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บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) 
บมจ.0107537000351 

ที่  026/2563 

 2  มีนาคม  2563 

เร่ือง รายงานความคืบหน้าการด าเนินการเพื่อขอพ้นเหตอุาจถกูเพิกถอน 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ตามที่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ได้ประกาศให้บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
เข้าข่ายอาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน เนื่องจากงบการเงินประจ าปี 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ปรากฏสว่นผู้ ถือหุ้นมีค่าต ่ากวา่ศนูย์ บริษัทฯ ได้แก้ไขเหตเุพิกถอนดงักลา่วแล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
ได้ประกาศให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ อยูใ่นช่วงด าเนินการให้มีคณุสมบตัิเพื่อกลบัมาซือ้ขาย โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการให้มี
คณุสมบตัิเพื่อกลบัมาซือ้ขายภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 นัน้ บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้า ดงันี:้ 

1)  การประกอบธุรกิจของบริษัท 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการบริหารงานด้านตา่งๆ เช่น พฒันาคณุภาพผลติภณัฑ์และการ
บริการ การสง่เสริมการขายและการตลาด เพิ่มรายได้อื่น และการลดคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัสตัว์ เป็นต้น อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อที่จะแก้ไขผลการ
ด าเนินงานให้กลบัมามีก าไร โดยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายได้จากการ
ด าเนินงานรวม 1,805.80 ล้านบาท มีก าไรสทุธิ 56.73 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 3,959.07 ล้านบาท 

 ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 148.71 ล้านบาท และ 56.73 ล้านบาท ตามล าดบั ก าไรสทุธิที่ลดลงมี
สาเหตสุ าคญัมาจากการลดลงของรายได้จากการด าเนินงานจ านวน 91.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 61.8 เพราะ
การลดลงของนกัท่องเที่ยวชาวจีน ประกอบกบัการเพิ่มขึน้ของต้นทนุทางการเงิน จากการออกหุ้นกู้และเงินกู้ยืมของบริษัทยอ่ย เพื่อใช้เป็น
แหลง่เงินทนุส าหรับการก่อสร้างโครงการคาร์นวิลัเมจิกเป็นส าคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของกลุม่บริษัท โดยการน าเงินทนุจากการออกหุ้นสามญัเพิม่ทนุ
เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั และเงินทนุจากเงินกู้จากสถาบนัการเงินแหง่หนึง่ เพื่อใช้ในการช าระคืนหุ้นกู้และตัว๋แลกเงินทีอ่อก
และเสนอขายโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ทีป่ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 3 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้มีมติอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดัจ านวน 650,789,079 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้บริษัทฯ คาดวา่จะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ได้ภายในเดือนมิถนุายน 
2563 และจะสามารถน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทนุดงักลา่วไปใช้ช าระคืนหุ้นกู้และตัว๋แลกเงินที่ออกและเสนอขายได้ 
ภายในไตรมาส 3 ของปี 2563  
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นอกจากนี ้ในเดือนมกราคม 253 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท าสญัญาเงินกู้ กับสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง เป็นวงเงินรวม
ทัง้สิน้ 3,000 ล้านบาท โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ใช้ช าระหนีส้นิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยที่มีอยูก่บัสถาบนัการเงินเดิม ใช้ช าระคืนหนี ้
ตัว๋แลกเงินและหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2563-2564 และใช้ในการก่อสร้างโครงการคาร์นิวลัเมจิก ซึ่งภายหลงัการปรับ
โครงสร้างทางการเงินดงักลา่ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะมีภาระในการช าระเงินต้นของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีล่ดลง
จากเดิม และจะมีสภาพคลอ่งที่เพียงพอ และมีอตัราสว่นทางการเงินทีเ่หมาะสม 

2) ความคืบหน้าการขยายธุรกิจสร้างโครงการคาร์นิวัลเมจกิ 

 ตามที่บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจลงทนุผ่านบริษัท ภเูก็ตแฟนตาซี จ ากดั (มหาชน) สร้างโครงการคาร์นิวลัเมจิกบนเนือ้ที่ดิน
ประมาณ 82 ไร่ ที่ต าบลกมลา อ าเภอกะทู้  จงัหวดัภเูก็ต ติดกบัโครงการภเูก็ตแฟนตาซี บริหารงานโดยบริษัท คาร์นิวลัเมจิก จ ากดั  ซึง่เป็น
บริษัทยอ่ยที่บริษัทถือหุ้นโดยทางอ้อม (บริษัทฯ ถือหุ้นผา่น บมจ.ภเูก็ตแฟนตาซ)ี นัน้  

 ปัจจุบนัโครงการคาร์นิวลัเมจิกอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าไปประมาณร้อยละ 95 ของงานก่อสร้างทัง้หมด 
ถึง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ใช้เงินลงทนุไปแล้วทัง้สิน้ 4,343.47 ล้านบาท คาดว่าจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถ
เปิดให้บริการแก่นกัทอ่งเที่ยวได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2563 

3) การก ากบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายและระเบียบในการปฏิบตัิงานให้เหมาะสมกบัลกัษณะและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย พร้อมทัง้ได้วางระบบควบคมุภายในให้เพียงพอเพื่อให้การด าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของการบริหารจดัการที่ดีตามหลกัธรรมมาภิบาล โดยบริษัทฯ ได้วา่จ้างให้บริษัทพีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากดั (“พีแอนด์แอล”) 
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของกลุม่บริษัท และได้จดัตัง้ส านกัก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เพื่อท าหน้าที่ในการก ากบั
ดแูลและให้ค าปรึกษาแก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอย่างถกูต้องตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั และจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องขององค์กรและหนว่ยงานก ากบัดแูลของทางการด้วย 

บริษัทพีแอนด์แอลฯ ได้เข้าปฏิบตัิงานตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2562 โดยผลของการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน ครัง้ที่ 2/2562 ตามรายงาน
ของบริษัทพีแอนด์แอลฯ ลงวนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2563 ระบถุึงประสทิธิภาพการควบคมุภายในของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัความเสีย่งปาน
กลาง ซึง่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ อยูใ่นระหวา่งการเร่งปรับปรุงระบบควบคมุภายในทีส่ าคญัของกลุม่บริษัทให้มคีวาม
เหมาะสมส าหรับการยื่นขอพ้นเหตอุาจถกูเพิกถอนโดยเร็ว ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าการด าเนินการของบริษัทฯ ให้ทราบ

อยา่งตอ่เนื่อง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ  


