แฟนตาซ ี 141.60 7.34 185.60 9.58 (44.00) (23.71) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน 1/ 319.02 16.53 327.81 16.92 (8.79) (2.68) 
- ซาฟารเีวลิด ์ 180.06 9.34 182.43 9.41 (2.37) (1.30) 
- ภูเกต็แฟนตาซ ี 138.96 7.20 145.38 7.50 (6.42) (4.42) 

รายไดร้วมจากการด าเนินงาน 1,929.50 100.00 1,937.75 100.00 (8.25) (0.43) 

หมายเหตุ:   1/ รายได้จากการด าเนินงานอื่น ประกอบด้วย รายได้จากการจ าหน่ายสนิค้าและของที่ระลกึ รายได้จากการจ าหน่ายอาหารสตัว์ รายได้จากการ
จ าหน่ายภาพถ่าย รายได้จากการใหบ้รกิารรถรบัส่ง รายได้จากการใหบ้รกิารกจิกรรมสวนสนุก รายได้จากการใหบ้รกิารรบัฝากขาย ส่วนแบ่งค่า
ถ่ายรปู และรายไดอ้ื่นจากการด าเนินงาน เป็นตน้ 

 
ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายไดจ้ากการด าเนิน 

งานรวมจ านวน 1,929.50 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีม่จี านวน 
1,937.75 ลา้นบาท เป็นจ านวน 8.25 ล้านบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
0.43 ซึ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ าหน่ายบตัรเขา้ชมจ านวน 
14.20 ลา้นบาท ในขณะที่รายไดจ้ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลดลง 
13.66 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นลดลง 8.79 ลา้น
บาท 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายบตัรเขา้ชม:  

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้จ าหน่ายบตัร
เข้าชมซึ่งเป็นรายได้หลักเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 14.20 
ล้านบาท โดยมสีาเหตุส าคญัมาจากการเพิม่ขึ้นของนักท่องเที่ยว
ทีม่าเทีย่วชมซาฟารเีวลิดเ์ป็นส าคญั ท าใหร้ายไดจ้ากการจ าหน่าย
บตัรเข้าชมของบริษทัฯ เพิ่มขึ้น 84.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 15.83 แต่รายได้จ าหน่ายบัตรเข้าชมของบริษัทย่อย 
(ภูเก็ตแฟนตาซี) ลดลง 69.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.47 เน่ืองจากจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจนีที่เดนิทางท่องเที่ยว
จงัหวดัภูเกต็ลดลงอย่างมาก หลงัจากเกดิเหตุการณ์เรอืล่มช่วง
เดอืนกรกฏาคม 2561 เป็นส าคญั  

 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการจ าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่มจ านวน 397.19 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 
13.66 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 3.32 ซึง่เกดิ
จากรายได้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของภูเก็ตแฟนตาซี
ลดลงเป็นส าคญั โดยมสีาเหตุมาจากการลดลงของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนภายหลงัเกิดเหตุการณ์เรือล่มในจงัหวดัภูเก็ต อย่างไรก็
ตาม รายได้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของบริษทัฯ เพิม่ขึ้น
จ านวน 30.34 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.47 ซึ่งเป็นผลจาก
การเพิม่ขึน้ของนกัท่องเที่ยวทีม่าซาฟารเีวลิดเ์ป็นส าคญั 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นรวมจ านวน 
319.02 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 8.79 ล้านบาท หรอื
คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 2.68  ซึ่งเกิดจากรายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นของบรษิทัย่อยลดลง 6.42 ลา้นบาทเป็นส าคญั โดย
มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์เรือล่มในจังหวัดภูเก็ตที่ส่งผลให้
จ านวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยส าคัญ รายได้จากการ
จ าหน่ายสนิคา้ทีร่ะลกึของบรษิทัยอ่ยลดลง 
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รายไดอ่ื้น 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดอ้ื่นรวมจ านวน 
26.55 ลา้นบาท ลดลงจาก 36.28 ล้านบาทในปี 2560 เป็นจ านวน 
9.63 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 26.5 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการกลบัรายการหน้ีสงสยัจะสญู-สทุธลิดลง
จากในปี 2560 จ านวน 13.70 ล้านบาท และรายไดเ้งนิชดเชยจาก
บรษิทัประกนัภยัจ านวน 4.76 ล้านบาท 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ตน้ทุนขายและบรกิารส าหรบัปี 2561 มจี านวน 807.13  
ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีม่จี านวน 798.09 ลา้นบาทเป็น
จ านวน 9.03 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.1  
ซึง่เป็นการเพิม่ขึน้ตามรายไดจ้ากการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้  

ขาดทุนจากสตัวต์าย 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมขีาดทุนจากสตัวต์าย
จ านวน 26.33 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 ทีม่ขีาดทุนจากสตัว์
ตายจ านวน 10.54 ล้านบาท เป็นจ านวน 15.79 ลา้นบาท คดิเป็น
อตัราการเพิม่ขึน้รอ้ยละ 149.8 เน่ืองจากในปี 2561 บรษิทัฯ มี
สตัวท์ีม่มีลูคา่ตาย เน่ืองจากการป่วยและมอีายมุาก เช่น โลมา 
ยรีาฟ และแมวน ้า เป็นส าคญั   

ก าไรขัน้ตน้ 

ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกี าไรขัน้ต้น
จ านวน 933.45 ล้านบาท และ 921.95 ล้านบาท ตามล าดับ 
หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 48.17 ในปี 2560 และรอ้ย
ละ 47.78 ในปี 2561 โดยอตัราก าไรขัน้ต้นของทัง้สองปีมคีวาม
ใกลเ้คยีงกนัเน่ืองจากตน้ทุนขายและบรกิารเปลีย่นแปลงไปตาม
รายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มคีา่ใชจ้า่ยในการขาย
และการบรหิารจ านวน 614.07 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 
32.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 5.0 เน่ืองจาก

ในปี 2561 มคีา่รบัรองลดลงจ านวน 8.71 ล้านบาท ค่าธรรมเนียม
ทีป่รกึษาทางการเงนิของบรษิทัฯ ลดลงจ านวน 3.05 ลา้นบาท 
และคา่ตอบแทนผูบ้รหิารของบรษิทัยอ่ยลดลงจ านวน 18.31 ลา้น
บาท เพราะในปี 2561 บรษิทัยอ่ยไมม่กีารจา่ยโบนัสและเงนิรางวลั
ของกรรมการและผูบ้รหิาร ซึง่เป็นไปตามนโยบายการท ายอดขาย 
และผลประกอบการของบรษิทัยอ่ย 

ตน้ทุนทางการเงิน 

ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนทางการเงินรวม 
จ านวน 132.51 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 43.33 ลา้น
บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 48.6 โดยมสีาเหตุจากการออกและขาย
หุ้นกู้ของบริษทัย่อยทัง้ระยะสัน้และและระยะยาวรวมจ านวน 
635.72 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
บุคคลอื่นอกีจ านวน 110.85 ลา้นบาท 

 
สรปุผลการด าเนินงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกี าไรสทุธสิ าหรบัปี 2561 จ านวน 
148.71 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ทีม่จี านวน 193.74 ลา้นบาท 
เป็นจ านวน 45.03 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการลดลงรอ้ยละ 23.2 
เน่ืองจากบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมรีายไดจ้ากการด าเนินงานลดลง 
และมคีา่ใชจ้า่ยโดยรวมเพิม่ขึน้ในอตัราทีส่งูกวา่อตัราการเตบิโต
ของรายไดร้วม  

ในปี 2561 และปี 2560 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอีตัราก าไร
สทุธเิท่ากบัรอ้ยละ 7.60 และ 9.81 ตามล าดบั โดยสาเหตุของการ
ลดลงมาจากการที่บริษทัย่อยมีรายได้จากการด าเนินงานลดลง
เป็นส าคญั อนัเป็นผลมาจากจ านวนนักท่องเที่ยวของบรษิทัย่อย
ลดลง จากทวัรจ์นีที่ลดลงเป็นจ านวนมาก ภายหลงัจากเกดิ
เหตุการณ์เรอืนักท่องเที่ยวจนีประสบอุบตัเิหตุเมื่อเดอืนกรกฎาคม 
2561  อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของ
จงัหวดัภูเก็ตจะสามารถฟ้ืนกลบัมาเป็นปกติได้ภายในครึ่งแรก
ของปี 2562 นอกจากน้ี การออกหุน้กู้และเงนิกู้ยมืระยะสัน้จาก
บุคคลอื่นของบริษทัย่อย เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรบัการ
ก่อสรา้งโครงการคารนิ์วลัเมจกิ ท าใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัย่อยมี
ตน้ทุนทางการเงนิทีส่งูขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราก าไรสทุธลิดลง
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(หน่วย:ลา้นบาท) 

สรปุผลการด าเนินงาน  ปี 2561 ปี 2560 
เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

ลา้นบาท  รอ้ยละ  

รายไดร้วม 1,929.50 1,937.75 (8.25) (0.4) 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (807.13) (798.10) 9.03 1.1 
ขาดทุนจากการสตัวต์าย (26.33) (10.54) 15.79 149.8 
คา่เสื่อมราคา (174.09) (195.66) (21.57) (11.0) 
   ก ำไรขัน้ต้น 921.95 933.45 (11.50) (1.2) 
คา่ใชจ้า่ยในการขาย และบรหิาร (614.07) (646.53) (32.46) (5.0) 
รายไดอ้ื่น 26.65 36.28 (9.63) (26.5) 
   ก ำไรก่อนดอกเบีย้และภำษีเงินได้ 334.53 323.20 11.33 3.5 
ตน้ทุนทางการเงนิ (132.51) (89.18) 43.33 48.6 
   ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 202.02 234.02 (32.00) (13.7) 
ภาษเีงนิได ้ (53.31) (40.28) 13.03 32.3 
   ก ำไรสทุธิ 148.71 193.74 (45.03) (23.2) 

 

3. อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

อัตราสว่นสภาพคล่อง 

ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง
เท่ากบั 0.27 เท่าและ 0.15 เท่า ตามล าดบั โดยการลดลงของอตัรา 
สว่นสภาพคล่องในปี 2561 มสีาเหตุส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
หุน้กู้ระยะสัน้จ านวน 151.52 ลา้นบาท และการเพิม่ขึน้เงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากบุคคลอื่นจ านวน 110.85 ลา้นบาท นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
มลีูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่นลดลงจากการที่บรษิทัยอ่ย
ไดร้บัเงนิภาษมีูลค่าเพิม่คนืจากกรมสรรพากรจ านวน 170.87 ล้าน
บาท 

ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง
กระแส เงนิสดเท่ากบั 0.37 เท่าและ 0.29 เท่า ตามล าดบั โดย
การลดลงของอตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสดในปี 2561 มี
สาเหตุส าคญัมาจากการเพิม่ขึน้ของหุน้กู้ระยะสัน้และเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จากบุคคลอื่นรวมกนัจ านวน 262.37 ลา้นบาท 

อัตราสว่นแสดงความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นอยูท่ี่
รอ้ยละ 48.17 และรอ้ยละ 47.78 ตามล าดบั โดยอตัราก าไร
ขัน้ต้นของทัง้สองปีใกล้เคยีงกนัเน่ืองจากต้นทุนขายและบรกิาร
เปลีย่นแปลงไปตามรายไดจ้ากการด าเนินงาน 

ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธริอ้ยละ        
9.82 และรอ้ยละ 7.61 ตามล าดบั โดยการลดลงของอตัรา   

ก าไรสทุธใินปี 2561 มสีาเหตุส าคญัมาจากการการลดลงของ
นกัท่องเทีย่วชาวจนีทีม่าจงัหวดัภูเกต็หลงัเหตุการณ์เรอืล่ม ซึ่ง
สง่ผลท าใหภู้เกต็แฟนตาซมีรีายไดจ้ากการด าเนินงานน้อยลง 
นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมตีน้ทุนทางการเงนิทีสู่งขึน้จากการออก
หุน้กูแ้ละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น สง่ผลใหอ้ตัราก าไรสทุธิ
น้อยลง 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรพัยอ์ยูท่ี่รอ้ยละ 5.90 และรอ้ยละ 5.14 ตามล าดบั การลดลง
ของอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยใ์นปี 2561 มสีาเหตุส าคญัมา
จากการบนัทกึเงนิลงทุนในโครงการคารนิ์วลัเมจกิในบญัชโีครงการ
ระหว่างก่อสรา้ง ส่งผลใหส้นิทรพัยข์องบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
เพิม่ขึน้ ขณะทีก่ าไรสทุธขิองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยปรบัตวัลดลง
จากผลกระทบของนักท่องเที่ยวชาวจนีทีม่าเทีย่วจงัหวดัภูเกต็ลดลง
ท าให้รายการได้จากการด าเนินงานลดลง และการเพิม่ขึน้ของ
ตน้ทุนทางการเงนิ 

 ในปี 2560 และ 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมอีตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรอยู่ทีร่อ้ยละ 9.26 และรอ้ยละ 5.94 
ตามล าดบั โดยการลดลงของอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร
ในปี 2561 มสีาเหตุส าคญัมาจากการบนัทกึเงนิลงทุนในโครงการ
คารนิ์วลัเมจกิในบญัชโีครงการระหวา่งก่อสรา้ง สง่ผลใหส้นิทรพัย์
ถาวรของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั 
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รำยกำรระหว่ำงกนั  
  

บรษิทัฯ มรีายการระหวา่งกนักบับรษิทัที่เกีย่วขอ้งในเรื่องการเช่าทีด่นิ การซือ้สนิคา้ และการคดิส่วนแบ่งรายไดร้ะหว่างกนั ดงัมี
รายละเอยีดปรากฏในตารางขา้งล่างน้ี รายการเกี่ยวโยงดงักล่าวเป็นรายการที่มเีงื่อนไขทางการคา้และตามสญัญาที่ตกลงกนัระหว่าง
บรษิทัฯ กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหล่านัน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณารายการเหล่าน้ีแล้วเหน็ว่าเหมาะสม เพราะไดก้ระท าอย่างโปรง่ใส 
เป็นธรรม โดยมุง่ทีป่ระโยชน์สงูสดุแก่บรษิทัฯ เป็นส าคญั 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษัทท่ีมีรายการระหว่างกัน ลักษณะความสัมพันธ์ 

บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ำกดั 
(บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

มกีรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื ดร. ผนิ คิว้คชา นายฤทธิ ์ คิว้คชา นางอาภา คิว้คชา                   
นางสุเนตร คิว้คชา  นางสาวอมัพรศร ีคิว้คชา  นายธนะ คิว้คชา และนายอ านาจ คิว้คชา 

บจ. ศูนยป์ลำสวยงำม บำงกอกฟำรม์ 

(บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั)    

มกีรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื ดร.ผนิ คิว้คชา นายธนะ คิว้คชา และนางสาว     
อมัพรศร ีคิว้คชา   

บจ.คชำ บรำเธอรส์  
(บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั) 

มกีรรมการและผูถ้อืหุน้ร่วมกนั คอื  ดร.ผนิ  คิว้คชา  นางอาภา คิว้คชา   
นายอ านาจ คิว้คชา  นายฤทธิ ์ คิว้คชา และนายเดช  คิว้คชา 

 

บริษทัท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะรำยกำร 
มลูค่ำรวมของรำยกำร  

(ล้ำนบำท) 
นโยบำยกำรก ำหนด

รำคำ 
เหตผุลและควำมจ ำเป็น
ของกำรท ำรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2560   

1. บจก. จงัเกิลเวิลด ์ 

ความสมัพนัธ:์  

มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ร่วมกนั  

และมกีรรมการ
รว่มกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัฯ เช่าทีด่นิของ
จงัเกลิเวลิด ์โดยมี
จดุประสงค ์ดงัน้ี 

1)  ใช้เป็นสถานที่เลี้ยง
สตัวส์่วนเกนิของ
ซาฟารเีวลิด ์ 

2)  ใชท้ าฟารม์ปลูก
หญ้าและพชืพนัธุ์
เพื่อเป็นอาหารสตัว ์

3)  ใชท้ าฟารม์เลี้ยงสตัว ์  
เพื่อเป็นอาหาร
ส าหรบัสตัว ์

3.10 

 

3.10 ราคาทีต่กลงรว่มกนั       
ซึง่สามารถเทยีบเคยีง
กนัได ้กบัราคาตลาด 
 
 

การเช่าที่ดนิเพื่อสนบัสนุน
ธรุกจิสวนสตัวเ์ป็นรายการ
การคา้ปกต ิและมเีงื่อนไข
เป็นไปตามราคาตลาด             
คณะกรรมการตรวจสอบ     
ไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็
วา่รายการทีเ่กดิขึน้ มคีวาม
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล 

จงัเกลิเวลิด ์ใหบ้รษิทัฯ 
ใชท้ีด่นิเป็นหลกัทรพัย์
ค ้าประกนัการออกและ
เสนอขายตัว๋แลกเงนิ  

ไมค่ดิค่า 
บรกิาร 

ไมค่ดิค่า 
บรกิาร 

ไมม่กีารคดิคา่ บรกิาร
ในปี 2561 แต่มกีารคดิ
คา่ บรกิารในปี 2562 
ในอตัรารอ้ยละ 1.50    
ของวงเงนิค ้าประกนั     
ซึง่สามารถเทยีบเคยีง
กนัไดก้บัราคาตลาด 

การออกขายตัว๋แลกเงนิ     
โดยมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั 
จะช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ใน
การลงทุนใหแ้ก่นักลงทุนมาก
ยิง่ขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพฒันาโครงการคารนิ์วลั
เมจกิใหส้ าเรจ็ตามทีก่ าหนด 
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะรำยกำร 
มลูค่ำรวมของรำยกำร  

(ล้ำนบำท) 
นโยบำยกำรก ำหนด

รำคำ 
เหตผุลและควำมจ ำเป็น
ของกำรท ำรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2560   

ทัง้น้ี คา่บรกิารการใชห้ลกั-
ทรพัยส์ามารถเทยีบเคยีง     
ไดก้บัราคาตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบ       
ไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็
วา่ รายการดงักล่าวมคีวาม
เป็นธรรม และสมเหตุสมผล 

2. บจก. ศนูยป์ลำ 
สวยงำม บำงกอก
ฟำรม์  

ความสมัพนัธ:์  
มผีูถ้อืหุน้ใหญ่ 
รว่มกนั และมี
กรรมการร่วมกนั 

บรษิทัฯ ซือ้อาหารปลา
คารพ์ จากศูนยป์ลา-
สวยงาม บางกอกฟารม์ 
เพื่อน ามาจ าหน่ายใหแ้ก่
นกัท่องเที่ยวของซาฟารี
เวลิด ์

0.93 0.78 เท่ากบัราคาทีข่าย    
ใหแ้ก่บุคคลภายนอก  

เน่ืองจาก บจก. ศูนยป์ลา
สวยงาม บางกอกฟารม์ มี
ความเชีย่วชาญในธรุกจิ  
ปลาคารพ์ บรษิทัฯ จงึไดซ้ือ้
อาหารปลาคารพ์ตามราคา
ตลาดจาก ศูนยป์ลาสวยงามฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วมคีวามเหน็วา่ 
รายการทีเ่กดิขึน้มคีวามเป็น
ธรรม และสมเหตุสมผล 

บรษิทัฯ ขายน ้ามนั
เชือ้เพลงิให ้บจก. ศูนย์
ปลาสวยงาม บางกอก
ฟารม์ เพื่อใช้ประกอบ
กจิการ 

0.34 - ราคาทุน บรษิทัฯ ซือ้น ้ามนัมาใช้ใน
การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
และไดแ้บ่งขายน ้ามนัดงักล่าว 
ใหแ้ก่ศูนยป์ลาสวยงามฯ            
ในราคาทุน  

คณะกรรมการตรวจสอบ           
ไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็
วา่รายการทีเ่กดิขึน้มคีวาม
สมเหตุสมผล 

3. บจก. คชำ  
บรำเธอรส์  

ความสมัพนัธ:์  
มผีูถ้อืหุน้ใหญ่
รว่มกนั และมี
กรรมการร่วมกนั 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้ชา  
บราเธอรส์ ใชส้ถานที่
ภายในซาฟารเีวลิด์
จ าหน่ายไอศกรมีและ
ขนมหวานใหแ้ก่นักท่อง  
เทีย่วของซาฟารเีวลิด ์
โดยบรษิทัฯ ไดร้บัส่วน
แบ่งรายไดจ้ากการขาย
ไอศกรมี และขนม
หวานในซาฟารเีวลิด์ 

6.38  5.96 สว่นแบ่งรายได ้             
ในอตัราทีใ่กลเ้คยีง      
กบัสว่นแบ่งรายไดท้ี ่
คชาบราเธอรส์ช าระ
ใหแ้ก่ศูนยก์ารคา้ทีไ่ด้
เปิดใหบ้รกิารรา้น
จ าหน่ายไอศกรมี           
และขนมหวาน 

เน่ืองจากเป็นการคา้ปกต ิ
และมเีงื่อนไขเป็นไปตาม
ราคาตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพ้จิารณาแล้ว 
มคีวามเหน็วา่ รายการที่
เกดิขึน้มคีวามเป็นธรรม             
และมคีวามสมเหตุสมผล 
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บริษทัท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะรำยกำร 
มลูค่ำรวมของรำยกำร  

(ล้ำนบำท) 
นโยบำยกำรก ำหนด

รำคำ 
เหตผุลและควำมจ ำเป็น
ของกำรท ำรำยกำร 

ปี 2561 ปี 2560   

 บรษิทัฯ ขายน ้ามนั
เชือ้เพลงิใหแ้ก่คชา- 
บราเธอรส์ เพื่อใช้
ประกอบกจิการ 

2.77 - ราคาทุน บรษิทัฯ ซือ้น ้ามนัมาใช้ใน  
การประกอบธุรกจิและได ้  
แบ่งขายน ้ามนัดงักล่าวใหแ้ก่ 
คชาบราเธอรส์ในราคาทุน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า 
รายการทีเ่กดิขึน้มคีวาม
สมเหตุสมผล 

 บรษิทัฯ ซือ้สนิคา้จาก 
จากคชาบราเธอรส์ 
เพื่อน ามาจ าหน่าย
ใหแ้ก่นักท่องเทีย่ว     
ของซาฟารเีวลิด ์และ     
เพื่อเป็นอาหารวา่งใน
การประชุมและรบัรอง
ในโอกาสพเิศษ 

12.48  12.62 เท่ากบัราคาทีข่าย      
ใหแ้ก่บุคคลภายนอก 

บรษิทัฯ ซือ้สนิคา้จากคชา-
บราเธอรส์ ตามราคาตลาด
และมเีงื่อนไขการคา้ตาม 
ปกต ิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ     
ไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็
วา่ รายการที่เกดิขึน้มคีวาม
เป็นธรรมและสมเหตุสมผล   

 บรษิทัฯ คดิคา่บรกิาร
การใช้รถขนสง่กบั 
คชาบราเธอรส์ 

0.08 - ราคาทีต่กลงรว่มกนั  
ซึง่สามารถเทยีบเคยีง   
กนัไดก้บัราคาตลาด 

บรษิทัฯ ไดใ้หค้ชาบรา
เธอรส์ใชร้ถเพื่อขนสง่สนิคา้
ของคชาบราเธอรส์ โดยคดิ
คา่ขนสง่ตามราคาทีต่กลง
รว่มกนั ซึง่สามารถเทยีบ 
เคยีงกนัไดก้บัราคาตลาด  

คณะกรรมการตรวจสอบ    
ไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็
วา่รายการทีเ่กดิขึน้มคีวาม
สมเหตุสมผล 

 

การท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

โดยหลกัการแล้ว บรษิทัฯ จะไมท่ ารายการระหวา่งกนักบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และ/หรอื ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง เวน้แต่จะเป็นการท า
รายการเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยมรีาคาและเงื่อนไขทีไ่มแ่ตกต่างจากการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ส าหรบัรายการที่เกี่ยวข้องกนัที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัจะพจิารณาด้วย
ความระมดัระวงั สมเหตุสมผล และมอีตัราตอบแทนที่ยุติธรรม พรอ้มทัง้จะดูแลใหม้กีารอนุมตัติามขัน้ตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อยา่งถูกตอ้ง และจะเปิดเผยชนิดและมลูค่าของรายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ภายใต้กฎระเบยีบที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 
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รำยงำนของผูส้อบบัญชรีับอนญุำต  
  

  
 

เสนอ  ผูถื้อหุ้น และคณะกรรมกำร บริษทั ซำฟำรีเวิลด ์จ ำกดั (มหำชน)  

ควำมเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ 
เฉพาะของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะ
การเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นเฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้
ถือหุ้นเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ รวมถงึสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และของเฉพาะบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2561 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

เกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชทีี่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และ
ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ  ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตกุำรณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการบญัชทีีส่ าคญักบับุคคลและกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั และมยีอดคงเหลอืกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัดงักล่าวเป็นจ านวนมาก รายการดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นงบ
การเงนิตามสญัญาและเกณฑท์ีต่กลงร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ทัง้นี้ความเหน็
ของขา้พเจา้ไม่เปลีย่นแปลงไปจากเรื่องนี้ 

เรือ่งส ำคญัในกำรตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบัปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่าน้ี 
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รายจา่ยลงทุนงานก่อสรา้งโครงการคารนิ์วลัเมจิก 

ควำมเสีย่ง 

บรษิัทย่อย คอื บรษิัท คาร์นิวลัเมจกิ จ ากดั มงีานระหว่างก่อสร้างโครงการคาร์นิวลัเมจกิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 รวม
ทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิ 3,060.8 ลา้นบาท ตามทีป่รากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12 รายจ่ายฝ่ายทุนของการก่อสรา้ง
โครงการคาร์นิวลัเมจิกถือว่ามจี านวนเงินเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินรวม นอกจากนี้บริษัทย่อยได้มกีารท าสญัญาการ
ก่อสร้างเป็นจ านวนเงนิ 2,963.25 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 30 ผู้บริหารมหีน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายในการบนัทกึบญัชรีายจ่ายฝ่ายทุนเป็นตน้ทุนของโครงการคารน์ิวลัเมจกิขึน้อยู่กบัลกัษณะของรายจ่าย ความ
เกีย่วขอ้งกบัโครงการและความเหมาะสมของจ านวนเงนิทีบ่นัทกึบญัชเีป็นรายจ่ายฝ่ายทุนทีเ่กีย่วขอ้ง 

วธิกีำรตอบสนองควำมเสีย่งโดยผูส้อบบญัช ี

ขา้พเจ้าได้ท าความเขา้ใจการควบคุมภายในเกี่ยวกบัการจ่ายค่าก่อสร้าง ขัน้ตอนการตรวจรบังานและการอนุมตัิรายการที่
เกีย่วขอ้ง สุม่เลอืกรายการทีม่นียัส าคญัเพื่อตรวจสอบจ านวนเงนิกบัสญัญาและ/หรอืเอกสารประกอบการจ่ายเงนิและพจิารณา
ความเหมาะสมของรายจ่ายทีบ่ ันทกึเป็นต้นทุนของสนิทรพัย์ เปรยีบเทยีบรายการทีส่ าคญักบังบประมาณโครงการ รวมถงึ
ประเมนิความเหมาะสมของความคบืหน้าของการก่อสรา้งโดยเขา้สงัเกตการณ์โครงการก่อสรา้ง ณ วนัสิน้ปี 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึง่รวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานประจ าปีนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรยีม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้ 

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่ี
สาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการหรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่า 
ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะ
สือ่สารเรื่องดงักล่าวกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลเพื่อใหผู้ม้หีน้าทีก่ ากบัดแูลด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูทีแ่สดงขดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 

ควำมรบัผิดชอบของผูบ้ริหำรและผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดแูลต่องบกำรเงิน 

ผู้บรหิารมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงนิ ผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่
ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดด าเนินงานหรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั 
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ควำมรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอื ความ
เชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มลู
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอื
ว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีล
ต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช ีขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

- ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็
ของขา้พเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะ สูงกว่า
ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน 
การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บรษิทั 

- ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร 

- สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของผูบ้รหิารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้
เกดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้
สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกต
ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เกี่ยวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจ้าจะ
เปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง 

- ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

- ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรม
ทางธุรกจิภายในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดียวต่อความเหน็ของ
ขา้พเจา้ 
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ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัผู้มหีน้าที่ในการก ากบัดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน
หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่ผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็น
อสิระและไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึง่ขา้พเจา้เชื่อว่ามเีหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาด
ความเป็นอสิระ 

จากเรื่องที่สื่อสารกบัผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแล ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัมากทีสุ่ดในการตรวจสอบงบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ี
ในรายงานของผูส้อบบญัชเีวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกดิขึน้ ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสาร
ดงักล่าว 

 

 
 
 
 

(นายวชิยั   รุจติานนท)์ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4054 

บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั 

กรุงเทพฯ 27 กุมภาพนัธ ์2562 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

(หน่วย: บาท) 

 
 

งบการเงนิรวม 
31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
31 ธนัวาคม 

สนิทรพัย ์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 5 161,924,049.07  219,747,336.60  45,976,039.97  25,828,366.98  

เงนิลงทุนชัว่คราว 6 2,020,171.34  2,439,221.59  2,020,171.34  2,439,221.59  

ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น - สุทธ ิ 4, 7 115,743,248.22  213,236,851.01  43,434,539.78  49,616,087.71  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4 -    -    252,045,676.48  86,312,161.39  

สนิคา้คงเหลอื - สุทธ ิ 8 40,839,032.91  41,994,882.03  11,795,581.22  10,977,502.81  

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั  -    1,469,458.76  -    1,469,458.76  

 320,526,501.54  478,887,749.99  355,272,008.79  176,642,799.24  

      

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ 9 -    -    1,186,105,000.00  1,186,105,000.00  

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกนั 10 4,140,689.04  4,104,121.33  -    -    

สตัวแ์ละตน้ไม ้- สุทธ ิ 11 501,953,794.77  554,368,694.12  484,981,433.89  538,693,773.30  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 12 6,140,864,486.92  4,726,709,154.57  1,827,983,019.57  1,812,194,414.31  

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยแ์ละสตัว ์- สุทธ ิ 13 69,991,624.83  160,512,595.00  253,000.00  5,904,536.00  

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 26 6,369,264.66  5,153,812.45  6,369,264.66  5,153,812.45  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 14 18,034,925.50  18,321,067.50  6,091,766.98  5,759,454.98  

   6,741,354,785.72  5,469,169,444.97  3,511,783,485.10  3,553,810,991.04  

  7,061,881,287.26  5,948,057,194.96  3,867,055,493.89  3,730,453,790.28  

     

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่) 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
(หน่วย: บาท) 

 
 

งบการเงนิรวม 
31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
31 ธนัวาคม 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 4, 15 326,099,721.04  370,258,287.52  112,685,988.18  104,861,924.85  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น 16 932,909,274.74  822,063,509.45  181,045,676.48  86,410,135.11  

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4 80,000,000.00  -     -    -    

หุน้กูร้ะยะสัน้ 17 471,815,048.57  320,300,496.02  -    -    

ส่วนของหนี้สนิระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงนิส่วน
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี  18 29,086,130.45  26,026,345.77  13,747,387.41  16,547,756.26  

เงนิกูย้มืระยะยาวส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 241,285,836.98  204,938,779.56  122,513,734.15  120,198,647.51  

ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย  29,277,305.57  20,052,780.99  26,664,320.70  -    

 2,110,473,317.35  1,763,640,199.31  456,657,106.92  328,018,463.73  

      

หุน้กูร้ะยะยาว 17 658,123,939.06  173,916,227.58  -    -    

หนี้สนิระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงนิ - สุทธ ิ 18 19,316,937.26  29,030,836.21  2,674,311.98  15,712,154.00  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัและบุคคลภายนอก 19 135,464,736.30  -    -    -    

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัย่อย 4 -    -    8,500,000.00  8,500,000.00  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สุทธ ิ 20 835,170,643.16  856,880,938.02  300,302,173.47  442,779,741.09  

ประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบั
ผลประโยชน์พนกังาน 

21 136,051,559.00  118,889,099.00  72,809,249.00  65,876,643.00  

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 26 26,569,908.41  23,698,392.24   -    -    

  1,810,697,723.19  1,202,415,493.05  384,285,734.45  532,868,538.09  

  3,921,171,040.54  2,966,055,692.36  840,942,841.37  860,887,001.82  

     

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่) 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
(หน่วย: บาท) 

 
 

งบการเงนิรวม 
31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
31 ธนัวาคม 

หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 

ทุนเรอืนหุน้      

ทุนจดทะเบยีน      

หุน้สามญั 2,221.11 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  2,221,108,600.00  2,221,108,600.00  2,221,108,600.00  2,221,108,600.00  

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้      
หุน้สามญั 2,221.11 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  2,221,108,600.00  2,221,108,600.00  2,221,108,600.00  2,221,108,600.00  

ส่วนต ่ากว่ามลูค่าหุน้สามญั   (4,114,753.80)  (4,114,753.80)  (4,114,753.80)  (4,114,753.80) 

ส่วนเกนิจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์  65,417,762.86  65,417,762.86  65,417,762.86  65,417,762.86  

ก าไรสะสม          

จดัสรรแลว้          

ส ารองตามกฎหมาย 22 59,800,000.00  51,950,000.00  59,800,000.00  51,950,000.00  

ยงัไมจ่ดัสรร  783,081,131.20  641,973,968.00  683,901,043.46  535,205,179.40  

 3,125,292,740.26  2,976,335,577.06  3,026,112,652.52  2,869,566,788.46  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม  15,417,506.46  5,665,925.54  -    -    

  3,140,710,246.72  2,982,001,502.60  3,026,112,652.52  2,869,566,788.46  

  7,061,881,287.26  5,948,057,194.96  3,867,055,493.89  3,730,453,790.28  

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
(หน่วย: บาท) 

 
 

งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 

4, 29
จ าหน่ายบตัรเขา้ชม  1,213,285,356.83  1,199,092,680.57  615,397,534.42  531,286,338.74  
จ าหน่ายอาหารและเครือ่งดื่ม  397,189,187.59  410,851,006.68  255,592,724.35  225,251,719.77  
จ าหน่ายสนิคา้และของทีร่ะลกึ  48,587,756.80  57,382,986.36  24,787,701.24  25,361,471.25  
จ าหน่ายอาหารสตัว์  24,821,390.00  21,195,630.00  22,913,730.00  19,054,900.00  
จ าหน่ายภาพถ่าย  66,943,668.82  45,358,271.59  30,163,056.72  29,289,187.59  
ใหบ้รกิารรถรบัส่ง  102,058,815.00  115,238,523.32  57,161,660.00  66,813,055.00  
ใหบ้รกิารกจิกรรมสวนสนุก  26,291,273.39  30,403,002.68  11,213,133.36  10,029,271.87  
ใหบ้รกิารรบัฝากขาย  19,070,588.53  26,023,970.16  8,096,088.93  9,441,574.40  
ส่วนแบ่งค่าถ่ายรูป  -    5,931,915.89  -    -    
จากการด าเนินงานอื่น 35 31,249,013.72  26,274,810.62  25,792,661.57  22,439,546.49  

    1,929,497,050.68  1,937,752,797.87  1,051,118,290.59  938,967,065.11  

ตน้ทุนขายและบรกิาร   (807,125,328.67) (798,095,568.32) (413,062,544.79) (400,330,841.10) 

ขาดทุนจากสตัวต์าย   (26,329,423.61)  (10,545,688.18)  (26,329,423.61)  (10,545,688.18) 

ค่าเสือ่มราคา 11, 12  (174,091,599.95) (195,657,982.26) (100,512,868.63) (125,030,485.27) 

  921,950,698.45   933,453,559.11  511,213,453.56  403,060,050.56  

กลบัรายการหนี้สงสยัจะสญู - สุทธ ิ 7, 13 2,674,460.00  16,370,526.12  1,338,795.00  13,815,500.00  
รายไดจ้ากการขายสตัวเ์กดิใหม่ 11 185,000.00  2,556,000.00  765,000.00  2,556,000.00  

ก าไรจากการขายสตัว ์  3,083,993.35  2,252,229.79  3,397,434.93  1,321,108.06  

ก าไร(ขาดทุน)จากการขายสนิทรพัยถ์าวร   (354,201.55) 366,463.23  1,411,732.99  1,230,561.50  
ดอกเบีย้รบั  948,003.10  1,284,273.56  14,040,179.48  1,988,644.79  

เงนิปันผลรบั 23 -    -    -    294,275,250.00  

รายไดอ้ื่น 35 15,356,908.64  13,453,333.31  11,865,354.99  7,864,286.06  
รายไดเ้งนิชดเชยจากบรษิทัประกนัภยั  4,757,091.23  -    -    -    

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร   (81,121,648.28)  (85,827,880.58)  (44,430,445.12)  (43,098,339.99) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร   (532,947,019.92) (560,702,540.48) (253,037,435.77) (258,362,826.99) 
  334,533,285.02  323,205,964.06  246,564,070.06  424,650,233.99  

ตน้ทุนทางการเงนิ 35  (132,510,723.64)  (89,183,825.56)  (47,697,197.45)  (64,207,481.96) 

ก าไรก่อนรายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้  202,022,561.38  234,022,138.50  198,866,872.61  360,442,752.03  

รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษเีงนิได ้ 27  (53,313,817.26)  (40,281,350.58)  (42,321,008.55) 124,892.55  

  148,708,744.12  193,740,787.92  156,545,864.06  360,567,644.58  
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งบก ำไรขำดทนุและก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ่) 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
(หน่วย: บาท) 

 
 

งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560 

 
     

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณติศาสตร์ประกนัภยัส าหรบัโครงการ
ผลประโยชน์ของพนกังาน 21                  -     (9,403,090.00)              -     (5,072,179.00) 

ภาษีเงนิไดข้องก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นส าหรบั
รายการทีจ่ะไมถู่กจดัประเภทรายการใหม ่ 26 -    1,880,618.00               -    1,014,435.80  

   -    (7,522,472.00) -    (4,057,743.20) 

  148,708,744.12  186,218,315.92  156,545,864.06  356,509,901.38  

      

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  148,957,163.20  193,817,659.04  156,545,864.06  360,567,644.58  

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม  (248,419.08) (76,871.12) -    -    

  148,708,744.12  193,740,787.92  156,545,864.06  360,567,644.58  

      

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  148,957,163.20  186,297,831.18  156,545,864.06  356,509,901.38  

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม  (248,419.08) (79,515.26) -    -    

  148,708,744.12  186,218,315.92  156,545,864.06  356,509,901.38  

ก าไรต่อหุน้      

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่  (บาท)  0.067  0.087  0.070  0.162  

หุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (หุน้)  2,221,108,600  2,221,108,600  2,221,108,600  2,221,108,600  

 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
(หน่วย: บาท) 

 

หมายเหตุ 

งบการเงนิรวม 

ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 

รวม 
ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัใหญ่ 

ส่วนไดเ้สยี 
ทีไ่มม่ ี

อ านาจควบคุม 

รวม 
ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

ทุนเรอืนหุน้ 
ทีอ่อกและ 
ช าระแลว้ 

ส่วนต ่ากว่า
มลูค่า 

หุน้สามญั 

ส่วนเกนิทุน
จากการจ่าย
โดยใชหุ้น้ 
เป็นเกณฑ ์

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

จดัสรร 
เป็นส ารอง
ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

ขาดทุนจากประมาณ
การตามหลกั
คณติศาสตร์

ประกนัภยั - สุทธ ิ

  2,221,108,600.00  (4,114,753.80) 65,417,762.86  51,950,000.00  641,973,968.00  -    2,976,335,577.06  5,665,925.54  2,982,001,502.60  
          

 เพิม่ทุนหุน้สามญั  -    -    -    -    -    -    -    10,000,000.00  10,000,000.00  
 ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  -    -    -    -    148,957,163.20  -    148,957,163.20  (248,419.08) 148,708,744.12  
  ส ารองตามกฎหมาย 22 -    -    -    7,850,000.00   (7,850,000.00) -    -    -    -    

 2,221,108,600.00  (4,114,753.80) 65,417,762.86  59,800,000.00  783,081,131.20  -    3,125,292,740.26  15,417,506.46  3,140,710,246.72  

 2,221,108,600.00  (4,114,753.80) 65,417,762.86  33,850,000.00  473,776,136.82  -    2,790,037,745.88  5,970,190.80  2,796,007,936.68  

         
 ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  -    -    -    -    193,817,659.04  (7,519,827.86) 186,297,831.18   (79,515.26) 186,218,315.92  
 โอนไปก าไรสะสม  -    -    -    -     (7,519,827.86) 7,519,827.86  -    -    -    
 ส ารองตามกฎหมาย 22 -    -    -    18,100,000.00  (18,100,000.00) -    -    -    -    
 เงนิปันผลจ่าย 23 -    -    -    -    -    -    -     (224,750.00)  (224,750.00) 

 2,221,108,600.00  (4,114,753.80) 65,417,762.86  51,950,000.00  641,973,968.00  -    2,976,335,577.06  5,665,925.54  2,982,001,502.60  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงนิน้ี 
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งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ (ตอ่) 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
(หน่วย: บาท) 

 

หมายเหตุ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่ 

รวม 
ส่วนของ 
ผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัใหญ่ 

ทุนเรอืนหุน้ 
ทีอ่อกและ 
ช าระแลว้ 

ส่วนต ่ากว่า 
มลูค่า 

หุน้สามญั 

ส่วนเกนิทุน 
จากการจ่าย 
โดยใชหุ้น้ 
เป็นเกณฑ ์

ก าไรสะสม 
องค์ประกอบอื่นของ 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ 

จดัสรร 
เป็นส ารองตาม
กฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

ขาดทุนจากประมาณการ
ตามหลกัคณติศาสตร์
ประกนัภยั - สุทธ ิ

  2,221,108,600.00   (4,114,753.80) 65,417,762.86  51,950,000.00  535,205,179.40  -    2,869,566,788.46  
        

 ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  -    -    -    -    156,545,864.06  -    156,545,864.06  

  ส ารองตามกฎหมาย 22 -    -    -    7,850,000.00   (7,850,000.00) -    -    

 2,221,108,600.00   (4,114,753.80) 65,417,762.86  59,800,000.00  683,901,043.46  -    3,026,112,652.52  

 2,221,108,600.00   (4,114,753.80) 65,417,762.86  33,850,000.00  196,795,278.02  -    2,513,056,887.08  

       
 ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี  -    -    -    -    360,567,644.58   (4,057,743.20) 356,509,901.38  
 โอนไปก าไรสะสม  -    -    -    -     (4,057,743.20) 4,057,743.20  -    

 ส ารองตามกฎหมาย 22 -    -    -    18,100,000.00  (18,100,000.00) -    -    

 2,221,108,600.00   (4,114,753.80) 65,417,762.86  51,950,000.00  535,205,179.40  -    2,869,566,788.46  

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้     
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งบกระแสเงนิสด 
บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงนิรวม 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ 202,022,561.38  234,022,138.50  198,866,872.61  360,442,752.03  
รายการปรบัปรุงกระทบก าไรขาดทุนเป็นเงนิสดรบัมาจาก                       
(ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน :     

ค่าเสือ่มราคา 177,194,466.38  196,919,413.18  100,512,868.63  125,030,485.27  

กลบัรายการหนี้สงสยัจะสญู - สุทธ ิ  (2,674,460.00)  (16,370,526.12)  (1,338,795.00)  (13,815,500.00) 

(กลบัรายการ)ผลขาดทุนจากมลูค่าสนิคา้คงเหลอืลดลง - สุทธ ิ  (61,381.07) 534,809.61  -     (1,412,036.65) 

(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายและจ าหน่ายสนิทรพัยถ์าวร 624,131.05  534,244.48   (1,299,922.92)  (362,930.50) 

ก าไรจากการขายสตัว์  (3,083,993.35)  (2,252,229.79)  (3,397,434.93)  (1,321,108.06) 

ขาดทุนจากสตัวต์าย 26,329,423.61  10,545,688.18  26,329,423.61  10,545,688.18  

ดอกเบี้ยรบั  (948,003.10)  (1,284,273.56)  (14,040,179.48)  (1,988,644.79) 

เงนิปันผลรบั        -    -    -    (294,275,250.00) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 25,642,541.00  17,293,763.00  11,793,706.00  8,686,851.00  

ตน้ทุนทางการเงนิ 132,510,723.64  89,183,825.56  47,697,197.45  64,207,481.96  

557,556,009.54  529,126,853.04  365,123,735.97  255,737,788.44  

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยด์ าเนินงาน - (เพิม่ขึน้) ลดลง     

ลกูหนี้การคา้และลูกหนี้หมนุเวยีนอื่น 98,454,470.79   (81,537,579.29) 6,703,118.41   (15,174,123.36) 

สนิคา้คงเหลอื  1,217,230.19  8,925,266.72   (818,078.41) 638,897.30  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  286,142.00  3,686,756.85   (332,312.00) 1,654,806.50  

การเปลีย่นแปลงในหนี้สนิด าเนินงาน - เพิม่ขึน้ (ลดลง)     

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น  (52,317,511.85) 61,961,542.02  10,542,841.68  51,104,430.40  

จ่ายประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน  (8,480,081.00)  (3,333,014.00)  (4,861,100.00)  (3,060,014.00) 

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 596,716,259.67  518,829,825.34  376,358,205.65  290,901,785.28  

จ่ายภาษเีงนิได ้  (42,355,855.21)  (31,333,007.67)  (16,872,140.06)  (1,469,458.76) 

รบัคนืภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่าย 1,406,757.25  -    1,406,757.25                       -    

 555,767,161.71  487,496,817.67  360,892,822.84  289,432,326.52  
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งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

เงนิลงทุนชัว่คราวลดลง 419,050.25  27,653,496.61  419,050.25  7,653,496.61  
เงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั(เพิม่ขึน้)ลดลง  (36,567.71) 36,076,255.22  -                         -    
เงนิสดรบัดอกเบีย้ 948,003.10  6,835,845.47  13,486,590.42  192,013.35  
เงนิสดรบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืจากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั -    -    133,000,000.00                       -    
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั -    -     (349,000,000.00)  (84,515,529.95) 
เงนิสดจ่ายซื้อสตัวแ์ละตน้ไม ้  (7,129,376.00)  (15,570,825.98)  (2,729,376.00)  (16,344,825.98) 
เงนิสดจ่ายซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (1,288,986,908.53)  (965,040,574.72)  (82,932,284.24)  (72,406,070.84) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสตัว์ 8,500,000.00  5,200,000.00  7,500,000.00  3,000,000.00  
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,881,929.53  2,721,870.10  2,769,780.00  2,286,356.06  
จ่ายเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยแ์ละสตัว์  (81,834,774.83)  (52,746,667.48)  (8,952,870.00)  (52,746,667.48) 
รบัคนืเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสตัว ์ 8,284,536.00  815,500.00  8,284,536.00  815,500.00  
เงนิสดรบัเงนิปันผล -    -       -    294,275,250.00  

(1,356,954,108.19)  (954,055,100.78)  (278,154,573.57) 82,209,521.77  
     

เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น -สุทธ ิ 81,237,676.33  684,146,734.25  132,815,165.89  84,515,529.94  
เงนิสดรบัหุน้กูร้ะยะสัน้ -สุทธ ิ 146,786,497.83  119,010,942.04    -    -    
รบัเงนิกูย้มืจากบรษิทัย่อย    -    -         -    98,000,000.00  
ช าระคนืเงนิกูจ้ากบรษิทัย่อย                        -                         -                         -     (345,000,000.00) 
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั 110,000,000.00                       -                         -                         -    
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั  (30,000,000.00)                      -                         -                         -    
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัและบุคคลภายนอก 135,184,800.00                       -                         -                         -    
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู ้ 603,546,964.20  173,091,148.80                       -                         -    
ช าระคนืหุน้กูร้ะยะยาว  (180,000,000.00)  (320,000,000.00)                      -                         -    
ช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  (28,053,339.07)  (42,522,952.46)  (16,647,660.87)  (31,958,851.63) 
รบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 242,123,251.77  36,112,500.00                       -                         -    
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  (229,772,171.08)  (193,647,239.68)  (142,772,171.08)  (109,647,239.68) 
จ่ายช าระตน้ทุนทางการเงนิ  (117,690,021.03)  (113,105,135.15)  (35,985,910.22)  (61,019,874.88) 
จ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย                        -     (224,750.00)                      -                         -    
รบัช าระค่าหุน้สามญัเพิม่ทุน 10,000,000.00                       -                         -                         -    

 743,363,658.95  342,861,247.80   (62,590,576.28)  (365,110,436.25) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธ ิ  (57,823,287.53)  (123,697,035.31) 20,147,672.99  6,531,412.04  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัตน้ปี 219,747,336.60  343,444,371.91  25,828,366.98  19,296,954.94  
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายปี 161,924,049.07  219,747,336.60  45,976,039.97  25,828,366.98  
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งบกระแสเงนิสด (ตอ่) 
บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงนิรวม 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

     

รายการทีไ่ม่เป็นตวัเงนิ     

สนิทรพัยเ์พิม่ขึน้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ 21,399,224.80  26,758,050.00  809,450.00  20,628,850.00  

ซื้อสนิทรพัยเ์ป็นเงนิเชือ่ 47,631,764.22  110,261,586.97                       -                         -    

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัโครงการระหว่างก่อสรา้งคา้งจ่าย 30,000,000.00  30,000,000.00                       -                         -    

ตน้ทนุการกูย้มืทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าของทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 93,920,513.79  62,410,809.52                       -                         -    

โอนเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยไ์ปเป็นโครงการระหว่างก่อสรา้ง                        -    11,250,000.00                       -                         -    

โอนเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสนิทรพัยไ์ปเป็นสนิทรพัย์ 161,183,339.00  7,110,574.24  3,432,000.00  7,110,574.24  

โอนเงนิล่วงหน้าค่าซื้อสตัวไ์ปเป็นสตัว์ 4,587,870.00  62,248,316.60  4,587,870.00  62,248,316.60  
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หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ 
บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 

ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

1. ข้อมลูทัว่ไป 

บรษิทั ซาฟารเีวลิด ์จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) ไดจ้ดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที่ 21 ตุลาคม 
2528 และไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดักบักระทรวงพาณิชย ์ และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นบรษิทั ซาฟารเีวลิด ์ จ ากดั 
(มหาชน) เมื่อวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2537 โดยมสี านักงานตัง้อยู่ ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอนิทรา แขวงสามวาตะวนัตก เขตคลองสามวา 
กรงุเทพมหานคร 10510 

บรษิทัฯ ด าเนินธรุกจิหลกัประเภทการท่องเทีย่วและสนัทนาการในรปูสวนสตัวเ์ปิด สวนน ้าและTheme Park  

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ คอื ตระกูลคิว้คชา 

ขอ้มลูบรษิทัยอ่ย: 

1. บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)ได้จดทะเบียนและจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที่ 21 มถิุนายน 2539 
และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดักบักระทรวงพาณิชย์ และได้เปลี่ยนชื่อเ ป็น บรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี 
จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม 2547 โดยมสี านักงานตัง้อยู่ ณ เลขที่ 99 หมู่ 3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้ จงัหวดั
ภูเกต็ 83150 บรษิทัยอ่ยดงักล่าวด าเนินธรุกจิหลกัประเภทการท่องเทีย่วและสนัทนาการในรปูการแสดงศลิปและวฒันธรรม 

2. บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดัไดจ้ดทะเบยีนและจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที่ 4 เมษายน 2554 
โดยมสี านักงานตัง้อยู ่ณ เลขที ่99 หมูท่ี ่9 ต าบลหวัหวา้ อ าเภอศรมีหาโพธ ิจงัหวดัปราจนีบุร ี 25140 บรษิทัยอ่ยดงักล่าว
ด าเนินธุรกจิหลกัประเภทการท่องเทีย่วและขยายพนัธุส์ตัว ์ปัจจบุนับรษิทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดเ้ริม่ด าเนินกจิการ 

3. บรษิทั คาร์นิวลัเมจกิ จ ากดัได้จดทะเบียนและจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดัตามกฎหมายไทย เมื่อวนัที่ 9 ตุลาคม 2557 โดยมี
ส านกังานตัง้อยู ่ณ เลขที ่99 หมูท่ี ่3 ต าบลกมลา อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83150 บรษิทัยอ่ยดงักล่าวด าเนินธรุกจิท่องเที่ยว
และสนัทนาการประเภท Theme Park ที่เน้นโชว์เรื่องการแสดงแสง ส ีของดวงไฟ Hi-tech ต่าง ๆ ที่น าสมยั ตื่นตาตื่นใจ
หลากหลายรูปแบบ ปัจจุบนับรษิทัย่อยดงักล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างโครงการคาร์นิวลัเมจกิและยงัไม่ได้เริ่ ม
ด าเนินกจิการ 

เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัย่อยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่อยู่ส านักงานเป็นเลขที่ 999 หมู่ที่ 3 ต าบลกมลา 
อ าเภอกะทู ้จงัหวดัภูเกต็ 83150 

2. เกณฑก์ำรน ำเสนองบกำรเงิน 

งบการเงนิน้ีจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึการตคีวามและแนว
ปฏบิตัทิางการบญัชทีี่ประกาศใช้โดยสภาวชิาชีพบญัชีฯ (“สภาวชิาชีพบญัชี”) และกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กี่ยวขอ้ง 

การแสดงรายการในงบการเงนิ ไดท้ าขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ลงวนัที ่11 ตุลาคม 2559 
ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 

งบการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท าเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัท างบการเงนิดงักล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของการจดัท ารายงานในประเทศ ดงันัน้เพื่อความสะดวกของผูอ้่านงบการเงินทีไ่ม่คุน้เคยกบัภาษาไทย บรษิทัไดจ้ดัท างบการเงนิ
ฉบบัภาษาองักฤษขึน้โดยแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทย 
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งบการเงนิน้ีไดจ้ดัท าขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื่นในนโยบายการบญัชี 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมผีลกระทบต่อการก าหนดนโยบายและการรายงานจ านวนเงนิทีเ่กี่ยวกบั สนิทรพัย ์หน้ีสนิ รายได ้และค่าใช้จ่าย การ
ประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจยัต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดลอ้มนัน้ซึง่ไมอ่าจอาศยัขอ้มลูจากแหล่งอื่นและน าไปสูก่ารตดัสนิใจเกีย่วกบัการก าหนดจ านวนสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ
นัน้ ๆ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากการตัง้ขอ้สมมตฐิานต่อมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิอาจแตกต่างไปจากทีป่ระมาณไว้ 

ประมาณการและขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิจะไดร้บัการทบทวนอย่างสม ่าเสมอ การปรบัประมาณการ ทางบญัชจีะ
บนัทกึในงวดบญัชทีีก่ารประมาณการดงักล่าวไดร้บัการทบทวน หากการปรบัประมาณการกระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบนัทกึ
ในงวดทีป่รบัและงวดในอนาคต หากการปรบัประมาณการกระทบทัง้งวดปัจจบุนัและอนาคต 

เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

งบการเงนิรวมประกอบดว้ยงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (รวมเรยีกว่า “กลุ่มบรษิทั”) รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ย มดีงัต่อไปน้ี  

บรษิทัยอ่ย ลกัษณะธุรกจิ 

สดัส่วนการถอืหุน้(รอ้ยละ) 

31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทัฯ โดยตรง       

บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ท่องเทีย่วและสนัทนาการ 99.92 99.92 

บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั  ท่องเทีย่วและขยายพนัธุส์ตัว ์ 90.00 90.00 
(9% ถอืโดยบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน))   

บริษทัย่อยทีถื่อหุ้นโดยบริษทั ภเูกต็แฟนตาซี จ ากดั (มหาชน)     
บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั  ท่องเทีย่วและสนัทนาการ 99.00 99.00 

 

งบการเงนิของบรษิทัยอ่ยจดัท าขึน้โดยใช้นโยบายการบญัชทีีส่ าคญัเช่นเดยีวกนักบัของบรษิทัฯ 

รายการบญัชรีะหวา่งกนัทีเ่ป็นสาระส าคญัไดถู้กตดัออกไปในการจดัท างบการเงนิรวม 

บรษิทัยอ่ยเป็นกจิการทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของบรษิทัฯ การควบคมุเกดิขึน้เมื่อบรษิทัฯ มอี านาจควบคมุทัง้ทางตรงหรอืทางอ้อม
ในการก าหนดนโยบายทางการเงนิและการด าเนินงานของบรษิทันัน้ เพื่อไดม้าซึง่ประโยชน์จากกจิกรรมของบรษิทัยอ่ย งบการเงนิ
ของบรษิทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงนิรวม นบัแต่วนัทีม่กีารควบคมุจนถงึวนัทีก่ารควบคมุสิน้สุดลง 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมตอ้งถูกปันสว่นไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่และส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม แมว้่าการปันส่วน
จะท าใหส้ว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุมยีอดคงเหลอืตดิลบ 

บรษิทัฯ ตอ้งตดัรายการบญัชสีนิทรพัย ์หน้ีสนิของบรษิทัยอ่ย มลูคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุและองคป์ระกอบ
อื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกบับรษิทัย่อยนัน้ ๆ และบรษิทัฯ ต้องรับรู้ผลก าไรหรอืขาดทุนในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน เมื่อ
บรษิทัฯ สญูเสยีอ านาจการควบคมุในบรษิทัยอ่ย 

เงนิลงทุนใด ๆ ในบรษิทัยอ่ยดงักล่าวที่เหลอือยูต่อ้งวดัมลูคา่ดว้ยมูลคา่ยตุธิรรมนับตัง้แต่วนัทีส่ญูเสยีอ านาจการควบคมุ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจบุนั 

ในปี 2561 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบตัิทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ส าหรบั งบการเงนิที่มรีอบระยะเวลา
บญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2561 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัให้
มขีึน้เพื่อใหม้เีน้ือหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธบิายให้
ชดัเจนเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตัิ
น้ีไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบังบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 

ในปี 2561 สภาวชิาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ
ฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2561) และฉบบัใหม ่รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัช ีจ านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส าหรบังบการเงินที่
มรีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรงุหรอืจดั
ให้มขีึ้นเพื่อให้มเีน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิายให้ชดัเจน
เกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรุงดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มผีลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงนิเมื่อน ามาถือปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ซึ่ งได้มีการ
เปลีย่นแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรปุไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีที่ เกีย่วขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง 
มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่อง รายได ้
การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 (ปรบัปรงุ 2560) เรื่อง รายได ้- รายการแลกเปลีย่นเกีย่วกบั

บรกิารโฆษณา 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560)  เรื่อง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560)  เรื่อง สญัญาส าหรบัการก่อสรา้งอสงัหารมิทรพัย์ 
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  เรื่อง การโอนสนิทรพัยจ์ากลูกคา้ 

กจิการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที่ 15 กบัสญัญาที่ท ากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนส าหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่ ากบัลูกค้า 
โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจ านวนเงนิที่สะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนที่กจิการคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิาร
ที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพนิิจและพจิารณาข้อเท็จจรงิและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทัง้หมดในการ
พจิารณาตามหลกัการในแต่ละขัน้ตอน  

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดป้ระเมนิผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการของกลุ่ม
บรษิทัจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 เป็นครัง้แรก ซึ่งไม่มผีลกระทบที่มสีาระส าคญัต่องบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดทีถ่อืปฏบิตั ิ
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรบังบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

ในปี 2561 สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื่องมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ย มาตรฐาน
และการตคีวามมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มลูเครื่องมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 เครื่องมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32 การแสดงรายการเครื่องมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 การป้องกนัความเสีย่งของเงนิลงทุนสทุธใินหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที ่19 การช าระหน้ีสนิทางการเงนิดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มดงักล่าวขา้งต้น ก าหนดหลกัการเกี่ยวกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเครื่องมอืทางการเงนิ
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรอืราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพจิารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน  ลกัษณะของกระแสเงนิสดตาม
สญัญาและแผนธุรกจิของกจิการ (Business Model) หลกัการเกี่ยวกบัวธิกีารค านวณการดอ้ยค่าของเครื่องมอืทางการเงนิโดยใช้
แนวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกี่ยวกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทางการเงนิ และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มน้ีมผีลบงัคบัใช้ จะท าใหม้าตรฐานการ
บญัช ีการตคีวามมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏบิตัทิางการบญัชบีางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัถูกยกเลกิไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบที่อาจมตี่องบการเงนิในปีทีเ่ริม่น ามาตรฐานกลุ่ ม
ดงักล่าวมาถอืปฏบิตั ิ

3. สรปุนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

3.1 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด หมายถึง เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทุนระยะสัน้ที่มสีภาพคล่องสูงพร้อมที่จะ
เปลีย่นเป็นเงนิสดในจ านวนทีท่ราบไดแ้ละตอ้งมคีวามเสีย่งทีไ่มม่นีัยส าคญัต่อการเปลีย่นแปลงในมลูค่า ซึง่มวีนัครบก าหนดไม่เกิน 
3 เดอืนนบัจากวนัทีไ่ดม้าและไมม่ขีอ้จ ากดัในการเบกิใช ้ 

3.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่นแสดงมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญประเมนิโดยการวเิคราะห์ประวตัิการช าระหน้ี และการคาดการณ์ความสามารถเกี่ยวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้  จ านวนคา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูพจิารณาจากประวตักิารตดัจ าหน่ายหน้ีสญูและอายุหน้ีของลูกหน้ี  ลูกหน้ีจะถูกตดั
จ าหน่ายบญัชเีมื่อทราบวา่เป็นหน้ีสญู 

3.3 สนิคา้คงเหลอื 

สนิคา้คงเหลอืซึง่โดยส่วนใหญ่คอืสนิคา้ทีร่ะลกึแสดงในราคาทุนหรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสนิคา้ค านวณโดยใชว้ธิเีขา้ก่อนออกก่อน  ตน้ทุนสนิคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนทีซ่ือ้ ต้นทุนในการดดัแปลง หรอืตน้ทุนอื่น
เพื่อใหส้นิคา้อยูใ่นสภาพและสถานทีปั่จจบุนั 

มลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายไดจ้ากการด าเนินธรุกจิปกตหิกัดว้ยค่าใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นในการขาย 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตัง้คา่เผื่อมูลคา่สนิคา้ลดลงส าหรบัสนิคา้ทีเ่สื่อมคณุภาพ เสยีหาย ลา้สมยัและคา้งนาน 
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3.4 เงนิลงทุน 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ บนัทกึโดยใชว้ธิรีาคาทุนหกัคา่เผื่อการดอ้ยค่า 

เงนิลงทุนชัว่คราว 

เงนิลงทุนชัว่คราวทีเ่ป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ี่ไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทัว่ไป แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงนิด้วยราคาทุน เงนิลงทุนชัว่คราวรวมถึง เงนิฝากธนาคารประเภทฝากประจ า ตัว๋แลกเงนิและตัว๋สญัญาใช้เงินที่มี
ระยะเวลาถงึก าหนดเริม่แรกมากกว่า 3 เดอืนแต่ไมเ่กนิ 12 เดอืน และตราสารหน้ีทีจ่ะครบก าหนดภายใน 1 ปี 

กลุ่มบรษิทัจะทดสอบการด้อยค่าของเงนิลงทุนเมื่อมขี้อบ่งชี้ว่าเงนิลงทุนนัน้อาจมกีารด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบญัชขีองเงนิ
ลงทุนสงูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่จะบนัทกึรวมอยูใ่นก าไรหรอืขาดทุน  

ในการจ าหน่ายเงนิลงทุน ผลต่างระหวา่งสิง่ตอบแทนสทุธทิี่ไดร้บัจากการจ าหน่ายกบัราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้จะบนัทึกใน
ก าไรหรอืขาดทุนทนัท ีเมื่อเงนิลงทุนในตราสารทุนมกีารจ าหน่ายเพยีงบางส่วน ราคาตามบญัชขีองเงนิลงทุนที่จ าหน่ายค านวณ
โดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนกัจากจ านวนหลกัทรพัยท์ีจ่ าหน่าย 

3.5 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสตัวแ์ละตน้ไม้ 

ทีด่นิ แสดงดว้ยราคาทุนหกัผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม (ถา้ม)ี 

อาคารและอุปกรณ์ และสตัว ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่สะสม (ถา้ม)ี 

คา่เสื่อมราคา 

คา่เสื่อมราคาบนัทกึเป็นค่าใชจ้า่ยในก าไรขาดทุน ค านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณของอาคาร 
อุปกรณ์และสตัว ์ ประมาณการอายกุารใชง้านของสนิทรพัยแ์สดงไดด้งัน้ี 

 จ านวนปี 
สว่นปรบัปรงุและพฒันาที่ดนิ 5-20 
อาคาร สิง่ปลูกสรา้งและสว่นปรบัปรงุอาคาร 5-30 
บ่อกกัและกรงสตัว ์ 5-20 
เครื่องจกัร เครื่องใชแ้ละอุปกรณ์ 5-10 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ านกังาน 5-10 
ยานพาหนะ 5-10 
อุปกรณ์สวนสนุก 5-10 
สตัว ์ 5-20 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยไมค่ดิคา่เสื่อมราคาส าหรบัที่ดนิและสนิทรพัยท์ีม่อียูร่ะหวา่งการก่อสรา้งและต้นไม้ 

วธิกีารคดิค่าเสื่อมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์และมูลค่าคงเหลอื ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิน้รอบปีบญัช ีและ
ปรบัปรงุตามความเหมาะสม 

ตน้ทุนการกูย้มื 

ต้นทุนการกู้ยมืที่เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาหรอืการก่อสร้างสินทรพัย์ที่เข้าเงื่อนไขจะบนัทึกเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของ
สนิทรพัยน์ัน้ตลอดช่วงเวลาการก่อสรา้งและเตรยีมสนิทรพัยน์ัน้ใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มที่จะใช้งานไดต้ามประสงค ์โดยสนิทรพัยท์ีเ่ขา้
เงื่อนไขคอืสนิทรพัย์ที่จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานานในการเตรยีมสินทรพัย์นัน้ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่วน
รายไดจ้ากการลงทุนที่เกิดจากการน าเงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะที่ยงัไม่ได้น าไปเป็นรายจ่ายของสนิทรพัย์ที่เขา้เงื่อนไขไปลงทุน
เป็นการชัว่คราวก่อนจะถูกน ามาหกัจากต้นทุนการกู้ยมืทีส่ามารถตัง้ขึน้เป็นทุนของสนิทรพัย ์

ตน้ทุนการกูย้มือื่นนอกเหนือจากทีก่ล่าวขา้งต้นจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในก าไรหรอืขาดทุน 
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รายจา่ยฝ่ายทุนทีเ่กดิขึน้ภายหลงั 

รายจ่ายที่เกิดขึ้นภายหลงัซึ่งเกี่ยวข้องกบั ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และสตัว์จะถูกบนัทึกเพิม่ในบญัชีของสนิทรพัย์ที่เกี่ยวข้อง  
หากมคีวามเป็นไปไดท้ี่ค่อนขา้งแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกจิเพิม่เตมิในอนาคตแก่ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเกนิ
กวา่ทีไ่ดเ้คยประเมนิไดจ้ากทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งนัน้  รายจา่ยทีเ่กดิขึน้ในภายหลงัอื่นๆ จะบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทีเ่กดิขึน้ 

3.6 กำรดอ้ยคำ่ 

ยอดสนิทรพัย์คงเหลือตามบญัชีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้รบัการทบทวน ณ ทุกวนัที่ในงบแสดงฐานะการเงนิว่า  มขี้อบ่งชี้
เรื่องการดอ้ยคา่หรอืไม ่ในกรณีทีม่ขีอ้บ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูคา่สนิทรพัยท์ีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรู้เมื่อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืมูลค่าตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กดิเงนิสดสูงกว่า
มลูคา่ทีจ่ะไดร้บัคนื ผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 

การค านวณมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 

มลูคา่ทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของสนิทรพัย ์ หมายถงึราคาขายสทุธขิองสินทรพัย ์หรอืมลูคา่จากการใช้ของสนิทรพัย ์แลว้แต่มลูค่าใด
จะสงูกวา่ ในการประเมนิมลูค่าจากการใชข้องสนิทรพัย ์ประมาณการกระแสเงนิสดที่จะไดร้บัในอนาคตจะคดิลดเป็นมูลคา่ปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคดิลดก่อนค านวณภาษเีงนิไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูคา่ทีอ่าจประเมนิไดใ้นตลาดปัจจบุนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยง
ที่มตี่อสนิทรพัย ์ส าหรบัสนิทรพัยท์ี่ไม่ก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ื่นจะพจิารณามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน
รวมกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัยน์ัน้เกีย่วขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยคา่ 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะกลบัรายการบญัชขีาดทุนจากการดอ้ยค่า หากมกีารเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมูลค่า
ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพยีงเพื่อใหมู้ลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชภีายหลงัหกัค่า
เสื่อมราคาหรอืค่าตดัจ าหน่าย เสมอืนหน่ึงไม่เคยมกีารบนัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน รายการกลบัรายการขาดทุนจาก
การดอ้ยคา่จะบนัทกึเป็นรายไดใ้นก าไรหรอืขาดทุน 

3.7 เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวยีนอืน่ 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวยีนอื่น แสดงในราคาทุน 

3.8 ประมำณกำรหน้ีสนิ 

 การประมาณการหน้ีสนิจะรบัรู้ในงบแสดงฐานะการเงนิก็ต่อเมื่อบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมภีาระหน้ีสนิเกิดขึ้นจากข้อพพิาททาง
กฎหมายหรอืภาระผูกพนัซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดตี และมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจา่ยไปเพื่อช าระภาระหน้ีสนิดงักล่าว  โดยจ านวนภาระหน้ีสนิดงักล่าวสามารถประมาณจ านวนเงนิไดอ้ยา่งน่าเชื่อถอื 

3.9 กำรรบัรูร้ำยได ้

 รายไดท้ีร่บัรูไ้มร่วมภาษมีลูคา่เพิม่หรอืภาษขีายอื่น ๆ และแสดงสทุธจิากสว่นลดการคา้ 

 รายได้จากการขายบตัร อาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าที่ระลึกรบัรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน เมื่อได้โอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มนีัยส าคญัไปให้กบัผู้ซื้อแล้ว  และจะไม่รบัรู้รายได้ถ้ามีความไม่
แน่นอนทีม่นียัส าคญัในการไดร้บัประโยชน์จากรายการบญัชนีัน้ หรอืไมอ่าจวดัมลูคา่ของจ านวนรายไดแ้ละต้นทุนทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่าง
น่าเชื่อถอื หรอืมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนทีจ่ะต้องรบัคนืสนิคา้  หรอืฝ่ายบรหิารยงัมกีารควบคุมหรอืบรหิารสนิคา้ที่ขายไป
แลว้นัน้ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัฝากขายและสว่นแบ่งรายไดจ้ากการถ่ายรูป แสดงดว้ยยอดสทุธจิากต้นทุนขายและบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 ดอกเบีย้รบัและรายไดอ้ื่นบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 
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3.10 กำรรบัรูค้ำ่ใชจ้ำ่ย 

 คา่ใชจ้า่ยบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง 

 ดอกเบีย้ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของคา่งวดตามสญัญาเช่าการเงนิบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุนโดยใชว้ธิอีตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ   

3.11 รำยกำรบญัชทีีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 รายการบญัชทีีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิรายการ 

 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงนิบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน สว่นก าไรหรอืขาดทุนจากการแปลงคา่บนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน 

 สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิที่ไม่เป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศที่วดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนเดมิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานแปลง
คา่เป็นสกุลเงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิรายการ 

3.12 บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 บุคคลหรอืกิจการที่เกี่ยวข้องกนั หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที่มอี านาจในการควบคุมบุคคลหรอืกิจการอื่นหรอืมีอิทธพิลเหนือ
บุคคลหรอืกิจการอื่นอย่างเป็นสาระส าคญัในการตดัสนิใจทางการเงนิและการด าเนินงานรวมถึงกิจการที่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผูบ้ริหาร
สว่นใหญ่เป็นบุคคลเดยีวกนั 

3.13 ประมำณกำรหน้ีสนิไม่หมนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน้ 

 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิเดอืน คา่จา้ง โบนสั และเงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้า่ยตามเกณฑค์งคา้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการสมทบเงนิทีก่ าหนดไว้ 

 กลุ่มบรษิทัด าเนินการจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เป็ยแผนจ่ายสมทบที่ก าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสนิทรพัย์ของ
กองทุนแยกออกจากสนิทรพัย์ของกลุ่มบรษิทั กองทุนส ารองเลี้ยงชพีดงักล่าวได้รบัเงนิสมทบเข้ากองทุนจากทัง้พนักงานและกลุ่ม
บรษิทัที่เกี่ยวข้อง เงนิจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไร
ขาดทุนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว ้

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานส่วนที่เป็นเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานและส่วนทีบ่รษิทัก าหนดเพิม่เตมิบนัทกึเป็นค่าใช้จ่าย
ตลอดอายุการท างานของพนักงาน โดยการประมาณจ านวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะไดร้บัจากการท างานให้กบั
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตลอดระยะเวลาท างานถงึปีที่เกษยีณอายงุานในอนาคตตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยผลประโยชน์
ดงักล่าวไดถู้กคดิลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคดิลดใช้อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลเป็นอตัราอา้งองิเริม่ตน้ การประมาณ
การภาระผูกพนัดงักล่าวค านวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใช้วธิคีดิลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) 

 เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัมีการเปลี่ยนแปลง บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยรบัรู้ผลก าไร
(ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีเ่กดิขึน้ในสว่นของก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

3.14 สญัญำเช่ำระยะยำว 

สญัญาเช่าทางการเงนิ 

 สญัญาเช่าสนิทรพัยท์ี่ความเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพงึไดร้บัจากสนิทรพัยไ์ดโ้อนไปใหแ้ก่ผู้เช่า
ไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสทิธิจ์ะเกิดขึ้นหรอืไม่ จดัเป็นสญัญาเช่าทางการเงนิ และกลุ่มบรษิทั รบัรู้สญัญาเช่าทางการเงนิเป็น
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิในงบแสดงฐานะการเงนิดว้ยจ านวนเงนิเท่ากบัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์ี่เช่า หรอืมูลค่าปัจจุบนัของมลูคา่
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ขัน้ต ่าทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเช่าแลว้แต่มลูคา่ใดจะต ่ากวา่ คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้จะถูกบนัทกึในส่วนของก าไรหรอืขาดทุนตลอดอายุของ
สญัญาเช่าและการคดิคา่เสื่อมราคาของสนิทรพัยท์ีเ่ช่าจะตดัตามอายุการใชง้านของสนิทรพัย ์

สญัญาเช่าด าเนินงาน 

 สญัญาเช่าสนิทรพัย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทัง้หมด หรอืเกือบทัง้หมดที่ผูเ้ป็นเจา้ของพงึได้รบัจากสนิทรพัย์ไม่ได้ โอนไป
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า จดัเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน และกลุ่มบรษิทัรบัรูจ้ านวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก าไรหรอืขาดทุนตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

3.15 ภำษเีงนิได ้

 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้ าหรบังวดประกอบดว้ยภาษเีงนิไดปั้จจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีภาษเีงนิไดปั้จจบุนัและภาษเีงนิได้
รอการตดับญัชรีบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน เวน้แต่ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชใีนส่วนทีเ่กี่ยวกบัรายการที่บนัทกึในส่วนของผูถ้อืหุน้ให้
รบัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 

 ภาษเีงนิไดปั้จจบุนัไดแ้ก่ภาษทีี่คาดวา่จะจ่ายช าระหรอืไดร้บัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรอืขาดทุนประจ างวดที่ตอ้งเสยีภาษ ีโดย
ใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรอืที่คาดว่ามผีลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกบั
รายการในงวดก่อน ๆ  

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชบีนัทกึโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวที่เกดิขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชแีละและมูลค่าฐานภาษขีอง
สนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ  

 ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะไมถู่กรบัรูเ้มื่อเกดิจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี 

- ผลแตกต่างที่เกี่ยวขอ้งกบัเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและกจิการร่วมคา้ หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มกีารกลบัรายการภาษเีงนิไดร้อ
การตดับญัชใีนอนาคตอนัใกล ้

- ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมลูคา่โดยใชอ้ตัราภาษทีี่คาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเมื่อมกีารกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษทีีป่ระกาศใชห้รอืทีค่าดวา่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

- ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษทีี่ไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษทีี่ต้องจ่ายเพิม่ขึน้ และมดีอกเบี้ยที่ต้องช าระ กลุ่มบรษิทั เชื่อว่า
ไดต้ัง้ภาษเีงนิได้คา้งจ่ายเพยีงพอส าหรบัภาษีเงนิไดท้ี่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั 
รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดตี  การประเมนิน้ีอยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและขอ้
สมมตฐิาน และอาจจะเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเกีย่วกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มลูใหม ่ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบรษิทัเปลีย่นการ
ตดัสนิใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพยีงพอของภาษีเงนิได้ค้างจ่ายที่มอียู่  การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อ
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดใ้นงวดทีเ่กดิการเปลีย่นแปลง 

- สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถหกักลบไดเ้มื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมายที่
จะน าสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้น้ีประเมนิโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดยีวกนัส าหรบัหน่วยภาษีเดยีวกนั หรอืหน่วยภาษีต่างกนัส าหรบัหน่วยภาษีต่างกนันัน้ 
กจิการมคีวามตัง้ใจจะจ่ายช าระหน้ีสนิและสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธหิรอืตัง้ใจจะรบัคนืสนิทรพัยแ์ละ
จา่ยช าระหน้ีสนิในเวลาเดยีวกนั  

- สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชจีะบนัทกึต่อเมื่อมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสยีภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพยีงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีะถูกทบทวน ณ ทุก
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรบัลดลงเท่าทีป่ระโยชน์ทางภาษจีะมโีอกาสถูกใช้จรงิ 

3.16 ก ำไรต่อหุน้ 

ก าไรต่อหุน้ ค านวณโดยการหารก าไรสทุธสิ าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกัระหวา่งปี 
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3.17 กำรใช้ดลุยพนิิจและประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญั 

ในการจดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการในเรื่องทีม่ี
ความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพนิิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงนิที่แสดงในงบการเงนิและต่อ
ขอ้มูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ผลที่เกดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว ้ การใช้ดุลยพนิิจและ
การประมาณการทีส่ าคญัมดีงัน้ี 

คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูของลูกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้จากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถงึประสบการณ์การเกบ็เงนิในอดตี ฐานะการเงนิในปัจจบุนัของลูกหน้ี อายขุองหน้ีที่คงค้าง
และสภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นตน้ 

คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื 

คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอืเกดิจากการปรบัมลูคา่ของสนิคา้จากผลขาดทุนทีอ่าจเกดิขึน้ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิิจใน
การประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยใช้การวเิคราะหอ์ายสุนิคา้คงเหลอื และสถานะการขายของสนิคา้คงเหลอืรายตวั
ในปัจจบุนั อยา่งไรกต็าม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมตฐิานทีแ่ตกต่างกนั อาจมผีลต่อการเปลีย่นแปลงจ านวนคา่เผื่อการลดลง
ของมลูคา่สนิคา้คงเหลอืในอนาคต 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และสตัว ์และคา่เสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการใช้งานและมลูคา่ซากเมื่อเลกิใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใชง้านและมลูคา่ซากใหมห่ากมกีารเปลีย่นแปลงเช่นนัน้เกดิขึน้ 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของสตัว ์ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุขยัของสตัว ์และต้องทบทวนอายุขยัใหม่หากมี
การเปลีย่นแปลงเช่นนัน้เกดิขึน้ 

นอกจากน้ี ฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องสอบทานการดอ้ยค่าของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสตัวใ์นแต่ละช่วงเวลาและบนัทกึขาดทุน
จากการดอ้ยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนืต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสนิทรพัย์นัน้ ในการน้ีฝ่ายบรหิารจ าเป็นต้องใช้
ดลุยพนิิจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละคา่ใช้จา่ยในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน์ัน้ 

สญัญาเช่า  

ในการพจิารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ช้ดุลยพนิิจในการ
ประเมนิเงื่อนไขและรายละเอยีดของสญัญาเพื่อพจิารณาวา่กลุ่มบรษิทัไดโ้อนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ในสนิทรพัยท์ี่
เช่าดงักล่าวแลว้หรอืไม ่

ผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกษยีณอายุ 

กลุ่มบรษิทัมขีอ้ผูกมดัในการใหป้ระโยชน์แก่พนักงานหลงัเกษยีณอายุ โดยหน้ีที่มตี่อพนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย 
ประมาณการหน้ีสนิที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงนิเป็นมูลค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงานทีค่ านวณดว้ย
วธิคีณิตศาสตรป์ระกนัภยัจากหลายสมมตฐิาน สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการประเมนิคา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนักงานสทุธปิระจ างวดได้
รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงานและอื่น ๆ การ
เปลีย่นแปลงในอตัราเหล่าน้ีมผีลต่อประมาณการคา่ใชจ้า่ยที่เกีย่วขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานสทุธ ิ

4. รำยกำรบญัชีกบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีรายการบญัชีที่ส าคญักบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนั และมียอดคงเหลือกบับุคคลและกิจการที่
เกี่ยวขอ้งกนัดงักล่าวเป็นจ านวนมาก รายการดงักล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงนิตามสญัญาและเกณฑท์ี่ตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย กบับุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
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4.1 กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

 ลกัษณะความสมัพนัธ ์

บริษทัย่อย 

บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) 

 
ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 99.92 และมกีรรมการรว่มกนั 

บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั ถอืหุน้โดยบรษิทัฯ รอ้ยละ 90 และมกีรรมการร่วมกนั 

บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั 
 

ถอืหุน้โดยบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 99 และมี
กรรมการร่วมกนั 

บริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั  

บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั 
บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั 
บรษิทั ศูนยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั 
บรษิทั เชดิชยัวรรณ จ ากดั 

มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
มผีูถ้อืหุน้และกรรมการร่วมกนั 
มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่และกรรมการผูม้อี านาจเป็นบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 

4.2 รายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัระหวา่งบรษิทัฯ กบับุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัซึง่รวมอยูใ่นงบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการส าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 

  

หน่วย: บาท 

นโยบายการก าหนดราคา 
งบการเงนิรวม 

2561 2560 

รายการกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    

บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ำกดั    
คา่เช่าทีด่นิ 3,100,000.00  3,100,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
คา่บรกิารการใช้หลกัทรพัยค์ ้าประกนั  ไมค่ดิคา่บรกิาร   ไมค่ดิคา่บรกิาร  เริม่คดิคา่บรกิารในอตัรา   

รอ้ยละ 1.5 ของวงเงนิค ้า
ประกนั ในปี 2562 

บรษิทั ศูนยป์ลำสวยงำม บำงกอกฟำรม์ จ ำกดั       

ซือ้สนิคา้ 929,800.00  1,722,480.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 

ซือ้สตัว ์ -    2,550,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 

ซือ้สนิทรพัย ์ -    57,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 

รายไดอ้ื่น 343,141.86  -    ราคาทุน 

บรษิทั คชำ บรำเธอรส์ จ ำกดั     
สว่นแบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายไอศกรมี 6,379,599.76  5,961,498.11  รอ้ยละ 25 ของยอดขาย 

รายไดอ้ื่น 2,773,437.35  -    ราคาทุน 

ขายสนิทรพัย ์ -    878,504.67  ราคาตลาด 

ซือ้สนิคา้ 12,478,117.75  12,762,141.21  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 

รายไดค้า่ขนสง่ 76,900.00  -    ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
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หน่วย: บาท 

นโยบายการก าหนดราคา 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 
รายการกบับริษทัย่อย    
บรษิทั ภูเกต็แฟนตำซ ีจ ำกดั (มหำชน)    

รายไดค้า่เช่าสตัว ์ 1,800,000.00  1,830,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
รายไดค้า่เช่ารถขุด 2,160,000.00  2,160,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
รายไดค้า่สนิคา้ทีร่ะลกึ 71,028.04  7,400.00  ราคาทุน 
รายไดค้า่บรกิารดา้นแรงงาน 2,004,000.00  340,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
เงนิปันผลรบั -    294,275,250.00  ตามทีป่ระกาศจา่ย 
รายไดอ้ื่น 839,978.20  707,474.98  ราคาทุน 
ดอกเบีย้รบั 9,726,096.89 -    อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ       

6.1 ต่อปี และรอ้ยละ 9 ต่อปี 
ดอกเบีย้จา่ย -    15,978,156.17  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-

0.15 ต่อปี (รอ้ยละ 6.1) 
ตน้ทุนสนิคา้ทีร่ะลกึ 4,677.00  -    ราคาทุน 
ซือ้ทรพัยส์นิ -    1,159,813.08  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
ขายสตัว ์ 580,000.00  -    ราคาทีต่กลงรว่มกนั 

บรษิทั ซำฟำร ีไวลดไ์ลฟ์ ปำรค์ จ ำกดั       
ดอกเบีย้จา่ย 85,000.01  85,000.01  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อปี 
คา่ไฟฟ้า 69,706.46               -    ราคาทุน 

บรษิทั คำรนิ์วลัเมจกิ จ ำกดั     
ดอกเบีย้รบั 4,148,263.26  

 
1,796,631.44  

 
อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 6.1 ต่อปี 
และรอ้ยละ 9 ต่อปี 

รายการกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั    
บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั    

คา่เช่าทีด่นิ 3,100,000.00  3,100,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
คา่บรกิารการใช้หลกัทรพัยค์ ้าประกนั  ไมค่ดิคา่บรกิาร   ไมค่ดิคา่บรกิาร  เริม่คดิค่าบรกิารในอตัรารอ้ยละ 

1.5 ของวงเงนิค ้าประกนั ในปี 
2562 

บรษิทั ศูนยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั       
ซือ้สนิคา้ 929,800.00  783,600.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
ซือ้สตัว ์ -    2,550,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
ซือ้สนิทรพัย ์ -    57,000.00  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
รายไดอ้ื่น 343,141.86  -    ราคาทุน 

บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั     
สว่นแบ่งรายไดจ้ากการจ าหน่ายไอศกรมี 6,379,599.76  5,961,498.11  รอ้ยละ 25 ของยอดขาย 
รายไดอ้ื่น 2,773,437.35  -    ราคาทุน 
ขายสนิทรพัย ์ -    878,504.67  ราคาตลาด 
ซือ้สนิคา้ 12,478,117.75  12,762,141.21  ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
รายไดค้า่ขนสง่ 76,900.00  -    ราคาทีต่กลงรว่มกนั 
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ค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคญั 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารทีส่ าคญัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย: 

หน่วย : บาท 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสัน้(*) 191,481,491.80  179,947,046.00  72,638,369.40  67,848,463.00  

ผลประโยชน์เมื่อถูกเลกิจา้ง 1,522,373.00  995,141.00  473,255.00  248,028.00  

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรท่ีส ำคญั 193,003,864.80  180,942,187.00  73,111,624.40  68,096,491.00  
     

 

(*) บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคี่าใช้จ่ายส าหรบัเงนิเดอืน ค่าเบี้ยประชุม ค่าบ าเหน็จ เงนิโบนัส และเงนิรางวลัของผูบ้รหิารระดบัสงู
บางท่าน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ส่วนที่เป็นเงนิเดอืนของผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ซึง่ท าหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบังานก่อสร้าง
โครงการคารนิ์วลัเมจกิ บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ไดร้บัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานระหว่างก่อสรา้ง ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560  เป็นจ านวนเงนิ 41.4 ลา้นบาท และ 19.8 ลา้นบาท ตามล าดบั(หมายเหตุ 12) 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 ได้มมีติอนุมตัิให้บนัทกึประมาณการเงนิรางวลั
ส าหรบัคณะผูบ้รหิาร (ตัง้แต่ผูจ้ดัการทัว่ไปจนถงึผู้บรหิารระดบัสูง) ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 ในวงเงนิไม่เกนิรอ้ยละ 7.5 ของ
ก าไรสทุธ ิแต่ไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท และเงนิโบนัสผูบ้รหิารระดบัสงูบางท่านของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ได้
บนัทึกเงนิรางวลัคณะผู้บรหิารและเงนิโบนัสส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงนิ 13.0 ล้านบาท และ 10.5 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2561 ได้อนุมตัิเงินรางวลัประจ าปี 2561 ให้แก่
คณะกรรมการบรษิทัฯ ในวงเงนิรวมกนัไม่เกนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสทุธ ิฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดบ้นัทกึเงนิรางวลัคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เป็นจ านวนเงนิ 4.8 ลา้นบาท  

ในระหวา่งงวดไตรมาส 2 ปี 2561 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) อนุมตัใิหง้ดการประมาณ
การเงนิโบนสัส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูบางท่าน จงึอนุมตัใิหก้ลบัรายการประมาณการเงนิโบนสัดงักล่าว ทีบ่นัทกึไวส้ าหรบังวดสาม
เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2561 เป็นจ านวนเงนิรวม 4.1 ลา้นบาท 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่31 มกราคม 2561 ไดม้ี
มติอนุมตัิให้บนัทึกประมาณการเงินรางวลัส าหรบัคณะผู้บริหาร (ตัง้แต่ผู้อ านวยการจนถึงผู้บริหารระดบัสูง) ของบริษทัย่อย
ประจ าปี 2561 ในวงเงนิไมเ่กนิรอ้ยละ 7.5 ของก าไรสทุธ ิแต่ไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 เมื่อวนัที ่25 เมษายน 2561 ได้
อนุมตัเิงนิรางวลัประจ าปี 2561 ใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัยอ่ยในวงเงนิรวมกนัไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสทุธ ิ 

ในระหว่างงวดไตรมาส 3 ปี 2561 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) อนุมตัิให้งดการการ
บนัทกึประมาณการค่าใช้จ่ายเงนิรางวลัส าหรบัคณะผูบ้รหิาร (ตัง้แต่ผูอ้ านวยการจนถงึผูบ้รหิารระดบัสูง) และคณะกรรมการของ
บรษิทัยอ่ย ส าหรบังวดหกเดอืน สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนายน 2561 เป็นจ านวนเงนิรวม 1.1 ลา้นบาท 

ที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 8 กนัยายน 2560 มีมติไม่อนุมตัิหลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิรางวลั
ประจ าปี 2560 ใหแ้ก่คณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย ในวงเงนิรวมไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของก าไรสทุธขิองแต่ละบรษิทั ฝ่าย
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บรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึกลบัรายการเงนิรางวลัคณะกรรมการของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยที่บนัทกึไวส้ าหรบังวดหก
เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 มถิุนายน 2560 เป็นจ านวนเงนิรวม 2.3 ลา้นบาท  

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561 ได้มีมติยกเลิกหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินรางวลั
ประจ าปี 2560 ส าหรบัผู้บรหิารระดบัสูงบางท่านของบรษิทัฯ ฝ่ายบรหิารจงึได้กลบัรายการเงนิรางวลัของผูบ้รหิารระดบัสูงบาง
ท่านที่บนัทกึไวส้ าหรบังวดเก้าเดอืน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 เป็นจ านวนเงนิรวม 10.6 ล้านบาท และไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิ
รางวลัส าหรบัคณะผูบ้รหิาร (ตัง้แต่ผูจ้ดัการทัว่ไปจนถงึผูบ้รหิารระดบัสงู) ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิ 20 ลา้นบาท 
และเงนิโบนสัผูบ้รหิารระดบัสงูบางท่านของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิ 9.5 ลา้นบาท 

นอกจากน้ีทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่31 มกราคม 
2561 ไดม้มีตยิกเลกิหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิรางวลัประจ าปี 2560 ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูบางท่านของบรษิทัยอ่ย ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัย่อยจงึได้กลบัรายการเงนิรางวลัของผู้บรหิารระดบัสูงบางท่านที่บนัทึกไว้ส าหรบังวดเก้าเดอืน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 เป็นจ านวนเงนิรวม 24.1 ล้านบาท และไดอ้นุมตัใิหจ้่ายเงนิรางวลัส าหรบัคณะผูบ้รหิาร (ตัง้แต่ผูอ้ านวยการจนถงึผูบ้รหิาร
ระดบัสูง) ของบรษิทัย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิ 9.5 ล้านบาท และเงนิโบนัสผู้บรหิารระดบัสูงบางท่านของบรษิทัย่อย 
ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิ 11.6 ลา้นบาท  

4.3 ยอดคงเหลือที่มสีาระส าคญัระหว่างบรษิทัฯ กบับุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งรวมอยู่ในงบการเงนิรวมและ งบ
การเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 

หน่วย: บาท 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2561 2560 

1) ลูกหน้ีการคา้         
   - บรษิทั ศูนยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั 61,200.73  29,195.49  61,200.73  29,195.49  
   - บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั 262,337.85  369,770.00  262,337.85  369,770.00  
  รวมลูกหน้ีการคา้ 323,538.58  398,965.49  323,538.58  398,965.49  

2) ลูกหน้ีอื่น         
  - เงนิล่วงหน้าแก่กรรมการ พนักงานและ         
       บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั (ไมม่ดีอกเบีย้) 787,648.80  2,349,835.58  168,170.00  153,000.00  
  - บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)          
  - ลูกหน้ีอื่น -                     -    1,360,177.24  1,061,609.31  
  - ดอกเบีย้คา้งรบั -                     -    820,073.97                   -    
   - บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั  -                     -    400.00                   -    
   - บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั 50,000.00  800,000.00  50,000.00  800,000.00  
   - บรษิทั ศูนยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั -    448,000.00                   -                     -    
   - บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั -    940,000.00                   -    940,000.00  
  รวมลูกหน้ีอื่น 837,648.80  4,537,835.58  2,398,821.21  2,954,609.31  

3) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั         
   - บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)  -                     -    252,045,676.48                   -    
   - บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั -                     -                     -    86,312,161.39  
  รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั -                     -    252,045,676.48  86,312,161.39  
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หน่วย: บาท 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2561 2560 
4) เงนิมดัจ าค่าซือ้สนิทรพัย ์         
   - บรษิทั เชดิชยัวรรณ จ ากดั 3,320,000.00  3,320,000.00  -    -    
5) เจา้หน้ีการคา้         
   - บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) -    -    4,880.00  1,080.00  
   - บรษิทั จงัเกลิเวลิด ์จ ากดั 750,000.00  500,000.00  750,000.00  500,000.00  
   - บรษิทั ศูนยป์ลาสวยงาม บางกอกฟารม์ จ ากดั 371,100.00  154,800.00  195,100.00  88,200.00  
   - บรษิทั คชา บราเธอรส์ จ ากดั 3,960,325.00  2,791,307.00  3,960,325.00  2,791,307.00  
  รวมเจา้หน้ีการคา้ 5,081,425.00  3,446,107.00  4,910,305.00  3,380,587.00  

6) เจา้หน้ีอื่น         
   - เงนิรางวลัและค่าตอบแทน         
  คณะผูบ้รหิารคา้งจา่ย 28,335,000.00  51,063,900.00  28,280,000.00  29,500,000.00  
   - บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)         
        - ดอกเบี้ยคา้งจ่าย -    -    -    2,500,164.38  
        - เจา้หน้ีอื่น -    -    -    7,000.00  
   - บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั         
         - ดอกเบีย้คา้งจา่ย -    -    7,219.18  7,219.18  
         - เจา้หน้ีอื่น -    -    5,987.89  -    
   - บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั -    -    -    54,844.70  
   - ดอกเบี้ยคา้งจ่ายบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 76,712.33  -    -    -    
  รวมเจา้หน้ีอื่น 28,411,712.33  51,063,900.00  28,293,207.07  32,069,228.26  

7) เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั 80,000,000.00  -    -    -    

8) เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ย         
   - บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั -    -    8,500,000.00  8,500,000.00  
      

 

4.4 รายการเคลื่อนไหวของเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบักบักิจการที่เกี่ยวข้องกนั ส าหรบัปีสิน้สุด วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 มดีงัน้ี 

    หน่วย: บาท 

 ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่  

1 มกราคม 2561 

รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2561  เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร         
 - บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)         

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ -    324,000,000.00   (68,000,000.00) 256,000,000.00  
หกั ดอกเบี้ยรบัล่วงหน้า -    (12,184,834.11) 8,230,510.59   (3,954,323.52) 
บวก ดอกเบี้ยคา้งรบั -    1,495,586.30   (675,512.33) 820,073.97  

รวม -    313,310,752.19   (60,445,001.74) 252,865,750.45  
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    หน่วย: บาท 

 ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่  

1 มกราคม 2561 

รายการเคลื่อนไหวระหวา่งปี ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2561  เพิม่ขึน้ (ลดลง) 
 - บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั         

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 90,000,000.00  25,000,000.00  (115,000,000.00) -    
หกั ดอกเบี้ยรบัล่วงหน้า  (3,687,838.61) -    3,687,838.61  -    
บวก ดอกเบี้ยคา้งรบั -    460,424.65   (460,424.65) -    

รวม 86,312,161.39  25,460,424.65  (111,772,586.04)     -    
รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งรบั
กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 86,312,161.39  338,771,176.84  (172,217,587.78) 252,865,750.45  

          

4.4.1 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มเีงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยคอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) จ านวน 
256 ล้านบาท โดยบรษิทัย่อยไดอ้อกตัว๋สญัญาใช้เงนิ 2 ฉบบั จ านวน 185 ล้านบาท คดิดอกเบี้ยรอ้ยละ 9 ต่อปี และ 71 
ลา้นบาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 6.1 ต่อปี ครบก าหนดวนัที ่28 มนีาคม 2562 และวนัที ่30 มถิุนายน 2562 ตามล าดบั 

4.4.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มเีงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน)คอื 
บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั จ านวน 90 ลา้นบาท โดยบรษิทัยอ่ยไดอ้อกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 2 ฉบบั จ านวน 70 ลา้นบาท และ 
20 ล้านบาท คดิดอกเบี้ยรอ้ยละ 9 ต่อปี ครบก าหนดวนัที่ 21 มถิุนายน 2561 และ 5 กรกฎาคม 2561 ตามล าดบั ซึ่งใน
ระหวา่งปี 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัช าระคนืแลว้ทัง้จ านวน 

4.5 รายการเคลื่อนไหวของเงนิกูย้มืและดอกเบี้ยคา้งจา่ยจากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 มดีงัน้ี 

    หน่วย: บาท 

 
ยอดคงเหลอื 
ณ วนัที ่  

1 มกราคม 2561 

รายการเคลื่อนไหว 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่ 

31 ธนัวาคม 2561 
 เพิม่ขึน้ (ลดลง)  

งบการเงนิรวม         

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 90,000,000.00  25,000,000.00  (115,000,000.00) -    

หกั ดอกเบี้ยรบัล่วงหน้า  (3,687,838.61) -    3,687,838.61  -    

บวก ดอกเบี้ยคา้งรบั -    460,424.65   (460,424.65) -    

รวม 86,312,161.39  25,460,424.65  (111,772,586.04)     -    

รวมเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งรบั
กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 86,312,161.39  338,771,176.84  (172,217,587.78) 252,865,750.45  
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  หน่วย: บาท  
 ยอดคงเหลอื  

ณ วนัที ่1 
มกราคม 2561 

รายการเคลื่อนไหว 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลอื  
ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561  เพิม่ขึน้ (ลดลง) 

งบกำรเงินรวม         
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั         

เงนิกูย้มืระยะสัน้ -    110,000,000.00  (30,000,000.00) 80,000,000.00  
บวก ดอกเบี้ยคา้งจ่าย -    197,041.10   (120,328.77) 76,712.33  

รวม -    110,197,041.10  (30,120,328.77) 80,076,712.33  
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร         

เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัยอ่ยและ
ดอกเบีย้คา้งจา่ย     

เงนิกูย้มืระยะยาว         
บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั 8,500,000.00  -    -    8,500,000.00  

ดอกเบีย้คา้งจา่ย      
บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) 2,500,164.38              -     (2,500,164.38) -    
บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั 7,219.18  85,000.01  (85,000.01) 7,219.18  

รวมดอกเบีย้คา้งจา่ย 2,507,383.56  85,000.01  (2,585,164.39) 7,219.18  
          

4.5.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) มเีงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งกนั จ านวน 80 ล้านบาท โดยบรษิทัย่อยไดอ้อกตัว๋สญัญาใช้เงนิจ านวน 7 ฉบบั จ านวนเงนิรวม 80 ล้าน
บาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 7.0 ต่อปี ครบก าหนดวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2562 

4.5.2 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ ไดกู้ย้มืเงนิจากบรษิทัยอ่ยคอื บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์  จ ากดั 
ซึง่มเีงนิกูย้มืคงเหลอืจ านวน 8.5 ลา้นบาท โดยการออกตัว๋สญัญาใช้เงนิและคดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปี ครบ
ก าหนดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

เงนิสดในมอื 28,894,855.50    19,956,448.08    18,231,263.72    13,209,195.28    
เงนิฝากธนาคาร     -  กระแสรายวนั 6,768,816.65      4,755,155.74      4,383,395.21      2,641,663.61      

-  ออมทรพัย์ 126,260,376.92  195,035,732.78  23,361,381.04    9,977,508.09      
รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 161,924,049.07  219,747,336.60  45,976,039.97    25,828,366.98    

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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6. เงินลงทุนชัว่ครำว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31

ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2560 2561 2560 2561 2560

เงนิฝากประจ าอาย ุ12 เดอืน 1.05 1.05 2,020,171.34   2,439,221.59      2,020,171.34    2,439,221.59     

รวมเงนิลงทุนชัว่คราว 2,020,171.34   2,439,221.59      2,020,171.34    2,439,221.59     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

อตัราดอกเบี้ย (รอ้ยละต่อปี) หน่วย: บาท

 

7. ลกูหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน – สทุธิ 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560
ลกูหนี้การคา้

ลกูหนี้การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั
 (หมายเหตุ 4.3) 323,538.58       398,965.49       323,538.58       398,965.49       

ลกูหนี้การคา้บรษิทัอื่น 59,146,537.84   73,136,237.92   29,550,764.92   34,685,375.00   

รวมลกูหนี้การคา้ 59,470,076.42   73,535,203.41   29,874,303.50   35,084,340.49   
หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู

คงเหลอืยกมา (4,239,368.87)    (6,794,394.99)    (37,600.00)        (37,600.00)        
(เพิม่ขึน้)ลดลง - สทุธิ 974,460.00       2,555,026.12     (361,205.00)       -                  
คงเหลอืยกไป (3,264,908.87)    (4,239,368.87)    (398,805.00)       (37,600.00)        

รวมลกูหนี้การคา้ - สทุธิ 56,205,167.55   69,295,834.54   29,475,498.50   35,046,740.49   

งบการเงนิรวม
หน่วย: บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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2561 2560 2561 2560
ลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น
ลกูหนี้อื่นบุคคลและ
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.3) 837,648.80        4,537,835.58       2,398,821.21     2,954,609.31     

ลกูหนี้กรมสรรพากร 28,222,944.04    105,914,180.47   1,469,358.53     1,406,757.25     
คา่ใชจ่้ายจ่ายลว่งหน้า 9,166,709.77      12,675,248.58     3,889,430.44     2,865,964.76     
ภาษซีื้อรอใบก ากบัภาษี 4,852,047.72      9,648,866.80       653,237.94       830,796.89       
อื่นๆ 16,458,730.34    17,664,885.04     5,548,193.16     6,511,219.01     

รวมลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น 59,538,080.67    150,441,016.47   13,959,041.28   14,569,347.22   
หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู

คงเหลอืยกมา (6,500,000.00)     (6,500,000.00)      -                     -                     
ลดลง 6,500,000.00      -                       -                     -                     
คงเหลอืยกไป -                      (6,500,000.00)      -                     -                     

รวมลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น - สทุธิ 59,538,080.67    143,941,016.47   13,959,041.28   14,569,347.22   
รวมลกูหนี้การคา้และ

ลกูหนี้หมนุเวยีนอื่น- สทุธิ 115,743,248.22   213,236,851.01   43,434,539.78   49,616,087.71   

งบการเงนิรวม
หน่วย: บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มยีอดลูกหน้ีการคา้คงเหลอื โดยแยกตามอายทุีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 

2561 2560 2561 2560
ลกูหนี้การคา้บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 323,538.58        381,215.49       323,538.58        381,215.49       
ลกูหนี้การคา้บรษิทัอื่น

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 3 เดอืน 54,793,977.97    68,214,374.05   28,169,708.92    34,313,730.00   
มากกว่า 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน 506,201.00        2,146,520.00     398,946.00        373,620.00       
มากกว่า 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน 982,110.00        371,640.00       982,110.00        15,775.00         
มากกว่า 12 เดอืนขึน้ไป 2,864,248.87      2,421,453.87     -                  -                  

รวมลกูหนี้การคา้ 59,470,076.42    73,535,203.41   29,874,303.50    35,084,340.49   

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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8. สินค้ำคงเหลือ - สทุธิ 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560
อาหารและเครือ่งดืม่ 6,462,325.55       7,354,518.92       2,530,683.28       2,958,906.53       
สนิคา้ทีร่ะลกึ 29,180,145.86     32,057,176.31     5,749,601.54       5,985,436.95       
พสัดุอะไหล ่- ทัว่ไป 3,156,536.21       3,315,161.88       113,488.97         71,258.66           
เบด็เตลด็ 10,480,981.74     7,770,362.44       5,275,394.66       3,835,487.90       
รวม 49,279,989.36     50,497,219.55     13,669,168.45     12,851,090.04     
หกั  คา่เผือ่มลูคา่สนิคา้ลดลง

คงเหลอืยกมา (8,502,337.52)      (7,967,527.91)      (1,873,587.23)      (3,285,623.88)      
เพิม่ขึน้ -                    (1,946,846.26)      -                    -                    
ลดลง 61,381.07           1,412,036.65       -                    1,412,036.65       
คงเหลอืยกไป (8,440,956.45)      (8,502,337.52)      (1,873,587.23)      (1,873,587.23)      

รวมสนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 40,839,032.91     41,994,882.03     11,795,581.22     10,977,502.81     

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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9. เงินลงทุนในบริษทัย่อย – สทุธิ 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย – สุทธ ิซึง่แสดงรวมอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

ลกัษณะ ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่31
 ชือ่บรษิทั ความสมัพนัธ์ 2561 2560 2561 2560 2561 2560 December 2561 December 2560

1. บรษิทั ซาฟาร ีไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั ถอืหุน้และมี
กรรมการร่วมกนั 90 90 40 40 10 10 9,000,000.00              9,000,000.00              

2. บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ถอืหุน้และมี
กรรมการร่วมกนั 99.92 99.92 1,178 1,178 1,178 1,178 2,886,700,000.00        2,886,700,000.00        

รวม 2,895,700,000.00        2,895,700,000.00        
หกั คา่เผือ่การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - บรษิทั ภเูกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) (1,709,595,000.00)       (1,709,595,000.00)       
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 1,186,105,000.00        1,186,105,000.00        

วธิรีาคาทุน

หน่วย: บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สดัสว่นการถอืหุน้(รอ้ยละ) ทุนจดทะเบยีน ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้

หน่วย: ลา้นบาท
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ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 11/2553 เมื่อวนัที่ 24 พฤศจกิายน 2553 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ถอื
หุ้นสามญัในบริษทั ซาฟารี ไวลด์ไลฟ์ ปาร์ค จ ากดั ซึ่งได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบริษทัจ ากดักบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 4 
เมษายน 2554 มทีุนจดทะเบยีน 40 ล้านบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 4 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท โดยบรษิทัฯ เขา้ถอื
หุน้จ านวน 3.6 ลา้นหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 90 ของทุนจดทะเบยีน โดยหุน้สามญัจดทะเบยีนดงักล่าวไดถู้กเรยีกช าระในอตัรารอ้ยละ 25 
ของมูลค่าหุน้ในอตัราหุน้ละ 2.5 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 9 ล้านบาท และที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ภูเกต็
แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 13/2553 เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2553 ไดอ้นุมตัใิหบ้รษิทัย่อยเข้าถอืหุน้สามญัในบรษิทั ซาฟาร ี
ไวลดไ์ลฟ์ ปารค์ จ ากดั จ านวน 0.36 ล้านหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 9 ของทุนจดทะเบยีน บรษิทัดงักล่าวไดถู้กจดัตัง้ขึน้เพื่อด าเนินธุรกจิ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและขยายพนัธุส์ตัว ์บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดช้ าระค่าหุน้สามญัในอตัราดงักล่าวใหแ้ก่บรษิทั ซาฟาร ีไวลด์
ไลฟ์ ปารค์ จ ากดั แลว้ ปัจจบุนับรษิทัดงักล่าวยงัไมไ่ดด้ าเนินกจิการ 

ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยคอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่  26 กรกฎาคม 2547 ไดม้มีตเิป็นเอก
ฉันท์อนุมตัิให้ลดทุนที่ช าระแล้วเพื่อชดเชยผลขาดทุน จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 1,900 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั
จ านวน 190 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เหลอืเป็นทุนช าระแล้ว 190 ล้านบาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 19 ล้าน
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท และไดล้ดมูลค่าหุน้จากมูลค่าที่ตราไวเ้ดมิหุน้ละ 10 บาท เหลอืมูลค่าหุน้ละ 1 บาท โดยยงัมทีุน
จดทะเบยีนบรษิทัเท่าเดมิ แต่เพิม่จ านวนหุน้สามญัจาก 19 ลา้นหุน้ เป็นจ านวน 190 ลา้นหุน้ บรษิทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบยีนการ
ลดทุนดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2547 ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาเรื่องการลดมูลคา่หุน้ของบรษิทั
ย่อยดงักล่าวว่าเป็นการลดราคาทุนของเงนิลงทุนในบริษทัย่อยลงให้เป็นราคาทุนใหม่ตามสดัส่วนเดยีวกบัมูลค่าหุ้นที่ลดลง ดงันัน้
บรษิทัฯ จงึไดต้ัง้คา่เผื่อการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในหุน้สามญัของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนเงนิ 1,709.6 ลา้น
บาท  

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัยอ่ยคอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)  ครัง้ที ่2/2558 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2558 และที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยดงักล่าว ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 มนีาคม 2558 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจด
ทะเบยีนของบรษิทัย่อยจาก 190 ล้านบาท เป็น 706.8 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 516.8 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 
บาท และเรยีกช าระคา่หุน้สามญันัน้เตม็จ านวน ในอตัราหุน้ละ 1 บาท โดยบรษิทัฯ ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวเพิม่เตมิ 
มผีลใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้เป็นจ านวนรวม 705.9 ล้านหุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.87 ของทุนจดทะเบยีน บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่
ทุนรวมทัง้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ช าระแล้วกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 23 มนีาคม 2558 และบรษิทัฯ ได้ช าระค่าหุ้น
สามญัใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าวแลว้ทัง้จ านวน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อยคอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 9/2558 เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2558 และที่
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัย่อยดงักล่าว ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2558 ไดม้มีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัใิหเ้พิม่ทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัย่อยจาก 706.8 ล้านบาท เป็น 1,178 ล้านบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 471.2 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1 บาท และเรยีกช าระคา่หุน้สามญันัน้เตม็จ านวน ในอตัราหุน้ละ 1 บาท โดยบรษิทัฯ ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวทัง้
จ านวน ซึ่งเกนิกว่าสทิธทิี่ไดร้บั เน่ืองจากผูถ้อืหุน้รายอื่นสละสทิธิ ์มผีลใหบ้รษิทัฯ ถอืหุน้เป็นจ านวนรวม 1,177.1 ล้านหุน้ คดิเป็น
รอ้ยละ 99.92 ของทุนจดทะเบยีน บรษิทัยอ่ยไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุนรวมทัง้จดทะเบยีนเปลีย่นแปลงทุนที่ช าระแล้วกบักระทรวง
พาณิชย ์เมื่อวนัที ่3 ธนัวาคม 2558 และบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่หุน้สามญัใหแ้ก่บรษิทัดงักล่าวแล้วทัง้จ านวน 

10. เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) มเีงนิฝากธนาคารประเภทประจ า 12 
เดอืนกบัธนาคารพาณิชย์เป็นจ านวนเงนิ 4.1 ล้านบาท บรษิทัย่อยดงักล่าวได้น าเงนิฝากประจ าดงักล่าวไปค ้าประกนัหนังสอื
ค ้าประกนัที่ออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 30) 
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11. สตัวแ์ละต้นไม้ - สทุธิ 

สตัว์และตน้ไม ้– สทุธ ิณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

สตัว์ ตน้ไม้ รวม สตัว์ ตน้ไม้ รวม

ราคาทุน
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 656,411,271.07         118,955,696.71         775,366,967.78         618,462,641.31         118,307,584.71         736,770,226.02         
ซื้อเพิม่ระหว่างปี 10,858,146.00          859,100.00              11,717,246.00          6,458,146.00            859,100.00              7,317,246.00            
จ าหน่ายและสตัวต์ายระหว่างปี (47,656,916.65)         -                         (47,656,916.65)         (45,756,916.65)         -                         (45,756,916.65)         
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 619,612,500.42         119,814,796.71         739,427,297.13         579,163,870.66         119,166,684.71         698,330,555.37         

คา่เสือ่มราคาสะสม
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 220,998,273.66         -                         220,998,273.66         198,076,452.72         -                         198,076,452.72         
คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี 32,386,715.09          -                         32,386,715.09          30,597,596.73          -                         30,597,596.73          
จ าหน่ายและสตัวต์ายระหว่างปี (15,911,486.39)         -                         (15,911,486.39)         (15,324,927.97)         -                         (15,324,927.97)         
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 237,473,502.36         -                         237,473,502.36         213,349,121.48         -                         213,349,121.48         

มลูคา่สทุธติามบญัชี
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 435,412,997.41         118,955,696.71         554,368,694.12         420,386,188.59         118,307,584.71         538,693,773.30         

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 382,138,998.06         119,814,796.71         501,953,794.77         365,814,749.18         119,166,684.71         484,981,433.89         

คา่เสือ่มราคาทีแ่สดงอยู่ในสว่นของก าไรหรอืขาดทุน
ปี 2560 32,634,994.21          30,788,510.16          

ปี 2561 32,386,715.09          30,597,596.73          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย: บาท

 
กลุ่มบรษิทัมไิดบ้นัทกึสตัวเ์กดิใหม่เป็นสนิทรพัยใ์นบญัช ีเน่ืองจากกลุ่มบรษิทัมไิดท้ าธรุกจิในเชงิคา้สตัว ์หากแต่ไดจ้ดัท าทะเบยีนควบคมุสตัวเ์กดิใหม ่เมื่อมกีารขายสตัวเ์กดิใหมจ่ะบนัทกึบญัช ี    
ซึง่แสดงอยู่ในรายการ “รายไดจ้ากการจ าหน่ายสตัวเ์กดิใหม่” 

ตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายในการเลีย้งสตัวเ์กดิใหมบ่นัทกึอยู่ในรายการ “ต้นทุนขายและบรกิารและคา่ใชจ้่ายเกี่ยวกบัสตัวแ์ละตน้ไม้” เมื่อเกดิรายการ 
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12. ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ – สทุธ ิณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 โครงการคารน์ิวลัเมจกิ  โครงการอืน่ๆ

ราคาทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 1,841,658,417.43   301,717,751.45   2,720,952,309.59   210,610,252.60     1,306,506,295.13   253,127,046.57    740,778,623.92    22,742,570.46   1,652,207,337.28      314,501,477.40    9,364,802,081.83     

ซือ้เพิม่ระหวา่งปี -                      -                   3,013,092.00         -                     49,090,404.41        13,359,721.61      31,085,687.43     12,100.00         1,408,549,812.65      57,358,326.12      1,562,469,144.22     

โอนเขา้/โอนออกระหวา่งปี -                      8,835,695.66      270,126,762.66      32,051,870.03      4,681,999.12         1,925,780.64        -                    -                  -                         (317,622,108.11)   -                        

ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี -                      -                   (45,554,231.40)      -                     (36,382,175.43)       (17,007,413.46)     (6,152,767.84)      -                  -                         (269,929.50)         (105,366,517.63)      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 1,841,658,417.43   310,553,447.11   2,948,537,932.85   242,662,122.63     1,323,896,523.23   251,405,135.36    765,711,543.51    22,754,670.46   3,060,757,149.93      53,967,765.91      10,821,904,708.42   

ค่าเสือ่มราคาสะสม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 -                      167,784,957.90   2,255,894,871.97   183,133,564.80     1,241,994,522.79   230,625,377.17    536,222,821.51    22,436,811.12   -                         -                    4,638,092,927.26     

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี -                      5,619,764.80      58,944,456.86       7,824,936.01        22,737,673.56        9,194,550.24        40,408,263.33     78,106.49         -                         -                    144,807,751.29       

ตดัจ าหน่ายระหวา่งปี -                      -                   (45,476,422.31)      -                     (35,288,968.82)       (15,276,213.54)     (5,818,852.38)      -                  -                         -                    (101,860,457.05)      

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 -                      173,404,722.70   2,269,362,906.52   190,958,500.81     1,229,443,227.53   224,543,713.87    570,812,232.46    22,514,917.61   -                         -                    4,681,040,221.50     

มลูค่าสุทธติามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 1,841,658,417.43   133,932,793.55   465,057,437.62      27,476,687.80      64,511,772.34        22,501,669.40      204,555,802.41    305,759.34       1,652,207,337.28      314,501,477.40    4,726,709,154.57     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 1,841,658,417.43   137,148,724.41   679,175,026.33      51,703,621.82      94,453,295.70        26,861,421.49      194,899,311.05    239,752.85       3,060,757,149.93      53,967,765.91      6,140,864,486.92     

 เครือ่งตกแต่ง และ
เครือ่งใชส้ านกังาน บ่อกกัและกรงสตัว์  รวม

 โครงการระหวา่งก่อสรา้ง

 อุปกรณ์สวนสนุก ยานพาหนะ

งบการเงนิรวม

หน่วย: บาท

 ทีด่นิ
 ส่วนปรบัปรงุและ

พฒันาทีด่นิ

 อาคาร สิง่ปลูก
สรา้งและส่วน
ปรบัปรงุอาคาร

 เครือ่งจกัร เครือ่งใช้
 และอุปกรณ์

 



 
96    รายงานประจ าปี 2561  

ราคาทุน

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 1,314,508,483.98   254,697,486.74      1,226,289,982.35   210,610,252.60      258,500,879.43      58,810,559.15        488,653,989.23      22,742,570.46        61,567,626.71        3,896,381,830.65   

ซือ้เพิม่ระหวา่งปี -                      -                      1,096,000.00         -                      41,351,724.29        2,713,755.95         5,078,866.87         12,100.00             36,921,287.13        87,173,734.24        

โอนเขา้/โอนออกระหวา่งปี -                      8,835,695.66         25,471,703.42        32,051,870.03        911,636.08            -                      -                      -                      (67,270,905.19)       -                      

จ าหน่ายระหวา่งปี -                      -                      (45,554,231.40)       -                      (35,044,489.10)       (2,150,149.24)        (5,075,753.31)        -                      (111,810.07)           (87,936,433.12)       

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 1,314,508,483.98   263,533,182.40      1,207,303,454.37   242,662,122.63      265,719,750.70      59,374,165.86        488,657,102.79      22,754,670.46        31,106,198.58        3,895,619,131.77   

ค่าเสือ่มราคาสะสม

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 -                      123,653,285.83      1,110,100,758.40   183,133,564.80      220,764,340.29      54,639,219.33        369,459,436.57      22,436,811.12        -                      2,084,187,416.34   

ค่าเสือ่มราคาส าหรบัปี -                      3,278,836.47         11,911,933.08        7,824,936.01         15,956,850.26        1,677,842.49         29,186,767.10        78,106.49             -                      69,915,271.90        

จ าหน่ายส าหรบัปี -                      -                      (45,476,422.31)       -                      (34,166,710.36)       (2,081,598.52)        (4,741,844.85)        -                      -                      (86,466,576.04)       

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 -                      126,932,122.30      1,076,536,269.17   190,958,500.81      202,554,480.19      54,235,463.30        393,904,358.82      22,514,917.61        -                      2,067,636,112.20   

มคูค่าสุทธติามบญัชี

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 1,314,508,483.98   131,044,200.91      116,189,223.95      27,476,687.80        37,736,539.14        4,171,339.82         119,194,552.66      305,759.34            61,567,626.71        1,812,194,414.31   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 1,314,508,483.98   136,601,060.10      130,767,185.20      51,703,621.82        63,165,270.51        5,138,702.56         94,752,743.97        239,752.85            31,106,198.58        1,827,983,019.57   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

 ทีด่นิ
 ส่วนปรบัปรงุและ

พฒันาทีด่นิ

 อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง
และส่วนปรบัปรงุ

อาคาร
 เครือ่งจกัร เครือ่งใช้

 และอุปกรณ์
 เครือ่งตกแต่ง และ
เครือ่งใชส้ านกังาน บ่อกกัและกรงสตัว์  รวม

 โครงการระหวา่ง
ก่อสรา้ง อุปกรณ์สวนสนุก ยานพาหนะ
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คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ทีแ่สดงอยูใ่นสว่นของก าไรหรอืขาดทุนมดีงัน้ี 

2561 2560 2561 2560

144,807,751.29       164,284,418.97       69,915,271.90         94,241,975.11         

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดจ้ดจ านองที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งบางส่วนที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่จะมขีึน้ในอนาคต ซึ่งมมีูลค่าสุทธติาม
บญัช ีณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ในงบการเงนิรวมมจี านวนรวมประมาณ 5,832.7 ล้านบาท และ 4,425.8 ล้านบาท 
ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกิจการมีจ านวนรวมประมาณ 1,653.8 ล้านบาท และ 1,642.3 ล้านบาท เพื่อค ้าประกนัวงเงนิ
สนิเชื่อทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิในประเทศหลายแหง่ (หมายเหตุ 17, 20 และ 30) 

มูลค่าต้นทุนของสินทรพัย์ถาวรที่ยงัใช้งานบางรายการ ซึ่งได้ตดัค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ บริษทัฯ และบริษทัย่อยยงั
สามารถใช้ประโยชน์ในสินทรพัย์เหล่านัน้ได้ ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ในงบการเงินรวมมีจ านวนรวมประมาณ 
4,409.3 ลา้นบาท และ 3,247.4 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการมจี านวนรวมประมาณ 1,852.3 ลา้นบาท และ 
1,676.6 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ยานพาหนะและเครื่องใชส้ านักงานตามสญัญาเช่าการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในงบ
การเงนิรวมมมีลูคา่สทุธติามบญัชเีท่ากบั 92.0 ลา้นบาท และ 90.9 ลา้นบาท ตามล าดบั และในงบการเงนิเฉพาะกจิการมมีลูค่าสุทธิ
ตามบญัชเีท่ากบั 38.3 ลา้นบาท และ 57.4 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืเพื่อก่อสรา้งโครงการคารนิ์วลัเมจกิของบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ 
จ ากดั มจี านวน 166.1 ลา้นบาท และ 72.1 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ไดบ้นัทกึเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนของสนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง 

13. เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือสินทรพัยแ์ละสตัว ์- สทุธิ 

เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ซือ้สนิทรพัยแ์ละสตัว ์– สทุธ ิณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อสนิทรพัย์ 66,487,624.83    151,288,059.00   69,000.00          -                   
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อสนิทรพัย์
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.3) 3,320,000.00      3,320,000.00      -                   -                   

เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อสตัว ์ 184,000.00        15,506,511.00    184,000.00        15,506,511.00    
รวมเงนิจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อสนิทรพัยแ์ละสตัว์ 69,991,624.83    170,114,570.00   253,000.00        15,506,511.00    
หกั  คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู

คงเหลอืยกมา (9,601,975.00)     (23,417,475.00)   (9,601,975.00)     (23,417,475.00)   
ลดลง 9,601,975.00      13,815,500.00    9,601,975.00      13,815,500.00    
คงเหลอืยกไป -                      (9,601,975.00)     -                      (9,601,975.00)     

เงนิจ่ายลว่งหน้าซื้อสนิทรพัยแ์ละสตัว ์- สทุธิ 69,991,624.83    160,512,595.00   253,000.00        5,904,536.00      

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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14. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560
เงนิประกนั 9,784,925.50     10,071,067.50   6,091,766.98     5,759,454.98     
คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาวงเงนิสนิเชือ่รอตดับญัชี 8,250,000.00     8,250,000.00     -                  -                  
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 18,034,925.50   18,321,067.50   6,091,766.98     5,759,454.98     

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 

15. เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบด้วย 
 

2561 2560 2561 2560
เจา้หนี้การคา้
เจา้หนี้การคา้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.3) 5,081,425.00     3,446,107.00      4,910,305.00     3,380,587.00     
เจา้หนี้การคา้กจิการอื่น 40,150,081.49   49,312,175.97     19,841,890.30   19,801,503.00   

รวมเจา้หนี้การคา้ 45,231,506.49   52,758,282.97     24,752,195.30   23,182,090.00   
เจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น
เจา้หนี้อื่นบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 4.3) 28,411,712.33   51,063,900.00     28,293,207.07   32,069,228.26   
คา่ใชจ่้ายและผลประโยชน์เกีย่วกบัพนกังานคา้งจ่าย 95,311,406.97   61,111,598.53     28,034,084.00   25,469,634.00   
เจา้หนี้กรมสรรพากร 12,291,963.80   13,324,501.58     3,058,579.72     2,977,271.21     
เจา้หนี้ตามสญัญากอ่สรา้งและซื้อสนิทรพัย์ 62,861,962.52   114,566,323.01   1,617,840.00     -                  
รายไดร้บัลว่งหน้า 33,656,418.99   44,681,305.65     14,491,746.83   11,203,593.15   
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,521,446.45   18,430,899.60     7,438,845.16     6,681,095.50     
อื่นๆ 16,813,303.49   14,321,476.18     4,999,490.10     3,279,012.73     

รวมเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 280,868,214.55  317,500,004.55   87,933,792.88   81,679,834.85   
รวมเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมนุเวยีนอื่น 326,099,721.04  370,258,287.52   112,685,988.18  104,861,924.85  

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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16. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกบคุคลอ่ืน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลอื่น ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560

ตัว๋แลกเงนิ 960,000,000.00   850,000,000.00   185,000,000.00   90,000,000.00     

หกั: ดอกเบี้ยตัว๋แลกเงนิ (20,581,049.44)    (21,286,976.57)    (2,903,663.15)     (2,664,338.57)     

        คา่ใชจ่้ายในการออกตัว๋แลกเงนิรอตดับญัชี (6,509,675.82)     (6,649,513.98)     (1,050,660.37)     (925,526.32)        

ตัว๋แลกเงนิ - สทุธิ 932,909,274.74   822,063,509.45   181,045,676.48   86,410,135.11     

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

หน่วย: บาท

 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯ มตีัว๋แลกเงนิจ านวน 185 ล้านบาท และ 90 ล้านบาท ตามล าดบั เป็นการออกและ
เสนอขายตัว๋แลกเงนิผา่นบรษิทัหลกัทรพัยห์ลายแห่งใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากดั ค ้าประกนัโดยที่ดนิกรรมสทิธิข์องกจิการทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึง และค ้าประกนัร่วมโดยกรรมการบางท่านของบรษิทัฯ ก าหนดอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.5 - 7 ต่อปี และมอีายุ 9 เดอืน 
โดยไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 11/2560 เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 ในวงเงนิรวม 100 ล้านบาท
และครัง้ที ่7/2561 เมื่อวนัที ่20 มถิุนายน 2561 ในวงเงนิรวม 200 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) มตีัว๋แลกเงนิจ านวน  775 ลา้นบาท 
และ 760 ล้านบาท ตามล าดบั โดยเป็นการออกและเสนอขายตัว๋แลกเงนิผ่านบรษิทัหลกัทรพัยห์ลายแห่งใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจ ากดั 
ก าหนดอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.5 – 7 ต่อปี และมอีายุ 9 เดอืน โดยไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 
7/2559 เมื่อวนัที่ 29 มถิุนายน 2559 ในวงเงนิรวม 135 ล้านบาท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2560 ในวงเงนิรวม 200 
ลา้นบาท ครัง้ที ่11/2560 เมื่อวนัที ่29 สงิหาคม 2560 ในวงเงนิรวม 500 ลา้นบาท และครัง้ที ่9/2561 เมื่อวนัที ่22 สงิหาคม 2561 
ในวงเงนิรวม 300 ลา้นบาท ตัว๋แลกเงนิดงักล่าวค ้าประกนัโดยที่ดนิกรรมสทิธิข์องกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแหง่หน่ึง และค ้าประกนัร่วม
โดยบรษิทัฯ และกรรมการบางท่านของบรษิทัยอ่ย 

ในการออกตัว๋แลกเงนิดงักล่าวบรษิทัย่อยมดีอกเบี้ยและคา่ใช้จา่ยในการออกตัว๋แลกเงนิ ซึง่ไดบ้นัทกึเป็นดอกเบี้ย และคา่ใชจ้่ายใน
การออกตัว๋แลกเงนิรอตดับญัชี แสดงหกัจากมูลค่าตัว๋แลกเงนิในงบแสดงฐานะการเงนิ และทยอยตดัจ าหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่าย
ตลอดอายขุองตัว๋แลกเงนิ 
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17. หุ้นกู้ 

หุน้กู ้ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560

หุน้กูร้ะยะสัน้ 300,000,000.00        145,000,000.00        

หกั: ดอกเบี้ยหุน้กูร้ะยะสัน้รอตดับญัชี (125,820.66)             (1,721,833.70)          

       คา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะยะสัน้รอตดับญัชี (5,436,896.66)          (1,333,911.48)          

บวก: หุน้กูร้ะยะยาวทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 177,377,765.89        178,356,241.20        

หุน้กูร้ะยะสัน้ 471,815,048.57        320,300,496.02        

หุน้กูร้ะยะยาว 850,000,000.00        360,000,000.00        

หกั: คา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้ะยะยาวรอตดับญัชี (14,498,295.05)         (7,727,531.22)          

   หุน้กูร้ะยะยาวทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (177,377,765.89)       (178,356,241.20)       

หุน้กูร้ะยะยาว 658,123,939.06        173,916,227.58        

รวมหุน้กู้ 1,129,938,987.63      494,216,723.60        

งบการเงนิรวม

หน่วย: บาท

 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 11/2560 เมื่อวนัที่ 29 สงิหาคม 2560 
และครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2561  และครัง้ที่ 6/2561 เมื่อวนัที่ 20 มถิุนายน 2561 และครัง้ที่ 11/2561 เมื่อวนัที่ 2 
พฤศจกิายน 2561 และที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อย ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 7 มนีาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัิให้บรษิทั
ย่อยออกและเสนอขายหุ้นกู้ผ่านบริษทัหลักทรพัย์หลายแห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากัด 
(มหาชน) และใช้ในโครงการคาร์นิวลัเมจกิของบรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คาร์นิวลัเมจกิ 
จ ากดั และใช้ลงทุนในการสรา้งส่วนขยายของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)  เพื่อรองรับการเปิดด าเนินการของโครงการ
คารนิ์วลัเมจกิดงักล่าว 

โดยในระหว่างปี 2561 บรษิทัย่อยไดไ้ถ่ถอนหุน้กู้ระยะสัน้อายุ 9 เดอืน และหุน้กู้ระยะยาวอายุ 24 เดอืน ที่ครบก าหนดจ านวนเงนิ
รวม 305 ลา้นบาท 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัยอ่ยมหีุน้กูร้ะยะสัน้อายุ 9 – 12 เดอืน ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไมด่อ้ยสทิธ ิและไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อื
หุน้กู ้จ านวนเงนิ 300 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยที่ดนิพรอ้มสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัฯ (หมายเหตุ12) และทีด่นิกรรมสทิธิข์องกจิการที่
เกีย่วขอ้งกนัแหง่หน่ึง และกรรมการบางท่านของบรษิทัยอ่ย มรีายละเอยีดดงัน้ี 
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วนัที่ออกหุ้นกู้ จ านวนหน่วย

หน่วยละ 

(บาท)

จ านวนเงิน 

(บาท)

อตัราดอกเบี้ย 

(ต่อปี) วนัครบก าหนดไถ่ถอน

10 พฤษภาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 6.5 31 มกราคม 2562

24 พฤษภาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 6.5 14 กมุภาพนัธ ์2562

16 สงิหาคม 2561 20,000 1,000 20,000,000 ร้อยละ 6.75 15 สงิหาคม 2562

23 สงิหาคม 2561 30,000 1,000 30,000,000 ร้อยละ 6.75 22 สงิหาคม 2562

30 สงิหาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 6.75 29 สงิหาคม 2562

6 กนัยายน 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 6.75 5 กนัยายน 2562

4 ตุลาคม 2561 20,000 1,000 20,000,000 ร้อยละ 6.75 3 ตุลาคม 2562

29 พฤศจกิายน 2561 150,000 1,000 150,000,000 ร้อยละ 7 28 พฤศจกิายน 2562

21 ธนัวาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 20 ธนัวาคม 2562

27 ธนัวาคม 2561 30,000 1,000 30,000,000 ร้อยละ 7 26 ธนัวาคม 2562

รวม 300,000 300,000,000

หุ้นกูท้ี่ออก

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัย่อยมหีุ้นกู้ระยะยาวอายุ 2 ปี ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิและไม่มผีู้แทนผู้ถอืหุน้กู้ 
จ านวนเงนิ 850 ล้านบาท ค ้าประกนัโดยที่ดนิกรรมสทิธิข์องกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัแห่งหน่ึง และกรรมการบางท่านของบรษิทัย่อย มี
รายละเอยีดดงัน้ี 

วนัที่ออกหุ้นกู้ จ านวนหน่วย

หน่วยละ 

(บาท)

จ านวนเงิน 

(บาท)

อตัราดอกเบี้ย 

(ต่อปี) วนัครบก าหนดไถ่ถอน

21 กรกฎาคม 2560 20,000 1,000 20,000,000 ร้อยละ 7 18 กรกฎาคม 2562

30 สงิหาคม 2560 30,000 1,000 30,000,000 ร้อยละ 7 29 สงิหาคม 2562

31 สงิหาคม 2560 50,000 1,000 50,000,000 ร้อยละ 7 29 สงิหาคม 2562

31 ตุลาคม 2560 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 30 ตุลาคม 2562

23 พฤศจกิายน 2560 20,000 1,000 20,000,000 ร้อยละ 7 22 พฤศจกิายน 2562

30 พฤศจกิายน 2560 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 29 พฤศจกิายน 2562

7 ธนัวาคม 2560 30,000 1,000 30,000,000 ร้อยละ 7 6 ธนัวาคม 2562

28 ธนัวาคม 2560 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 27 ธนัวาคม 2562

18 มกราคม 2561 30,000 1,000 30,000,000 ร้อยละ 7 17 มกราคม 2563

29 มนีาคม 2561 20,000 1,000 20,000,000 ร้อยละ 7 27 มนีาคม 2563

10 พฤษภาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 7 พฤษภาคม 2563

17 พฤษภาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 14 พฤษภาคม 2563

หุ้นกูท้ี่ออก
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วนัที่ออกหุ้นกู้ จ านวนหน่วย

หน่วยละ 

(บาท)

จ านวนเงิน 

(บาท)

อตัราดอกเบี้ย 

(ต่อปี) วนัครบก าหนดไถ่ถอน

31 พฤษภาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 29 พฤษภาคม 2563

21 มถุินายน 2561 50,000 1,000 50,000,000 ร้อยละ 7 18 มถุินายน 2563

6 กรกฎาคม 2561 500,000 1,000 500,000,000 ร้อยละ 6.5 6 กรกฎาคม 2563

16 สงิหาคม 2561 20,000 1,000 20,000,000 ร้อยละ 7 13 สงิหาคม 2563

23 สงิหาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 20 สงิหาคม 2563

25 ตุลาคม 2561 10,000 1,000 10,000,000 ร้อยละ 7 22 ตุลาคม 2563

รวม 850,000 850,000,000

หุ้นกูท้ี่ออก

 
ในการออกหุ้นกู้ดงักล่าว บรษิัทย่อยมคี่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ซึ่งได้บนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตดับญัชี 
แสดงหกัจากมลูค่าหุน้กูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ และทยอยตดัจ าหน่ายเป็นดอกเบีย้จ่ายตลอดอายุของหุน้กู้ 

 

18. หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน– สทุธิ 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ – สทุธ ิณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560
จ านวนเงนิข ัน้ต ่าทีจ่ะตอ้งจ่าย

ไมเ่กนิ 1 ปี 31,268,776.44      28,598,498.29      14,349,057.88      18,098,492.61      
เกนิกว่า 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 5 ปี 20,681,951.30      30,361,349.06      2,761,052.40        16,338,509.28      

รวมจ านวนเงนิข ัน้ต ่าทีจ่ะตอ้งจ่าย 51,950,727.74      58,959,847.35      17,110,110.28      34,437,001.89      
ดอกเบี้ยจ่ายรอตดับญัชี (3,547,660.03)       (3,902,665.37)       (688,410.89)         (2,177,091.63)       
มลูคา่ปัจจุบนัของหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 48,403,067.71      55,057,181.98      16,421,699.39      32,259,910.26      

หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (29,086,130.45)     (26,026,345.77)     (13,747,387.41)     (16,547,756.26)     
หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธิ 19,316,937.26      29,030,836.21      2,674,311.98        15,712,154.00      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย: บาท
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19. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบริษทัและบคุคลภำยนอก 

        เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัและบุคคลภายนอก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

2561 2560
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัและบุคคลภายนอก 138,000,000.00             -                             
หกั คา่ใชจ่้ายในการกูย้มืเงนิรอตดับญัชี (2,535,263.70)               -                             
เงนิกูย้มืระยะยาวจากบรษิทัและบุคคลภายนอก-สทุธิ 135,464,736.30             -                             

งบการเงนิรวม

หน่วย: บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยคือ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากัด (มหาชน) มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทและ
บุคคลภายนอกจ านวน 138 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนก่อสรา้งโครงการคาร์นิวลัเมจกิ และส ารองไวใ้ช้ส าหรบัช าระคนืหุ้นกู้
และตัว๋แลกเงนิที่ครบก าหนดไถ่ถอนของบรษิทัยอ่ย โดยเป็นการท าสญัญากู้ยมืเงนิผ่านบรษิทัหลกัทรพัยแ์หง่หน่ึง ก าหนดอตัรา
ดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.5 - 7 ต่อปี และมอีายุ 18 - 21 เดอืน โดยไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัย่อยครัง้ที่ 10/2561 
เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2561 ในวงเงนิรวม 80 ล้านบาท และครัง้ที่ 12/2561 เมื่อวนัที่ 13 พฤศจกิายน 2561 ในวงเงนิรวม 200 
ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะยาวดงักล่าวค ้าประกนัโดยทีด่นิกรรมสทิธิข์องกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัแหง่หน่ึง 

ในการกูย้มืเงนิดงักล่าว บรษิทัยอ่ยมคีา่ใชจ้า่ยในการกู้ยมืเงนิ ซึง่ไดบ้นัทกึเป็นคา่ใชจ้่ายในการกู้ยมืเงนิรอตดับญัช ีแสดงหักจาก
มูลค่าเงนิกู้ยมืระยะยาวจากบรษิทัและบุคคลภายนอกในงบแสดงฐานะการเงนิ และทยอยตดัจ าหน่ายเป็นต้นทุนทางการเงนิ
ตลอดอายสุญัญา 

20. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน – สทุธิ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ – สทุธ ิณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  ประกอบดว้ย 

2561 2560 2561 2560
เงนิกูย้มืระยะยาว
ยอดคงเหลอื ณ วนัตน้ปี 1,073,501,813.24  1,231,036,552.92  569,221,163.73    678,868,403.41    
เพิม่ขึน้ 242,123,251.77    36,112,500.00      -                    -                    
ลดลง (229,772,171.08)   (193,647,239.68)   (142,772,171.08)   (109,647,239.68)   
ยอดคงเหลอื ณ วนัปลายปี 1,085,852,893.93  1,073,501,813.24  426,448,992.65    569,221,163.73    

คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาวงเงนิสนิเชือ่รอตดับญัชี (9,396,413.79)      (11,682,095.66)     (3,633,085.03)      (6,242,775.13)      
1,076,456,480.14  1,061,819,717.58  422,815,907.62    562,978,388.60    

หกั สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (241,285,836.98)   (204,938,779.56)   (122,513,734.15)   (120,198,647.51)   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - สทุธิ 835,170,643.16    856,880,938.02    300,302,173.47    442,779,741.09    

หน่วย: บาท
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ซาฟารีเวิลด ์จ ากดั (มหาชน) 

19.1 เมื่อวนัที่ 2 กุมภาพนัธ์ 2559 บรษิทัฯ ได้ท าสญัญา และได้รบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหน่ึง
เป็นจ านวนเงนิ 42 ล้านบาท ซึ่งมรีายละเอียดและเงื่อนไขการช าระหน้ีดงัต่อไปน้ี 

เงือ่นไขการช าระ อตัราดอกเบี้ย

เงนิตน้และดอกเบี้ยต่อเดอืน (บาท) (รอ้ยละต่อปี)

กมุภาพนัธ์ 2559 -  เมษายน 2559 ช าระเฉพาะดอกเบี้ย MLR-1.0

 พฤษภาคม 2559 - ธนัวาคม 2563 900,000 MLR-1.0

ระยะเวลา

 
บรษิทัฯ ได้จดจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบางส่วนที่มอียู่ในปัจจุบนัและที่จะมขีึ้นในอนาคตของบรษิทัฯ เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการกู้ยมืดงักล่าว (หมายเหตุ 12) และค ้าประกนัโดยบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)  

เมื่อวนัที่ 3 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ ได้ช าระคนืเงนิกู้ยมืระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่ายทัง้หมดที่มกีบัสถาบนัการเงนิ
ดงักล่าว พร้อมทัง้ไถ่ถอนหลกัประกนัทัง้หมดที่ค ้าประกนัไว้กบัสถาบนัการเงนิ เพื่อน าไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัการ
ออกหุ้นกู้ระยะสัน้ให้กบับรษิทัย่อยคอื บรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน)  
 

19.2 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัฯ ได้ท าสญัญาและได้รบัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่ง
หนึ่ง เพื่อช าระคนืวงเงนิกู้ยมืระยะยาวที่มอียู ่กบัธนาคารพาณิชย์แห่งเดมิ เป็นจ านวนเงนิ 648.95 ล้านบาท ซึ่งมี
รายละเอียดและเงื่อนไขการช าระหน้ี ดงัต่อไปน้ี 

เงือ่นไขการช าระ อตัราดอกเบี้ย

ระยะเวลา เงนิตน้ต่อเดอืน (บาท) (รอ้ยละต่อปี)

ธนัวาคม 2559 - พฤษภาคม 2560 7,000,000 MLR-0.15

มถุินายน 2560 - พฤษภาคม 2562 9,500,000 MLR-0.15

มถุินายน 2562 - พฤษภาคม 2563 11,000,000 MLR-0.15

มถุินายน 2563 - พฤษภาคม 2564 13,500,000 MLR-0.15

มถุินายน 2564 - ตุลาคม 2564 20,000,000 MLR-0.15

พฤศจกิายน 2564 สว่นทีเ่หลอื MLR-0.15
 

บรษิทัฯ ได้จดจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบางส่วนที่มอียู่และจะมขีึน้ในอนาคตของบรษิทัฯ และของบรษิทัย่อย คอื 
บรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) และของบรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คาร์
นิวลัเมจกิ จ ากดั เพื่อเป็นหลกัประกนัในการกู้ยมืดงักล่าว (หมายเหตุ 12) และค ้าประกนัโดยกรรมการบางท่านของบรษิทัฯ 

ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมืดงักล่าว บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัที่จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขบางประการ เช่น  

- การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 1.2 ต่อ 1 ทัง้น้ีต้องไม่ต ่า กว่า
ศูนย ์โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส 

- การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.05 เท่า และตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่า 1.10 เท่า โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส ทัง้น้ีไม่น าเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่นและหุ้นกู้
ระยะสัน้ทีค่รบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ทีม่กีารออกทดแทนมารวมค านวณ 

- ตอ้งไดร้บัความยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากธนาคารก่อนก่อภาระหน้ีสนิเกนิกว่า 50 ลา้นบาท 
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บริษทั ภเูกต็แฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) 

19.3 เมื่อวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัย่อย คอื บรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) ได้ท าสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาว
กบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งเดยีวกบัข้อ 20.2 เป็นจ านวนเงนิรวม 580 ล้านบาท และได้รบัเงนิกู้ดงัน้ี  

- วงเงนิที่ 1 วงเงนิกู้ยมืเพื่อช าระคนืวงเงนิกู้ยมืระยะยาวที่มอียู่กบัธนาคารพาณิชย์แห่งเดมิ จ านวนเงนิ 360 ล้านบาท       
ซึ่งเบิกได้ไม่เกิน 339.17 ล้านบาท  

- วงเงนิที ่2 วงเงนิกูย้มืเพื่อสนบัสนุนการจดัซือ้ที่ดนิเพื่อใหเ้ช่าส าหรบั “โครงการคารนิ์วลัเมจกิ” จ านวนเงนิ 220 ลา้นบาท 

ซึ่งมรีายละเอียดและเงื่อนไขการช าระหน้ี ดงัต่อไปน้ี 
อตัราดอกเบี้ย

ระยะเวลา วงเงนิที ่1 วงเงนิที ่2 (รอ้ยละต่อปี)

ธนัวาคม 2559 - พฤศจกิายน 2561 4,000,000 3,000,000 MLR-0.15

ธนัวาคม 2561 - พฤษภาคม 2564 6,000,000 4,000,000 MLR-0.15

มถุินายน 2564 - กนัยายน 2564 14,000,000 5,000,000 MLR-0.15

ตุลาคม 2564 สว่นทีเ่หลอื 5,000,000 MLR-0.15

พฤศจกิายน 2564 - สว่นทีเ่หลอื MLR-0.15

เงือ่นไขการช าระเงนิตน้ต่อเดอืน (บาท)

 
เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม 2560 บรษิทัย่อยไดแ้ปลงเงนิกู้ยมืระยะสัน้ในรูปของทรสัต์รซีทีจ านวนเงนิ 36.11 ล้านบาท เป็นเงนิกู้ยมื
ระยะยาวเพื่อการซื้อ – น าเข้าอุปกรณ์และหรอืเครื่องจกัรที่เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้างกบัธนาคารพาณิชย์แห่งเดียวกนั ซึ่งมี
รายละเอยีดและเงื่อนไขการช าระหน้ี ดงัต่อไปน้ี 

อตัราดอกเบี้ย

ระยะเวลา (รอ้ยละต่อปี)

มกราคม 2561 - ธนัวาคม 2562 ช าระเฉพาะดอกเบี้ย MLR-0.15

มกราคม 2563 - ธนัวาคม 2567 500,000 MLR-0.15

มกราคม 2568 - กรกฎาคม 2568 850,000 MLR-0.15

สงิหาคม 2568 สว่นทีเ่หลอื MLR-0.15

เงือ่นไขการช าระเงนิตน้ต่อ
เดอืน (บาท)

 
เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 บรษิทัย่อยไดท้ าสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวกบัธนาคารในประเทศแห่งเดยีวกบัขอ้ 20.2 เป็นจ านวน
เงนิ 200 ล้านบาท เพื่อน าไปใช้เพิม่ทุนของบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ในการก่อสรา้งโครงการคารนิ์วลัเมจกิ ซึ่งมรีายละเอยีด
และเงื่อนไขการช าระหน้ี ดงัน้ี  

อตัราดอกเบี้ย

ระยะเวลา (รอ้ยละต่อปี)

พฤษภาคม 2561 - เมษายน 2563 ช าระเฉพาะดอกเบี้ย THBFIX 6M +1.98

พฤษภาคม 2563 - ตุลาคม 2564 50,000 THBFIX 6M +1.98

พฤศจกิายน 2564 - มนีาคม 2566 11,000,000 THBFIX 6M +1.98

เมษายน 2566 สว่นทีเ่หลอื THBFIX 6M +1.98

เงือ่นไขการช าระเงนิตน้ต่อ
เดอืน (บาท)
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บริษทั คารนิ์วลัเมจิก จ ากดั 

19.4 เมื่อวนัที่ 2 พฤษภาคม 2561 บรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน)คอื บรษิทั คาร์นิวลัเมจกิ จ ากดั ได้
ท าสญัญาเงนิกู้ยมืระยะยาวเพื่อการซื้อ-น าเข้าอุปกรณ์และ/หรอืเครื่องจกัรที่เกี่ยวข้องกบัการก่อสร้าง “โครงการคาร์นิวลั
เมจกิ” กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งเดยีวกบัข้อ 20.2 เป็นจ านวนเงนิ 60 ล้านบาท โดยเบิกรบัเงนิกู้ยมืเป็น
จ านวนเงนิ 42.1 ล้านบาท  

       ซึง่มรีายละเอยีดและเงื่อนไขการช าระหน้ี ดงัต่อไปน้ี 

อตัราดอกเบี้ย

ระยะเวลา (รอ้ยละต่อปี)

พฤศจกิายน 2561 - ตุลาคม 2562 ช าระเฉพาะดอกเบี้ย MLR-0.15

พฤศจกิายน 2562 - ตุลาคม 2563 600,000 MLR-0.15

พฤศจกิายน 2563 - ตุลาคม 2564 650,000 MLR-0.15

พฤศจกิายน 2564 - ตุลาคม 2565 750,000 MLR-0.15
พฤศจกิายน 2565 สว่นทีเ่หลอื MLR-0.15

เงือ่นไขการช าระเงนิตน้ต่อ
เดอืน (บาท)

 
บรษิทัย่อยดงักล่าวได้จดจ านองที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างบางส่วนที่มีอยู่และจะมขีึน้ในอนาคตของบรษิทัย่อย และของบรษิทัฯ 
และของบรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คาร์นิวลัเมจกิ จ ากดั เพื่อเป็นหลกัประกนัในการ
กู้ยมืดงักล่าว (หมายเหตุ 12) และค ้าประกนัโดยบรษิทัฯ และกรรมการบางท่านของบรษิทัยอ่ย 

ภายใตเ้งื่อนไขของสญัญาเงนิกู้ยมืดงักล่าว บรษิทัย่อยมภีาระผูกพนัที่จะต้องปฏิบตัิตามเงื่อนไขบางประการ เช่น  

- การด ารงอตัราส่วนของหน้ีสนิรวมต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกนิกว่า 1.2 ต่อ 1 ทัง้น้ีต้องไม่ต ่า กว่าศูนย์          
โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส 

- การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.05 เท่า และตัง้แต่ปี 2562 เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า       
1.10 เท่า โดยค านวณจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส ทัง้น้ีไม่น าเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลอื่นและหุน้กู้ระยะสัน้ที่
ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี ทีม่กีารออกทดแทนมารวมค านวณ 
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21. ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน 

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่                
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 

2561 2560 2561 2560
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียน
ส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัต้นปี 118,889,099.00   95,525,260.00     65,876,643.00     55,177,627.00     

สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน:
ตน้ทุนบรกิารในปัจจุบนั 21,915,133.00     14,617,843.00     9,835,334.00      7,169,503.00      
ตน้ทุนดอกเบี้ย 3,727,408.00      2,675,920.00      1,958,372.00      1,517,348.00      

สว่นทีร่บัรูใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น:

(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั

สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง

ขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ -                       15,148,938.00     -                       3,429,617.00      

สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง
ขอ้สมมตทิางการเงนิ  -                       4,703,775.00      -                       2,791,796.00      

สว่นทีเ่กดิจากการปรบัปรุงจากประสบการณ์ -                       (10,449,623.00)    -                       (1,149,234.00)     
ผลประโยชน์ทีจ่่ายในระหว่างปี (8,480,081.00)     (3,333,014.00)     (4,861,100.00)     (3,060,014.00)     
ประมาณการหน้ีสินไม่หมนุเวียน
ส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัส้ินปี 136,051,559.00   118,889,099.00   72,809,249.00     65,876,643.00     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หน่วย : บาท

 
 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ส าหรบัปี สิ้นสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560ได้แสดงไว้ในส่วนของก าไรหรอืขาดทุน ดงัน้ี 

2561 2560 2561 2560
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
ตน้ทุนขายและบรกิาร 18,433,379.00      12,053,331.00      9,337,884.00        6,358,117.99        
คา่ใชจ่้ายในการขายและบรกิาร 765,529.00          398,480.01          381,333.00          217,119.00          
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร 6,443,633.00        4,803,873.99        2,074,489.00        2,111,614.01        
รวมคา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 25,642,541.00      17,255,685.00      11,793,706.00      8,686,851.00        

งบการเงนิรวม
หน่วย: บาท

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
กลุ่มบรษิทั ก าหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงนิชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สทิธแิก่
พนักงานที่เกษียณอายุและท างานครบระยะเวลาที่ก าหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รบัเงนิชดเชยไม่น้อยกว่าอตัราเงนิเดอืนเดอืน
สุดท้าย 300 วนั หรอื 10 เดอืน 
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ขอ้สมมตเิกีย่วกบัอตัราคดิลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉลี่ยของพนัธบตัรรฐับาล และสะทอ้นประมาณการของจงัหวะ
เวลาของการจา่ยผลประโยชน์ 

ขอ้สมมตเิกี่ยวกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปไดท้ี่จะอยู่จนเกษยีณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะ 

ข้อสมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ส าคญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก) มดีงัน้ี:- 

2561 2560 2561 2560
อตัราคดิลด  อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่

ของพนัธบตัรรฐับาล
 อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่

ของพนัธบตัรรฐับาล
 อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่

ของพนัธบตัรรฐับาล
 อตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่

ของพนัธบตัรรฐับาล

 ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560  ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560  ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560  ณ วนัที ่29 ธนัวาคม 2560

เงนิเดอืนในอนาคตทีเ่พิม่ขึน้ รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5 รอ้ยละ 5
อตัรามรณะ  รอ้ยละ 100 ของตาราง

มรณะไทย พ.ศ. 2560
 รอ้ยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560

 รอ้ยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560

 รอ้ยละ 100 ของตาราง
มรณะไทย พ.ศ. 2560

อตัราหมนุเวยีนพนกังาน
พนกังานส านกังาน
อายุน้อยกว่า 20 ปี รอ้ยละ 22 - 24 รอ้ยละ 22 - 24 รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 24
อายุตัง้แต่ 20 ปี ถงึ 30 ปี รอ้ยละ 22 - 24 รอ้ยละ 22 - 24 รอ้ยละ 24 รอ้ยละ 24
อายุตัง้แต่ 31 ปี ถงึ 40 ปี รอ้ยละ 14 - 21 รอ้ยละ 14 - 21 รอ้ยละ 21 รอ้ยละ 21
อายุตัง้แต่ 41 ปี ถงึ 50 ปี รอ้ยละ 0 - 10 รอ้ยละ 0 - 10 รอ้ยละ 6 รอ้ยละ 6
อายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0

พนกังานปฏบิตักิาร
อายุน้อยกว่า 20 ปี รอ้ยละ 22 - 31 รอ้ยละ 22 - 31 รอ้ยละ 31 รอ้ยละ 31
อายุตัง้แต่ 20 ปี ถงึ 30 ปี รอ้ยละ 22 - 31 รอ้ยละ 22 - 31 รอ้ยละ 31 รอ้ยละ 31
อายุตัง้แต่ 31 ปี ถงึ 40 ปี รอ้ยละ 14 - 15 รอ้ยละ 14 - 15 รอ้ยละ 15 รอ้ยละ 15
อายุตัง้แต่ 41 ปี ถงึ 50 ปี รอ้ยละ 8 - 10 รอ้ยละ 8 - 10 รอ้ยละ 8 รอ้ยละ 8
อายุตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0 รอ้ยละ 0

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลกั แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลกัต่อมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอียดดงัน้ี 

เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1% เพิม่ขึน้ 1% ลดลง 1%
อตัราคดิลด (16.90)                     19.66                      (8.24)                       9.50                        
อตัราการขึน้เงนิเดอืน 20.78                      (18.07)                     10.10                      (8.86)                       
อตัราการหมนุเวยีน (18.04)                     6.39                        (8.73)                       2.69                        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : ลา้นบาท
การเปลีย่นแปลงมลูคา่ปัจจุบนัของประมาณการหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชน์พนกังาน
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การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของจ านวนเงนิผลประโยชน์ทีต่้องจ่ายในอนาคตก่อนคดิลด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีด
ดงัน้ี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ภายใน 1 ปี 5.83                        4.96                        
มากกวา่ 1 ปี ไมเ่กนิ 5 ปี 45.51                      28.43                      
เกนิกวา่ 5 ปี ไมเ่กนิ 10 ปี 94.93                      52.21                      

หน่วย : ลา้นบาท

 
เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึ่งกฎหมาย
ดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกจิจานุเบกษา พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ีก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิม่เตมิ
กรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรบัลูกจา้งซึ่งท างานตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 
400 วนัสุดท้าย การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรบัโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบใหก้ลุ่มบรษิทัมหีน้ีสนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้ในงบการเงนิรวมและงบการเ งนิเฉพาะกิจการ 
จ านวนเงนิ 36.58 ล้านบาท  และ 20.95 ล้านบาท ตามล าดบั กลุ่มบรษิทัจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดย
รบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็นคา่ใช้จา่ยทนัทใีนงบก าไรขาดทุนของงวดทีก่ฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช้ 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ส ารองตามกฎหมายตัง้ขึ้นตามบทบญัญัติของพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั(พ.ศ.2535) ซึ่งก าหนดให้จดัสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหน่ึงเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา
(ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองน้ีจะน าไปจา่ยปันผลไมไ่ด ้

23. เงินปันผลจ่ำยของบริษทัย่อย 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 15/2560 เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2560 
ได้มมีติอนุมตัิให้บรษิทัย่อย จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน 1,178 ล้านหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวม
เป็นเงนิ 294.5 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงนิปันผลตัง้แต่วนัที่ 22 ธนัวาคม 2560 

24. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

กลุ่มบรษิทัและพนักงานของกลุ่มบรษิทัร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลี้ ยงชพี พ.ศ. 2530 
และพระราชบญัญตักิองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542 โดยกลุ่มบรษิทัและพนักงานจ่ายเงนิสมทบ และเงนิสะสมเขา้
กองทุนด้วยจ านวนเงนิที่เท่าๆ กนั ในอตัราร้อยละ 2 ของเงนิเดอืนพนักงาน และจ่ายให้แก่พนักงาน ในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบยีบวา่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบรษิทั 

กลุ่มบรษิทัไดจ้่ายเงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพีพนักงาน ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จ านวนเงนิ 11.27 
ลา้นบาท และ 10.10 ลา้นบาท ตามล าดบั 

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มคีา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะทีส่ าคญัดงัน้ี 
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2561 2560 2561 2560

การเปลีย่นแปลงในสนิคา้คงเหลอืลดลง 3,769,223.82        6,574,693.47        664,058.66          1,053,980.19        

วสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 40,123,990.94      43,530,959.21      2,538,456.12        2,394,418.46        

ตน้ทุนการแสดง 82,826,760.96      81,868,677.24      61,617,433.89      61,235,007.57      

ตน้ทุนขายอาหารและเครือ่งดืม่ 138,590,704.64    157,726,384.41    72,629,231.74      72,045,896.65      

ตน้ทุนขายสนิคา้และของทีร่ะลกึ 19,043,954.12      22,169,493.80      8,752,871.72        8,011,097.96        

ตน้ทุนขายรถรบัสง่และอื่นๆ 48,554,025.28      51,300,942.57      34,738,683.34      37,657,784.72      

ขาดทุนจากสตัวต์าย 26,329,423.61      10,545,688.18      26,329,423.61      10,545,688.18      

คา่เสือ่มราคา 177,194,466.38    196,919,413.18    100,512,868.63    125,030,485.27    

กลบัรายการหนี้สงสยัจะสญู - สทุธิ (2,674,460.00)       (16,370,526.12)     (1,338,795.00)       (13,815,500.00)     

คา่ใชจ่้ายและผลประโยชน์ของพนกังาน 692,289,698.87    633,290,791.89    293,480,911.48    282,434,166.07    

คา่นายหน้าและคา่ใชจ่้ายสง่เสรมิการขาย 62,052,640.28      67,509,955.65      36,552,963.12      35,337,401.99      

คา่ใชจ่้ายสาธารณูปโภค 80,289,867.22      74,071,630.09      38,992,513.64      34,530,463.38      

คา่ซ่อมแซมบ ารุงรกัษา 25,899,106.34      23,303,778.23      14,542,781.80      12,694,810.85      

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร (ดหูมายเหตุ 4) 193,003,864.80    180,942,187.00    73,111,624.40      68,096,491.00      

ตน้ทุนทางการเงนิ 132,510,723.64    89,183,825.56      47,697,197.45      64,207,481.96      

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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26. ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหวา่งปีมดีงัน้ี 

หน่วย: บาท

ณ วนัที ่1 ก าไร ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 ก าไร ณ วนัที ่31

มกราคม 2561 (ขาดทุน) ธนัวาคม 2561 มกราคม 2561 (ขาดทุน) ธนัวาคม 2561
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 847,873.76         (194,892.00)        652,981.76         7,519.99            72,241.00          79,760.99          
คา่เผือ่มลูคา่สนิคา้ลดลง 1,700,468.50      (12,276.21)          1,688,192.29      374,717.44         -                   374,717.44         
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 23,739,246.22     3,413,667.60      27,152,913.82     13,175,328.62     1,386,521.20      14,561,849.82     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 26,287,588.48     3,206,499.39      29,494,087.87     13,557,566.05     1,458,762.20      15,016,328.25     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
คา่เสือ่มราคา (40,845,749.14)    (4,812,646.98)     (45,658,396.12)    (7,155,198.57)     (765,248.01)        (7,920,446.58)     
คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาวงเงนิสนิเชือ่ (3,986,419.13)     (49,916.37)          (4,036,335.50)     (1,248,555.03)     521,938.02         (726,617.01)        
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (44,832,168.27)    (4,862,563.35)     (49,694,731.62)    (8,403,753.60)     (243,309.99)        (8,647,063.59)     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 5,153,812.45      1,215,452.21      6,369,264.66      5,153,812.45      1,215,452.21      6,369,264.66      

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (23,698,392.24)    (2,871,516.17)     (26,569,908.41)    -                   -                   -                   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย: บาท

ณ วนัที ่1 ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัที ่31 ณ วนัที ่1 ก าไร ก าไร(ขาดทุน) ณ วนัที ่31

มกราคม 2560 (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ธนัวาคม 2560 มกราคม 2560 (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น ธนัวาคม 2560
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู 1,358,878.98      (511,005.22)        -                   847,873.76         7,519.99            -                   -                   7,519.99            
คา่เผือ่มลูคา่สนิคา้ลดลง 1,593,506.58      106,961.92         -                   1,700,468.50      657,124.77         (282,407.33)        -                   374,717.44         
ประมาณการหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 19,092,319.22     2,766,309.00      1,880,618.00      21,858,628.22     11,035,525.42     1,125,367.40      1,014,435.80      13,175,328.62     
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี 22,044,704.78     2,362,265.70      1,880,618.00      24,406,970.48     11,700,170.18     842,960.07         1,014,435.80      13,557,566.05     

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
คา่เสือ่มราคา (35,867,580.96)    (4,978,168.18)     -                   (40,845,749.14)    (6,131,130.04)     (1,024,068.53)     -                   (7,155,198.57)     
คา่ธรรมเนยีมในการจดัหาวงเงนิสนิเชือ่ (4,278,427.07)     292,007.94         -                   (3,986,419.13)     (1,554,556.04)     306,001.01         -                   (1,248,555.03)     
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (40,146,008.03)    (4,686,160.24)     -                   (44,832,168.27)    (7,685,686.08)     (718,067.52)        -                   (8,403,753.60)     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 4,014,484.10      124,892.55         1,014,435.80      5,153,812.45      4,014,484.10      124,892.55         1,014,435.80      5,153,812.45      

หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ (22,115,787.35)    (2,448,787.09)     866,182.20         (23,698,392.24)    -                   -                   -                   -                   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 
 
บรษิทัฯ มผีลขาดทุนทางภาษยีกไปทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเงนิ 17.2 ลา้นบาท ซึง่ฝ่ายบรหิารเหน็วา่มคีวามไมแ่น่นอนจากการจะใชป้ระโยชน์ทางภาษจีงึไมไ่ดบ้นัทกึภาษเีงนิ
ไดร้อตดับญัช ี
บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั มผีลขาดทุนทางภาษยีกไปทีย่งัไมไ่ดใ้ช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ านวนเงนิ 77.0 ลา้นบาท และ 
47.7 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่ฝ่ายบรหิารเหน็วา่มคีวามไม่แน่นอนจากการจะใชป้ระโยชน์ทางภาษ ีเน่ืองจากบรษิทัย่อยไดส้ทิธพิเิศษทางดา้นภาษอีากรจากการสง่เสรมิการลงทุนจงึไม่ไดบ้นัทกึภาษีเงนิ
ไดร้อตดับญัช ี



   รายงานประจ าปี 2561  

 
  

 

 
113 

27. ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัน้ี 

2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินได้ปัจจบุนั
ส าหรบัปีปัจจุบนั (51,657,753.30)      (37,957,456.04)      (43,536,460.76)      -                      

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
การเปลีย่นแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 3,206,499.39         2,362,265.70         1,458,762.20          842,960.07           
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (4,862,563.35)        (4,686,160.24)        (243,309.99)          (718,067.52)          

รวม (1,656,063.96)        (2,323,894.54)        1,215,452.21          124,892.55           
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ (53,313,817.26)      (40,281,350.58)      (42,321,008.55)      124,892.55           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย: บาท

  
 
การกระทบยอดเพื่อหาอตัราภาษทีีแ่ทจ้รงิ 

อตัราภาษี อตัราภาษี
(รอ้ยละ) หน่วย : บาท (รอ้ยละ) หน่วย : บาท

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 202,022,561.38     234,060,216.50     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20.00        (40,404,512.28)     20.00        (46,812,043.30)     
ผลกระทบจากการตดัรายการระหว่างกนั (4,014,744.11)       -                     
ขาดทุนทางภาษยีกมาทีไ่มไ่ดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้

ทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ในงวดปัจจุบนั 3,432,233.78        21,228,797.27      
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัทีไ่มร่บัรูเ้ป็น

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี (5,847,233.88)       (4,463,154.81)       
คา่ใชจ่้ายทีไ่มถ่อืเป็นคา่ใชจ่้ายตามประมวลรษัฎากร (6,479,560.77)       (10,234,949.74)     
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ 26.39        (53,313,817.26)     17.21        (40,281,350.58)     

2561 2560
งบการเงนิรวม
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อตัราภาษี อตัราภาษี
(รอ้ยละ) หน่วย : บาท (รอ้ยละ) หน่วย : บาท

ก าไรกอ่นภาษเีงนิได้ 198,866,872.61      360,442,752.03     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 20.00         (39,773,374.53)       20.00         (72,088,550.41)     
รายไดท้ีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิได้ -                       58,855,050.00      
ขาดทุนทางภาษยีกมาทีไ่มไ่ดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์าษเีงนิได้

ทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ในงวดปัจจุบนั 3,432,233.78          21,228,797.27      
คา่ใชจ่้ายทีไ่มถ่อืเป็นคา่ใชจ่้ายตามประมวลรษัฎากร (5,979,867.80)         (7,870,404.31)       
รายได(้คา่ใชจ่้าย)ภาษเีงนิได้ 21.28         (42,321,008.55)       (0.03)          124,892.55          

2561 2560
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

28. สิทธิพิเศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  

บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) คอืบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ไดร้บัสทิธพิเิศษทีส่ าคญับางประการในฐานะ
ผูไ้ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน เลขที่ 58-2691-1-00-1-0 
ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2558 ส าหรบักจิการศูนยแ์สดงศลิปวฒันธรรม หรอืศูนยศ์ลิปหตัถกรรม ทัง้น้ีบรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ยงั
ไมไ่ดเ้ริม่ใชส้ทิธติามบตัรสง่เสรมิ เน่ืองจากยงัไมเ่ริม่ด าเนินกจิการ 

29. ข้อมลูจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำน 

ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนด าเนินงาน 

กลุ่มบรษิทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิ โดยพจิารณาจากระบบการบรหิาร การจดัการและโครงสรา้งการ
รายงานทางการเงนิภายในของกลุ่มบรษิทัเป็นเกณฑใ์นการก าหนดส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานตามสว่นงาน และสนิทรพัยต์ามสว่นงาน รวมรายการทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน หรอืทีส่ามารถปันสว่นใหก้บั
ส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สนิทรพัย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร และตน้ทุนทางการเงนิ  

ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธรุกิจ 

ขอ้มูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงานธุรกจิและการกระทบยอดก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อื่นตามส่วนงานที่รายงาน
ของกลุ่มบรษิทัส าหรบัปี สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มดีงัต่อไปน้ี 
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จ ำหน่ำย รำยได้ จ  ำหน่ำย
จ ำหน่ำย อำหำรและ คำ่บริกำร สินคำ้และ กิจกรรม จ ำหน่ำย
บตัรเขำ้ชม เคร่ืองด่ืม รถรับส่ง ของท่ีระลึก สวนสนุก จ ำหน่ำยภำพถ่ำย อำหำรสตัว์ รวม

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,213,285,356.83  403,568,787.35  102,058,815.00  67,658,345.33    26,291,273.39    66,943,668.82    24,821,390.00    1,904,627,636.72       

ก ำไรขั้นตน้ก่อนหกัขำดทนุจำกกำรขำย,ตดัจ ำหน่ำย
สินทรัพยถ์ำวรและสตัวแ์ละคำ่เส่ือมรำคำ 793,928,960.83     168,588,057.38  17,215,713.88    20,940,068.59    17,556,960.69    59,194,665.03    21,186,045.25    1,098,610,471.65       

รำยไดอ่ื้นจำกกำรด ำเนินงำน - สุทธิ 23,761,250.36            
ขำดทนุจำกสตัวต์ำย (26,329,423.61)           
คำ่เส่ือมรำคำ (174,091,599.95)         
ก ำไรขั้นตน้ 921,950,698.45          

กลบัรำยกำรหน้ีสงสยัจะสูญ - สุทธิ 2,674,460.00              

รำยไดจ้ำกกำรขำยสตัวเ์กิดใหม่ 185,000.00                 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสตัว์ 3,083,993.35              

ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร (354,201.55)                

ดอกเบ้ียรับ 948,003.10                 

รำยไดอ่ื้น 15,356,908.64            

รำยไดเ้งินชดเชยจำกบริษทัประกนัภยั 4,757,091.23              

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร (81,121,648.28)           

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (532,947,019.92)         

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (132,510,723.64)         

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (53,313,817.26)           

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 148,708,744.12          

ณ วนัท่ี 31  ธนัวำคม 2561
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 6,140,864,486.92       

สินทรัพยร์วม 7,061,881,287.26       

หน่วย: บำท
งบกำรเงินรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561
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จ ำหน่ำย รำยได้ จ  ำหน่ำย
จ ำหน่ำย อำหำรและ คำ่บริกำร สินคำ้และ กิจกรรม จ ำหน่ำย
บตัรเขำ้ชม เคร่ืองด่ืม รถรับส่ง ของท่ีระลึก สวนสนุก อำหำรสตัว์ รวม

รำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร 1,199,092,680.57  416,812,504.79  115,238,523.32  83,406,956.52    30,403,002.68    51,290,187.48     21,195,630.00    1,917,439,485.36       

ก ำไรขั้นตน้ก่อนหกัขำดทนุจำกกำรขำย,ตดัจ ำหน่ำย
สินทรัพยถ์ำวรและสตัวแ์ละคำ่เส่ือมรำคำ 808,459,444.17     167,772,779.83  28,183,122.63    34,224,763.10    20,181,932.29    44,744,773.41     17,788,828.73    1,121,355,644.16       

รำยไดอ่ื้นจำกกำรด ำเนินงำน - สุทธิ 18,301,585.39            
ขำดทนุจำกสตัวต์ำย (10,545,688.18)           
คำ่เส่ือมรำคำ (195,657,982.26)         
ก ำไรขั้นตน้ 933,453,559.11          

กลบัรำยกำรหน้ีสงสยัจะสูญ - สุทธิ 16,370,526.12            

รำยไดจ้ำกกำรขำยสตัวเ์กิดใหม่ 2,556,000.00              

ก ำไรจำกกำรขำยสตัว์ 2,252,229.79              

ก ำไรจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวร 366,463.23                 

ดอกเบ้ียรับ 1,284,273.56              

รำยไดอ่ื้น 13,453,333.31            

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบริกำร (85,827,880.58)           

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (560,702,540.48)         

ตน้ทนุทำงกำรเงิน (89,183,825.56)           

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (40,281,350.58)           

ขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (7,522,472.00)             

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 186,218,315.92          

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 4,726,709,154.57       

สินทรัพยร์วม 5,948,057,194.96       

หน่วย: บำท
งบกำรเงินรวม

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560
จ ำหน่ำยภำพถ่ำย

และส่วนแบง่คำ่

ถ่ำยรูป
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ข้อมลูทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภมิูศาสตร ์

กลุ่มบรษิทัด าเนินธรุกจิในส่วนงานทางภูมศิาสตรห์ลกัในประเทศไทยเท่านัน้ ดงันัน้ รายได ้ก าไรและสนิทรพัยท์ัง้หมดที่แสดงในงบ
การเงนิจงึเกีย่วขอ้งกบัส่วนงานทางธรุกจิและสว่นงานทางภูมศิาสตรต์ามทีไ่ดก้ล่าวขา้งต้น ยอดขายทัง้หมดของกลุ่มบรษิทัเป็นการ
ขายในประเทศไทย 

30. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดขึ้น 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาด าเนินงาน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัเกีย่วกบัสญัญาด าเนินงาน ดงัน้ี 

- บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย คอื บรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) มภีาระผูกพนัจากการท าสญัญาเช่าที่ดนิกบับริษทัที่
เกี่ยวข้องกนัและบุคคลภายนอก จ านวน 3 ฉบบั เพื่อใช้ส าหรบัเลี้ยงสตัว์เกิดใหม่และปลูกหญ้าเป็นอาหารสตัว์ของบรษิทัฯ 
และบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี 

สญัญำเช่ำ จ ำนวน (ปี) ค่าเช่ารายปี (บาท)

ฉบบัท่ี 1 กนัยำยน 2561 - กนัยำยน 2562 1 2,000,000              

ฉบบัท่ี 2 ตุลำคม 2561 - ตุลำคม 2562 1 1,000,000              

ฉบบัท่ี 3 มีนำคม 2559 - กุมภำพนัธ์ 2562 3 1,680,000              

ระยะเวลำ

 
บรษิทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้า่ยคา่เช่าทีด่นิล่วงหน้าส าหรบัสญัญาเช่าฉบบัที ่3 เป็นจ านวนเงนิ 0.28 ลา้นบาท 

- บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) มภีาระผกูพนัจากการท าสญัญาเช่าที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้ง
กบับุคคลภายนอกจ านวน 5 ฉบบั เพื่อตดิตัง้ป้ายโฆษณา มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สญัญำเช่ำ จ ำนวน (ปี) ค่าเช่ารายปี (บาท)

ฉบบัท่ี 1 ธนัวำคม 2559 - พฤศจิกำยน 2562 3 2,000,000              

ฉบบัท่ี 2 มกรำคม 2560 - ธนัวำคม 2562 3 1,260,000              

ฉบบัท่ี 3 ธนัวำคม 2562 - พฤศจิกำยน 2565 3 2,000,000              

ฉบบัท่ี 4 ธนัวำคม 2565 - พฤศจิกำยน 2568 3 2,000,000              

ฉบบัท่ี 5 ธนัวำคม 2568 - พฤศจิกำยน 2569 1 2,000,000              

ระยะเวลำ

 
บรษิทัย่อยดงักล่าวได้จ่ายค่าเช่าที่ดนิพร้อมสิง่ปลูกสร้างล่วงหน้าส าหรบัสญัญาเช่าฉบบัที่ 2 เป็นจ านวนเงนิรวม 0.63 ล้าน
บาท 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินทีอ่าจเกิดข้ึนกบัสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัและหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้กบัสถาบนัการเงนิ ดงัน้ี 

- บรษิทัย่อย คอืบรษิทั ภูเก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) มหีน้ีสนิที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าจากการให้ธนาคารพาณิชย์ออก
หนงัสอืค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าเป็นจ านวนเงนิ 11.0 ลา้นบาท 

- บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัในการเขา้ค ้าประกนัวงเงนิตัว๋แลกเงนิระยะสัน้ที่บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)  
ออกและเสนอขายผา่นบรษิทัหลกัทรพัยห์ลายแหง่ในวงเงนิรวม 775 ลา้นบาท 
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- กลุ่มบรษิทัมวีงเงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะสัน้กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง จ านวนเงนิรวม 112 ล้านบาท 
ทัง้น้ีกลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัตามเงื่อนไขของสญัญา 

- บรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั มวีงเงนิสนิเชื่อเพื่อก่อสรา้งโครงการ
คารนิ์วลัเมจกิกบัธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหน่ึง จ านวนเงนิ 550 ล้านบาท ทัง้น้ีบรษิทัย่อยดงักล่าวมภีาระผูกพนัตาม
เงื่อนไขของสญัญา 

- บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัในการเขา้ค ้าประกนัวงเงนิกู้ยมืระยะยาวที่บรษิทัย่อยคอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน)  และ
บรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั มอียู่กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงใน
วงเงนิรวม 1,555 ลา้นบาท 

- บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) มภีาระผกูพนัในการเขา้ค ้าประกนัวงเงนิกูย้มืระยะยาวทีบ่รษิทัยอ่ยของ
บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั มอียู่กบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในวงเงนิ 660 ล้าน
บาท 

กลุ่มบริษทัได้น าเงินฝากประจ าของบริษทัย่อย (หมายเหตุ 10) และได้จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกลุ่มบรษิทั     
(หมายเหตุ 12) เป็นหลกัประกนัวงเงนิสนิเชื่อดงักล่าวขา้งต้น และค ้าประกนัร่วมโดยกลุ่มบรษิทัและกรรมการบางท่านของกลุ่ม
บรษิทั 

ภาระผกูพนัด้านรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมภีาระผกูพนัดา้นรายจา่ยฝ่ายทุน ดงัน้ี 

- บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกบัการซื้อเครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ กบับรษิทัหลายแห่งเป็นจ านวนเงิน 
6.43 ลา้นบาท 

- บรษิทัฯ มภีาระผูกพนัที่ต้องจ่ายในอนาคตเกี่ยวกบัการซื้อสตัวก์บับรษิทัต่างประเทศแห่งหน่ึง มูลค่า 153,600 ดอลล่ารส์หรฐั 
หรอืเป็นเงนิประมาณ 5.01 ลา้นบาท 

- บรษิทัยอ่ย คอื บรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) มภีาระผกูพนัดา้นรายจา่ยฝ่ายทุน ดงัน้ี 

ราคาตามสญัญา รบัรูเ้ป็นงานระหวา่งกอ่สรา้ง ภาระผกูพนัคงเหลอื

สญัญารบัเหมากอ่สรา้ง 221.00                    (217.68)                           3.32                        
รวมภาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุน 221.00                    (217.68)                           3.32                        

หน่วย : ลา้นบาท

 
- บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั มภีาระผกูพนัดา้นรายจา่ยฝ่ายทุน ดงัน้ี 

รบัรูเ้ป็นงานระหว่างกอ่สรา้ง/
ราคาตามสญัญา เงนิจ่ายลว่งหน้า ภาระผกูพนัคงเหลอื

คา่กอ่สรา้งอาคาร คา่วสัดุ และงานระบบ 2,655.49        (2,209.23)                          446.26                  

คา่โคมไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบควบคมุแสง 66.55            (60.57)                              5.98                     

คา่ตกแต่งอาคาร 58.59            (16.91)                              41.68                   

คา่อุปกรณ์การแสดง 182.62           (130.29)                            52.33                   
รวมภาระผกูพนัดา้นรายจ่ายฝ่ายทุน 2,963.25        (2,417.00)                          546.25                  

หน่วย : ลา้นบาท
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31. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มนีโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือเพื่อ
การคา้ 

31.1 ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อ 

ความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อเกดิจากการทีคู่่สญัญาไมส่ามารถหรอืไมป่ระสงคจ์ะปฏบิตัติามขอ้ตกลงที่ใหไ้วก้บับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 

31.2 ความเสีย่งดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเกิดจากปัญหาในการจดัหาเงินทุนหมุนเวียนให้เพยีงพอและทนัเวลาต่อภาระผูกพนัตามที่ระบุไว้ใน
เครื่องมอืทางการเงนิ ปัจจบุนับรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยอาจมคีวามเสีย่งอยูบ่้างในเรื่องการจดัหาเงนิทุนหมนุเวยีนเพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
ภาระผกูพนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาวะของการท่องเทีย่ว 

31.3 ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น 

บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยด าเนินธรุกจิในประเทศ ผูบ้รหิารเชื่อวา่ความเสีย่งดงักล่าวไมเ่ป็นสาระส าคญั 

31.4 ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยอยู่บ้าง เน่ืองจากมเีงนิฝาก และหน้ีสนิที่มอีตัราดอกเบี้ยทัง้อตัราคงที่ และ
ตามอตัราตลาด 

31.5 มลูคา่ยตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ 

มูลค่ายุตธิรรม คอืราคาที่จะไดร้บัจากการขายสนิทรพัย ์หรอืจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสนิในรายการที่เกดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผู้ร่วม
ตลาด ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใช้วธิกีารและขอ้สมมตฐิานในการประมาณมลูค่ายตุธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ
ดงัน้ี 

- เงนิฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา้ และเจา้หน้ีการคา้ 

มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิทางการเงนิเหล่าน้ีมมีูลค่าใกล้เคยีงกบัมูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ
ทางการเงนิเหล่าน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

- เงนิลงทุนชัว่คราวในเงนิฝากประจ า ตัว๋แลกเงนิและเงนิฝากทีต่ดิภาระค ้าประกนั 

มลูคา่ตามบญัชมีมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรมเน่ืองจากสนิทรพัยท์างการเงนิน้ีมอีตัราดอกเบีย้ในอตัราตลาด 

- เงนิกูย้มืระยะสัน้ในรปูของหุน้กูร้ะยะสัน้และตัว๋แลกเงนิ 

มลูคา่ตามบญัชมีมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรมเน่ืองจากหน้ีสนิทางการเงนิน้ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสัน้ 

- เงนิกูย้มืระยะยาว 

มลูคา่ตามบญัชมีมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรมเน่ืองจากหน้ีสนิทางการเงนิน้ีมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาด 

32. กำรบริหำรจดักำรส่วนทุน 

ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิทัมนีโยบายการบรหิารจดัการส่วนทุนซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อด ารงฐานเงนิทุนใหแ้ขง็แกร่ง โดยการวางแผนการ
ก าหนดกลยุทธใ์นการด าเนินงานเพื่อให้ธุรกิจมผีลประกอบการและการบรหิารกระแสเงนิสดที่ดอีย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี บรษิทัฯ 
ยงัค านึงถงึการมฐีานะการเงนิที่ด ีโดยพจิารณาลงทุนในโครงการทีม่อีตัราผลตอบแทนอยูใ่นเกณฑด์ ีรกัษาระดบัเงนิทุนหมนุเวยีนที่
เหมาะสม รวมทัง้สร้างความแข็งแกร่ง ความมัน่คงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม ทัง้น้ี เพื่อด ารงไว้ซึ่ง
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และรกัษาความเชื่อมัน่ให้แก่ผูถ้ือหุ้น นักลงทุน เจา้หน้ี และผูม้สี่วนได้เสยี
อื่นๆ 
ตามงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบรษิทัมอีตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 1.25: 1 (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2560: 0.99: 1) และบรษิทัฯ มอีตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนเท่ากบั 0.28: 1 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560: 0.30: 1) 
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33. กำรย่ืนค ำขอพ้นเหตเุพิกถอนหลกัทรพัยอ์อกจำกตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เมื่อวนัที่ 13 กนัยายน 2550 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดป้ระกาศใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ เขา้ข่ายถูกเพกิถอนเน่ืองจาก
งบการเงินของบริษทัฯ แสดงส่วนของเจ้าของมีค่าต ่ากว่าศูนย์ โดยหลกัทรพัย์ของบริษทัฯ ได้ถูกห้ามการซื้อขายตัง้แต่วนัที่                
17 พฤษภาคม 2550 จนกว่าบรษิทัฯ จะสามารถด าเนินการให้เหตุแห่งการเพกิถอนหมดไป คอืบรษิทัฯ ต้องมสี่วนของเจ้าของ
มากกว่าศูนย ์มกี าไรจากการด าเนินงานในธุรกจิหลกั 3 ไตรมาสตดิต่อกนัหรอื 1 ปีก่อนยื่นค าขอปรบัโครงสรา้งหน้ีไดม้ากกว่ารอ้ย
ละ 75 ของมลูหน้ีทัง้หมดและแสดงไดว้า่มฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานมัน่คงตามสภาพธุรกจิ 
เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2551 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดป้รบัปรุงหลกัเกณฑ์การด ารงสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบยีน และ
การเพกิถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนโดยสรปุไดด้งัน้ี 

  -    มสีว่นของเจา้ของมากกวา่ 300 ลา้นบาท 
-    มกี าไรสุทธจิากการด าเนินงานตามปกตทิี่เกิดจากธุรกจิหลกั ซึ่งจะด าเนินการต่อไปอย่างต่อเน่ืองในอนาคต ภายใต้การ

จดัการของผูบ้รหิารชุดเดยีวกนัมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นค าขอ โดยตลาดหลกัทรพัยจ์ะพจิารณาจากงบ
การเงนิประจ าปีหรอืงบการเงนิ 4 ไตรมาส ที่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีซึ่งก าหนดใหบ้รษิัทฯ ต้องมกี าไรสุทธไิม่
น้อยกวา่ 30 ลา้นบาท และมกี าไรสทุธใินงวดสะสมก่อนยื่นค าขอ กรณีจะซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

-    ปรบัโครงสรา้งหน้ีไดม้ากกว่ารอ้ยละ 75 ของมูลหน้ีทัง้หมด โดยไม่ผดินัดช าระหน้ี และแผนปรบัโครงสรา้งหน้ีค านึงถึงผู้
ถอืหุน้รายยอ่ยดว้ย 

-    มฐีานะการเงนิและผลการด าเนินงานทีม่ ัน่คงตามสภาพธรุกจิอยา่งต่อเน่ือง โดยพจิารณากระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน
ประกอบดว้ย 

-    มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑด์ ารงสถานะก่อนพน้เหตุเพกิถอน ยกเวน้เรื่องการกระจายหุน้รายยอ่ย ใหด้ าเนินการ
ตามแนวทางการด าเนินการกบับรษิทัทีม่กีารกระจายการถอืหุน้รายยอ่ยไมค่รบถว้น 

-    ส าหรบับรษิทัทีฟ้ื่นฟูกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยลม้ละลายบรษิทัตอ้งออกจากการฟ้ืนฟูกจิการผ่านศาลก่อน 
เมื่อวนัที่ 4 มถิุนายน 2552 ตลาดหลกัทรพัยไ์ดถ้อนชื่อหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ออกจากกระดานซื้อขายหลกัทรพัย ์และยา้ยไปยงั
กลุ่มบรษิทัจดทะเบยีนที่แก้ไขการด าเนินงานไม่ไดต้ามก าหนด (Non-Performing Group; NPG) จนกว่าบรษิทัฯ จะสามารถแก้ไข
ใหพ้น้เหตุเพกิถอนตามหลกัเกณฑท์ีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

ปัจจุบนับรษิทัฯ ยงัอยู่ระหว่างด าเนินการใหห้ลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนเพื่อกลบัมาซื้อขายไดต้ามหลกัเกณฑท์ี่ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก าหนด 

 

34. กำรเพ่ิมทุนของบริษทัย่อย 

ที่ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยของบรษิทั ภูเกต็แฟนตาซ ีจ ากดั (มหาชน) คอื บรษิทั คารนิ์วลัเมจกิ จ ากดั ครัง้ที่ 1/2561 
เมื่อวนัที ่21 มนีาคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัยอ่ย ดงัน้ี  

- ครัง้ที ่1/2561 จ านวน 100 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 500 ลา้นบาท เป็น 600 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 10 
ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราหุน้สามญัเดมิ 5 หุน้ต่อหุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเพิม่
ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้ว เมื่อวนัที ่30 เมษายน 2561 

- ครัง้ที ่2/2561 จ านวน 200 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 600 ลา้นบาท เป็น 800 ลา้นบาทโดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 20 
ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราหุน้สามญัเดมิ 3 หุน้ต่อหุน้สามญัใหม่ 1 หุน้ บรษิทัย่อยไดจ้ดทะเบยีนเพิม่
ทุนกบักระทรวงพาณิชยแ์ล้ว เมื่อวนัที ่16 พฤษภาคม 2561 

- ครัง้ที ่3/2561 จ านวน 200 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 800 ลา้นบาท เป็น 1,000 ลา้นบาทโดยการออกหุน้สามญัใหมจ่ านวน 
20 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราหุน้สามญัเดมิ 4 หุน้ต่อหุน้สามญัใหม ่1 หุน้ 

- ครัง้ที่ 4/2561 จ านวน 500 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 1,000 ล้านบาท เป็น 1,500 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จ านวน 50 ลา้นหุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราหุน้สามญัเดมิ 2 หุน้ต่อหุน้สามญัใหม ่1 หุน้ 

บรษิทัยอ่ยไดเ้รยีกช าระคา่หุน้สามญัเตม็จ านวนแล้ว และจดทะเบยีนเพิม่ทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่20 กรกฎาคม 2561 
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35. กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ 

กลุ่มบรษิทัไดจ้ดัประเภทรายการใหมบ่างรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น         
ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงนิปีปัจจบุนั ดงัน้ี 

กอ่นจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
เงนิจ่ายลว่งหน้าคา่ซื้อสนิทรพัยแ์ละสตัว ์- สทุธิ 5,904,536.00             154,608,059.00      160,512,595.00        
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 172,929,126.50          (154,608,059.00)     18,321,067.50         

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
รายได ้- จากการด าเนนิงานอื่น 20,524,810.64           5,749,999.98         26,274,810.62         
รายไดอ้ื่น 19,203,333.29           (5,749,999.98)        13,453,333.31         -                      

หน่วย : บาท
งบการเงนิรวม

 
 

กอ่นจดัประเภทใหม่ จดัประเภทใหม่ หลงัจดัประเภทใหม่

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน
รายได ้- จากการด าเนนิงานอื่น 16,689,546.51           5,749,999.98         22,439,546.49         
รายไดอ้ื่น 13,614,286.04           (5,749,999.98)        7,864,286.06           -                      

หน่วย : บาท
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 

36. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

คณะกรรมการของบรษิทัฯ ไดอ้นุมตัใิหอ้อกงบการเงนิน้ี เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 
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