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สาส์นจากประธานกรรมการ 
 

ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะของชาติมหาอํานาจท่ียังไม่ฟื้นตัวอย่างมี

เสถียรภาพ ผนวกกบัผลกระทบจากกําลงัซือ้ท่ีลดลงของประชาชนในประเทศ ทําให้ผู้ประกอบการใน

ตลาดของประเทศไทย หลายตอ่หลายแห่ง ต้องมีการปรับตวั เปลี่ยนพฤตกิรรมการดําเนินธุรกิจ เพ่ือให้

สามารถอยูแ่ขง่ขนัได้ในตลาด 

บริษัท สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั (มหาชน) ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่ง ท่ีอยู่ในระบบหลกัของประเทศ 

และเป็นส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศผ่านพ้นช่วงเวลานัน้มาได้ ทัง้นี ้เพราะความร่วมมือ

ร่วมใจอย่างพร้อมเพรียงและมุ่งมัน่ ของพนกังานทุกระดบัชัน้ รวมถึงผู้บริหารของบริษัท ภายใต้การ

สนบัสนนุอยา่งเตม็ท่ีของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน  

แม้สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมือง จะสง่ผลกระทบมายงัการประกอบการของภาคธุรกิจในทกุ

ภาคส่วน แต่ผลประกอบการของทางบริษัท ก็ยงัอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจ โดยท่ีการเติบโตและก้าวไป

ข้างหน้าอยา่งมัน่คง ก็ยงัคงเป็นพนัธกิจหลกั ของผู้บริหารและพนกังานทกุคน จะต้องมุ่งมัน่ตอ่ไป ทัง้นี ้

รวมถึงการทํากิจกรรมทางสงัคม ท่ีบริษัท จะดําเนินการตอ่ไป เพ่ือท่ีผู้ ถือหุ้นทกุท่าน จะได้ร่วมภมูิใจกบั

การเตบิโตของบริษัท ในอนาคต 

ในปี พ.ศ.2557 นี ้บริษัทยงัคงตัง้เป้าหมายที่จะแสวงหาธุรกิจ และช่องทางในการลงทนุใหม่ๆ  เพ่ือท่ี

บริษัท จะได้เตบิโตอยา่งแข็งแกร่งยิ่งๆ ขึน้ไปกวา่ช่วงเวลาที่ผา่นมา และหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่า ผู้ ถือหุ้นทกุ

ท่านจะได้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กบับริษัทตลอดไป 

 

 

 

 
 

                  (นายจกัร จามิกรณ์) 

                    ประธานกรรมการ 

                        บริษัท สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน ผู้ ถือหุ้น 

 บริษัท สวนอตุสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบ จากผู้ทรงคณุวุฒิ และมีความ

เป็นอิสระรวม 3 ท่าน ประกอบด้วย  

1. พลเอก สมโภชน์ สนุทรมณี  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายชยัธวชั  เสาวพนธ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นางมารยาท  พริง้ทองฟ ู  กรรมการตรวจสอบ 
 

โดยการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการประชมุกรรมการตรวจสอบ 6 ครัง้ ในรอบปี 

2556 ท่ีผ่านมา รวมถึงการหารือร่วมกบัคณะผู้บริหารฝ่ายจดัการ และผู้ตรวจสอบภายใน ทัง้นีก้รรมการ

ตรวจสอบได้เสนอความเห็น และตัง้ข้อสงัเกต ในท่ีประชมุอยา่งตอ่เน่ือง และรายงานอยา่งเป็นอิสระตอ่ท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัท สรุปสาระสําคญั คือ 

- สอบทาน และให้ความเห็นตอ่งบไตรมาส และงบประจําปี ท่ีได้จดัทําตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมลูเพียงพอ ก่อนนําเสนอท่ีประชมุกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

- สอบทานการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีมีความเก่ียวโยงกนั และรายการที่อาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ 

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีประสทิธิภาพ 

- ตรวจสอบแผนการตรวจสอบภายใน และให้คําแนะนําในการพฒันาระบบงานตรวจสอบภายใน 

- พิจารณาเสนอแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี กําหนดคา่ตอบแทนประจําปี ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

เพ่ือขออนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า บริษัทฯ มีการจัดทํา และการเปิดเผย

ข้อมลูในรายงานงบการเงินท่ีเหมาะสม เช่ือถือได้ และมีระบบการควบคมุภายในท่ีดี 

 

                  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

                 พลเอก 

              (สมโภชน์ สนุทรมณี) 

                                 ประธานกรรมการตรวจสอบ 



บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ชื่อ-นามสกุล / อายุ สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ 
ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง (ปี) สถาบนัการศึกษา ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / หน่วยงาน 

 

1. นายจกัร  จามิกรณ์ 

    ประธานกรรมการ 

 

43 
 

9.47% 
 

- ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

  วอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยันอร์ทเทิร์น 

  วอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD 

- อบรม RCC รุ่น 16/2013 ของ IOD 

 

เป็น Life Partner

ของ 

นางสาวกรนนัท์  

สคุนธ์ฤทธิกร 

 

2551–ปัจจบุนั 

2556-ปัจจบุนั 

 

        2556 

 

2554 

 

2550 – 2551 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2549 – ปัจจบุนั 

2546 - 2547 

2544 – 2547 

 

ประธานกรรมการ  

กงสลุกิตติมศกัดิ์ สาธารณรัฐนิการากวั 

ประจํากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

เลขานกุาร คณะกรรมาธิการพาณิชย์ และ

ทรัพย์สินทางปัญญา  

เลขานกุาร คณะกรรมาธิการสื่อสารและ

โทรคมนาคม  

กรรมการ 

กรรมการ 

หุ้นสว่นผู้จดัการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร/ผู้ อํานวยการฝ่ายลงทนุ 

กรรมการผู้จดัการ  

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  

สถานกงสลุกิตติมศกัดิ์ สาธารณรัฐนิการากวั 

ประจํากรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

คณะกรรมาธิการสามญัสภาผู้แทนราษฎร 

 

คณะกรรมาธิการสามญัสภาผู้แทนราษฎร 

 

บมจ.วินโคสท์ อินดสัเทรียล พาร์ค 

บจ. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์  

หจก.พระดี 

บจ.แอร์อนัดามนั 

บมจ. ททบ 5 

บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิง้ 
 

2. นายพฒัน์พงษ์  หลิมไชยกลุ 

      กรรมการ 

 

50 
 

ไม่มี 
 

- ปริญญาโท Executive สาขาบริหารธรุกิจ  จฬุาลงกรณ์ 

  มหาวิทยาลยั 

 - ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ และการบญัชี 

   สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- อบรม DAP รุ่น 76/2008 ของ IOD 

 

ไม่มี 
 

2551 – ปัจจบุนั 

2540 - ปัจจบุนั 

 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  

กิจการร่วมค้า เอเบิล-เอ.ดี.ซี. 

หจก. สามประสิทธิ์ 

กิจการร่วมค้า บีบีที่เอส 

กิจการร่วมค้า เอสจี-บี.เอ็ม 

กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน 

กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน-บี.เอส. 

กิจการร่วมค้า เอสจี-บางแสน-เวิลด์ มลัติลิงค์ 



บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
 

4 
 

ชื่อ-นามสกุล / อายุ สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ 
ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง (ปี) สถาบนัการศึกษา ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / หน่วยงาน 

 

3. พลเอก ไพบลูย์ เอมพนัธุ์ 

     กรรมการ 

 

 

79 
 

ไม่มี 
  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  (ทบ.) 

   โรงเรียนนายร้อย พระจลุจอมเกล้า 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 34 

- อบรม DAP รุ่น 21/2004 ของ IOD 

 

ไม่มี 
 

2553-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2547-ปัจจบุนั 

2546-2547 

2538-2539 

 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ปลดักระทรวงกลาโหม 

 

บมจ. สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  

บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิง้ 

บจ. แอร์อนัดามนั  

บมจ.ททบ.5 

กระทรวงกลาโหม 
        

        

 

4. นางสาวกรนนัท์  สคุนธ์ฤทธิกร  

    กรรมการ / รองประธาน  

    เจ้าหน้าที่บริหาร / ประธาน  

    เจ้าหน้าที่ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

   (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

 

43 
 

ไม่มี 
 

-  ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัเซาท์ 

   แบงค์ ประเทศองักฤษ  

- ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ สาขาการเงิน การ 

   ธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

-  อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD 

 

เป็น Life Partner 

ของ  

นายจกัร จามิกรณ์ 

 

2551 – ปัจจบุนั 

2556 

 

2550 – ปัจจบุนั 

 

2549 – ปัจจบุนั 

2542 – ปัจจบุนั 

2544 – 2549  

 

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เลขานกุาร คณะกรรมาธิการการเงิน การ

คลงั การธนาคาร และสถาบนัการเงิน 

กรรมการบริษัท 

หุ้นสว่นผู้จดัการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  

คณะกรรมาธิการสามญั สภาผู้แทนราษฎร 

 

บจ. ที.เอ.จี.แอร์ไลน์  

หจก.พระดี 

บจ.ไทยโซไซตี ้ชาแนล 

บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิง้ 

บจ. บี.เอช.ไอ. ซพัพลายส์ 

 
 

5. นางสาววินิตา จามิกรณ์  

      กรรมการ และประธาน 

      เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน 

      และกลยทุธ์ 

      (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

 

 

 

40 
 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

-  ปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจ  

   มหาวิทยาลยัแคปิทอล สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะบริหารธรุกิจ เอกการจดัการ   

   มหาวิทยาลยัเซน็ทรัล วอชิงตนั สหรัฐอเมริกา  

- อบรม DAP รุ่น 23/2004 ของ IOD 

 

เป็นน้องสาวของ 

นายจกัร จามิกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

2556 - ปัจจบุนั 

2553-ปัจจบุนั 

2556 -ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

2549-ปัจจบุนั 

2549-2556 

 

 

กรรมการ  

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนและกลยทุธ์ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ 

บจก. วินโคสท์ ออโตโมทีฟ 

บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิง้ 

บจ.ไทยโซไซตี ้ชาแนล 

บจก. บี.เอช.ไอ.มีเดีย 

 



บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
 

5 
 

ชื่อ-นามสกุล / อายุ สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ 
ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง (ปี) สถาบนัการศึกษา ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / หน่วยงาน 

 

6. นางกฤษณา ประกอบการดี 

    กรรมการ / ประธาน   

    เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตัิการ 

   (กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม) 

 

 

57 
 

ไม่มี 
 

-  ปริญญาตรี  คณะมนษุย์ศาสตร์   

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

-  อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD 

 

ไม่มี 
 

 2554 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2556-ปัจจบุนั 

2554 - 2555 

2551 - 2552 

2547-2550 

2523 - 2543 

 

 

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย

ปฏิบตัิการ 

กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกําหนด 

คา่ตอบแทน 

กรรมการ 

กรรมการ 

ผู้จดัการฝ่ายสนบัสนนุ  

ผู้จดัการฝ่ายสนบัสนนุ  

ผู้ ช่วยผู้จดัการฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  

 

 

 

บจก.วินโคสท์ ออโตโมทีฟ  

บจก. วินโคสท์ ทรานสปอร์ต 

บมจ. วินโคสท์ อินดสัเทรียล พาร์ค  

บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิง้ 

ธนาคารศรีนคร 

 

7. นายพลูศกัดิ์ เทศนิยม  

    กรรมการอิสระ 

 

66 
 

ไม่มี 
 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  (การสอน 

  คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

-  อบรม DAP รุ่น 105/2013 ของ IOD 

 

 

ไม่มี 
 

2553 – ปัจจบุนั 

2553 – ปัจจบุนั 

 

2546-2550 

 

 

กรรมการ/กรรมการอิสระ 

ที่ปรึกษาโครงการ บริษัท ไทย ทีชเชอร์ ทีวี 

จํากดั 

ผู้ อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั   

ศรีนครินทร์ทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่าย

มธัยม) 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  

บจ.ไทย ทีชเขอร์  

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทร์ทร  

วิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) 
 

 

8. พลเอกสมโภชน์  สนุทรมณี  

    กรรมการอิสระ / ประธาน  

    กรรมการตรวจสอบ /  

    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

    สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน  

 

73 
 

ไม่มี 
 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต  (ทบ.) 

   โรงเรียนนายร้อย พระจลุจอมเกล้า 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลกัสตูรหลกั ประจํา 

   ชดุที่ 52 

- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที่ 34 

-  อบรม DAP รุ่น 22/2004 ของ IOD 

 

ไม่มี 
 

2551 – ปัจจบุนั 

 

 

2547-2552 

2548-2551 

 

2546-2547 

 

กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

กําหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อนกุรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการตรวจสอบ 
 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  

 

 

บมจ. บี.เอช.ไอ. โฮลดิง้ 

สํานกังานป้องกนัและปราบปรามการทจุริต

แห่งชาติ 

บมจ.ททบ.5 



บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
 

6 
 

ชื่อ-นามสกุล / อายุ สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ 
ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง (ปี) สถาบนัการศึกษา ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / หน่วยงาน 
 

9. นายชยัธวชั  เสาวพนธ์ 

     กรรมการอิสระ / กรรมการ  

     ตรวจสอบ 

 

53 

 

ไม่มี 

 

- ปริญญาเอก มหาวิทยาลยัวอเตอร์ล,ู ประเทศ

แคนาดา   

- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัวอเตอร์ล ู

ประเทศแคนาดา  

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

-   อบรม DAP รุ่น 75/2008 ของ IOD 

-   อบรม DCP รุ่นที่ 159/2012 ของ IOD 

-   อบรม RCC รุ่นที่ 15/2012 ของ IOD 
 

 

ไม่มี 

 

2550 – ปัจจบุนั 

2555-ปัจจบุนั 

 

2554-ปัจจบุนั 

 

 

2549 – 2550 

2549 – 2550 

2548 – 2549 

2547 – 2549  

 

2545 – 2548 
 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 

กรรมการ 

กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ  

 

กรรมการ  

กรรมการ 

ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการ 

ประธานอนกุรรมการ 

  

ผู้ อํานวยการสถานบริการเทคโนโลยี- 

 สารสนเทศ 

 
 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  

ธนาคารออมสิน 

สถาบนัอนญุาโตตลุาการ 

การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

สํานกังานพฒันาวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

บจก. วินโคสท์ ทรานสปอร์ต 

บจก. วินโคสท์ โลจิสติกส์ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย 

สํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟแวร์

แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

 

10. นางมารยาท  พริง้ทองฟ ู

    กรรมการอิสระ / กรรมการ 

    ตรวจสอบ 

 

67 
 

ไม่มี 
 

-  ปริญญาโท  พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑิตทางรัฐ  

   ประศาสนศาสตร์   

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัฑิต (สารนิเทศ)   

   มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

- อบรม DAP รุ่น 73/2008 ของ IOD 

 

 

ไม่มี 
 

2550 – ปัจจบุนั 

2515 – 2549 

 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดิน  

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ 

สํานกังานตรวจเงินแผ่นดิน 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
 

7 
 

ชื่อ-นามสกุล / อายุ สัดส่วนการ 
ถือหุ้นบริษัท 

(ร้อยละ) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ 
ความสัมพนัธ์ทาง 

ครอบครัว 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ตาํแหน่ง (ปี) สถาบนัการศึกษา ระหว่างผู้บริหาร ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท / หน่วยงาน 
 

11. นายนพดล ดีมัน่ 

    ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 

 

37 
 

ไม่มี 
 

-  ปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม 

    ขนสง่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี   

   

 

ไม่มี 
 

2557 

2556-2557 

2555-2556 

2555 

2553-2554 

2551-2553 

 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม 

ผู้จดัการฝ่ายวิศวกรรม 

ผู้จดัการโครงการ 

วิศวกรโครงการ 

วิศวกรโครงการ 

วิศวกรโครงการ 

 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ 

บริษัท เอสพี เอสเตทพลสั จํากดั 

บริษัท 4554 จํากดั 

บริษัท   แปรซิฟิก ริม ริช กรุ๊ป จํากดั 

บริษัท วสนัต์ชยัต์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากดั 

 

12. นางสาวยพุาภรณ์ อยู่ชัว่กลัป์ 

    เลขานกุารบริษัท 

 

 

 

 

37 
 

ไม่มี 
 

-  ปริญญาตรี  คณะบริหารธรุกิจ สาขาการจดัการ   

  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

-  อบรม SCP รุ่น 33/2009 ของ IOD 

 

ไม่มี 
 

2552-ปัจจบุนั 

2551-2552 

2547-2551 

 

เลขานกุารบริษัท 

เลขานกุารผู้บริหาร 

เลขานกุารผู้บริหาร 

 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ 

บมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ 

บมจ.บี.เอช.บี.โฮลดิง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
 

8 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
เลขานกุารของบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามที่กําหนดในมาตรา 89/1  และ มาตรา 89/16  ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551  ซึง่มผีลใช้บงัคบัในวนัที่ 

31 สิงหาคม 2551  ด้วยความรับผิดชอบ  ความระมดัระวงั  และความซื่อสตัย์สจุริต  รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท  มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือ

หุ้น ทัง้นี ้หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานกุารบริษัทมดีงันี ้

1. จดัทํา และเก็บรักษาเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ทะเบียนกรรมการ 
1.2 หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจําปีของบริษัท 

1.3 หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  และจดัสง่สําเนารายงานการมีสว่นได้เสียตามมาตรา 89/14  ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัที่บริษัทได้รับรายงานนัน้ 

3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

นอกจากนี ้ เลขานกุารบริษัทยงัมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมายดงันี ้

 ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่งๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และข้อพงึปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลในการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 ทําหน้าที่ในการดําเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัท และการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานทีก่ํากบัดแูล เช่น สาํนกังาน ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และดแูลการเปิดเผยข้อมลู และรายงานสารสนเทศตอ่หน่วยงานที่กํากบัดแูล และ

สาธารณชนให้ถกูต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

 จดัให้มีการปฐมนิเทศ ให้คําแนะนําแก่กรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่

 หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท 

 

 

 

 

 

 
 



บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
 

9 
 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม มีดังนี ้
 

 

รายชื่อ - นามสกลุ 

 

  

บมจ. สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์  บจ. วินโคสท์ ออโตโมทีฟ 

1. นายจกัร            จามิกรณ์ /, C, P, X, * - 

2. นายพฒัน์พงษ์         หลิมไชยกลุ / - 

3. พลเอกไพบลูย์   เอมพนัธุ์ / - 

4. นางสาวกรนนัท์    สคุนธ์ฤทธิกร /, X, * / 

5. นางสาววินิตา     จามิกรณ์ /, X, * - 

6. นางกฤษณา ประกอบการด ี  /, X, R, * / 

7. นายพลูศกัดิ์       เทศนิยม /, // ,R - 

8. พลเอกสมโภชน์    สนุทรมณี /, //, ///, O - 

9. นายชยัธวชั เสาวพนธ์ /, //, //// - 

10. นางมารยาท             พริง้ทองฟ ู /, //, //// - 

11. นายนพดล  ดีมัน่ X, * - 

12. นางสาวยพุาภรณ์ อยู่ชัว่กลัป์ S - 

13. นายปกครอง  ทองรักษ์ - / 

 
หมายเหตุ :  1. สญัลกัษณ์ตําแหน่งของผู้บริหาร    

       C = ประธานกรรมการ    /    = กรรมการ    // = กรรมการอิสระ 

/// = ประธานกรรมการตรวจสอบ  //// = กรรมการตรวจสอบ   O = ประธานกรรมการสรรหา     

R = กรรมการสรรหา   P   = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   X = กรรมการบริหาร   

*  = ผู้บริหาร       S   = เลขานกุารบริษัท 
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

• ธุรกิจให้เช่าพื *นที,ทั *งในและนอกเขตปลอดอากร 
 ประกอบธุรกิจพื �นที�เขตปลอดอากร รวมเนื �อที� 65-3-89 ไร่  ตั �งอยู่บริเวณติดถนนบางนา-ตราด ก.ม 52 โดยแบ่งพื �นที�เป็น 
2 ส่วนดงันี � 

- พื �นที�ให้เช่าและบริการในเขตปลอดอากร เนื �อที� 54-3-58 ไร่ แบง่ออกเป็น 
- พื �นที�อาคาร และโกดงัประมาณ 39,306 ตารางเมตร 
- พื �นที�ลานคอนกรีต ประมาณ 11,000 ตารางเมตร 

- พื �นที�ให้เช่าและบริการนอกเขตปลอดอากร เนื �อที� 11-0-31 ไร่ พื �นที�ประมาณ 4,011 ตารางเมตร 
 

 บริษัทดําเนินธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  โดยเริ�มมีลูกค้าเช่าพื �นที�ตั �งแต่เดือนมีนาคม 2548  และเมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 
2548 กรมศลุกากรได้อนมุตัใิห้บริษัทเปิดดําเนินการเขตปลอดอากรเพื�อการพาณิชยกรรม  และอุตสาหกรรมอย่างเป็นทางการ  โดย
ใช้ชื�อวา่ “เขตปลอดอากร วนิโคสท์” ตั �งอยู่ที�เลขที� 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด  ตําบลท่าข้าม  อําเภอบางปะกง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
มีพื �นที�ในเขตปลอดอากรในส่วนของอาคารให้เช่าทั �งสิ �น  39,306 ตรม. โดยมีอาคารรวมทั �งหมด 7 อาคาร ซึ�งมีพื �นที�แตกต่างกัน
ออกไปซึ�งมีอาคารที�เป็นโรงงานขนาดใหญ่จํานวนสองอาคารพื �นที� 16,000 ตารางเมตรตอ่อาคารและมีอาคารย่อยๆ อีก 5 อาคารซึ�ง
ทั �งหมดสามารถแบ่งให้เช่าได้ตามพื �นที�และความต้องการของลูกค้า โดยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัทคือผู้ ประกอบการ
ตา่งประเทศและผู้ประกอบการในประเทศที�เป็นรายย่อยและต้องการพื �นที�ไม่มากนกัในการเริ�มดําเนินกิจการซึ�งจะต่างกบัเขตปลอด
อากรอื�นๆที�เป็นการให้เช่าหรือซื �อพื �นที�ขนาดใหญ่และต้องมีต้นทนุที�สูงกว่า  ณ  วนัที�   31  ธันวาคม   25 56  มีลูกค้าเช่าและบริการพื �นที�
แล้วประมาณร้อยละ 70 ของพื �นที�ให้เช่าและบริการในอาคาร บริษัทยงัมีพื �นที�นอกอาคารที�เป็นลานคอนกรีตพื �นที�ประมาณ 11,000 
ตารางเมตร เพื�อให้บริการแก่ลกูค้าทั�วๆ ไปในการจดัเก็บสินค้าหรือเครื�องจกัร 

 
1.1 วสัิยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

• ธุรกิจให้เช่าพื *นที,ทั *งในและนอกเขตปลอดอากร 
ผู้บริหารของบริษัทมุ่งหวงัว่าจะเป็นผู้ นําในการเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าพื �นที�ในเขตปลอดอากร และนอกเขตปลอด

อากรแบบครบวงจร    อีกทั �งยงัมีโครงการที�จะลงทนุในกิจการที�เข้ามาเป็นผู้ เช่าหรือซื �อพื �นที�ในเขตปลอดอากร    หากผู้บริหารเห็น
วา่กิจการเหล่านั �นมีผลประกอบการที�ดี   และสามารถสร้างผลตอบแทนที�คุ้มคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้  

 

บริษัทได้มุ่งเน้นการให้เช่าพื �นที�แก่กลุ่มลูกค้า  ที�จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรได้อย่างเต็มที� โดยกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายดังกล่าวได้แก่ ผู้ ประกอบการ หรือนักลงทุนต่างชาติที�ต้องการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย  กลุ่ม
ผู้ประกอบการที�มีการนําเข้าวตัถุดิบ เพื�อผลิตและส่งออก  กลุ่มผู้ประกอบการด้านคลงัสินค้า ฯลฯ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนี � จะ
เป็นกลุ่มที�สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรได้สูงสุด  เนื�องจากสินค้า วตัถุดิบ เครื�องมือ และ
เครื�องจกัร ที�จะนําเข้ามาในเขตปลอดอากรจะยงัไม่ถือเป็นการนําเข้าประเทศ  ดงันั �นจะยงัไม่มีภาระภาษี ชะลอการชําระ (อากรขา
เข้า) จนกวา่จะมีการนําสินค้า วตัถุดิบ เครื�องมือและเครื�องจกัร  ดงักล่าวออกจากเขตปลอดอากรเข้ามาขายในประเทศไทย จึงถือ
วา่เป็นการนําเข้าและเกิดภาระภาษี  อีกทั �งหากผู้ประกอบการ หรือกลุ่มผู้ นําเข้าในเขตปลอดอากร มีการซื �อสินค้า วตัถุดิบ เครื�องมือ 
และเครื�องจกัร จากในประเทศไทยเข้ามาเป็นส่วนประกอบในสินค้าที�ผลิตสําหรับการส่งออก จะถือว่าเป็นการส่งออก ซึ�งผู้ขายจะ
เสียภาษีมลูคา่เพิ�มในอตัราร้อยละศนูย์ 

 

ปัจจุบนับริษัทได้เพิ�มรายได้โดยการขยายพื �นที�เช่าและบริการในพื �นที�นอกเหนือจากอาคารโรงงานทั �ง 7 อาคาร ซึ�งเป็น
พื �นที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอดีต และมีแผนการดําเนินงานสร้างให้พื �นที�ดงักล่าวเป็นพื �นที�ให้เช่าและบริการอย่างถาวร และบริษัทยงั
มีแผนธุรกิจในการดําเนินการก่อสร้างโรงงานที�สามารถรับนํ �าหนกัของฐานรากให้เพิ�มขึ �นในพื �นที�เขตปลอดอากรที�ยังว่างอยู่ เพื�อ
รองรับความต้องการของลกูค้าในอตุสาหกรรมอื�นๆ ได้มากขึ �น  
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ทั �งนี �ในปี 2556 ที�ผ่านมา บริษัทมีแผนในการจดัตั �งกองทุนอสังหาริมทรัพย์วินโคสท์ แต่เนื�องจากที�ปรึกษาทางการเงิน 
และผู้ จัดการกองทุนไม่สามารถยื�นเอกสารการจัดตั �งกองทุนได้ภายในวนัที� 27 ธันวาคม 2556 ซึ�งเป็นวนัสุดท้ายของการรับยื�น
เอกสารการจดัตั �งกองทนุอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามผู้บริหารยงัมีแผนที�จะจดัตั �งกองทรัสต์เพื�อการลงทนุในอสังหาริมทรัพย์ 
(REIT) ต่อไป โดยบริษัทฯ จะได้พิจารณาปรับเงื�อนไขในการจดัตั �ง REIT ซึ�งต้องอยู่บนพื �นฐานของการให้บริษัทได้รับผลประโยชน์
สูงสุด และควรเป็นเงื�อนไขที�ดีกว่าการจดัตั �งกองทนุอสังหาริมทรัพย์ โดยขณะนี �อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อมลูที�จะใช้ในการ
จดัตั �ง REIT ซึ�งต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการพอสมควร โดยปัจจุบนับริษัทฯ ยงัคงดําเนินธุรกิจให้เช่าพื �นที�ทั �งในและนอกเขต
ปลอดอากรเช่นเดมิ 

 

ในส่วนของโครงการขยายพื �นที�สวนอุตสาหรรมเพิ�มเติม (WIN2)1 ซึ�งบริษัทได้วางเงินมดัจําที�ดินจํานวน 1 ล้านบาทแล้วนั �น 
เนื�องจากแผนการจดัตั �งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ที�ไม่สามารถแล้วเสร็จได้ อีกทั �งสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี � ทําให้ต้องพิจารณา
ให้รอบคอบถงึการลงทนุในพื �นที�ใหม่ เนื�องจากหากสถานการณ์ยืดเยื �อเป็นระยะเวลาหลายเดือน อาจเกิดความเสี�ยงจากการลงทนุได้ 
ฝ่ายบริหารจงึได้ปรับแผนธุรกิจด้วยการยงัไม่เข้าลงทนุในการขยายพื �นที�เช่าดงักล่าวในขณะนี � โดยรายได้จากพื �นที�ให้เช่าที�มีอยู่ซึ�งเป็น
ธุรกิจหลกัจะต้องสามารถคลอบคลมุคา่ใช้จ่ายได้  
 

• ธุรกิจในบริษัทย่อย 
บริษัทฯ มีแผนที�จะลงทนุทางธุรกิจในโครงการตา่งๆ ในบริษัทย่อย ดงันี �   

� การลงทนุในธุรกิจยานยนต์ 2 

ปัจจุบนับริษัทได้ตั �งบริษัทย่อยขึ �น คือ บริษัท วินโคสท์ ออโตโมทีฟ จํากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อทําธุรกิจ
ตวัแทนจําหน่ายรถยนต์ประกอบพิเศษ โดยในปีนี � บริษัท วินโคสท์ ออโตโมทีฟ จํากัด อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญาซื �อขาย
รถยนต์ประกอบพิเศษกบัลูกค้า แต่เนื�องจากสถานการณ์ทางการเมืองที�ยงัไม่สงบส่งผลให้ลูกค้าแจ้งชะลอการลงนามในสญัญา
ออกไปก่อน โดยทศิทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท วนิโคสท์ ออโตโมทีฟ จํากดั ยงัคงดําเนินอยู่ในธุรกิจยานยนต์ตอ่ไป 

� การลงทนุในพลงังานทดแทน 3 

โครงการพลงังานทดแทนของบริษัท แบง่ออกเป็น 2 โครงการ ดงันี �  
1. โครงการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาเพื�อจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในพื �นที�สวน

อุตสาหกรรมวินโคสท์ จํานวน 0.5-1 เมกะวตัต์ ตามที�ได้นําเสนอในแผนธุรกิจต่อที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2556 เมื�อวนัที� 
22 ตลุาคม 2556 ซึ�งโครงการดงักล่าวอยู่ในแผนการใช้เงินจากการจดัตั �งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ แต่เนื�องจากแผนการจดัตั �งกองทนุ
ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที�กําหนด แต่โครงการดงักล่าวก็ยงัอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้ดําเนินการขอใบอนญุาต รง.4 
ไว้ก่อนในเบื �องต้น ขณะนี �อยู่ระหวา่งศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการจากข้อมลูการใช้ไฟฟ้าของลกูค้าที�เช่าพื �นที� 

2. โครงการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคาเพื�อจําหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จํานวนไม่เกิน 1 เมกะวตัต์  บริษัทฯ ได้ลงนามในสญัญาซื �อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าส่วนภมูิภาคแล้วเมื�อวนัที� 19 ธันวาคม 2556 โดย
มีกําหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในวนัที� 31 ธันวาคม 2556 แต่บริษัทได้ทําการยื�นหนังสือขอขยายระยะเวลาวนั
เริ�มต้นจําหน่ายไฟฟ้าออกไปแล้ว โดยมิได้ระบุวนัเริ�มต้นไว้ สญัญาสิ �นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2581 รวมระยะเวลาสญัญา 25 ปี โดย
ปัจจบุนับริษัทได้ทําการจดัตั �งบริษัท ดบับลิว.โซล่า จํากดั ขึ �นเพื�อรองรับโครงการดงักล่าว 

 

หมายเหต ุ 1-3  เป็นโครงการหนึ�งในแผนธุรกิจของการจดัตั �งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2556 แตเ่มื�อไม่สามารถ 
  จดัตั �งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ได้เสร็จสิ �น บริษัทจงึได้มีการปรับแผนธุรกิจ  
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1.2 ความเป็นมาและพัฒนาการที,สําคัญ กล่าวโดยสรุปได้ดงันี �   
ปี 2528 

 

• บริษัท เทเลเทค็ (ประเทศไทย) จํากดั จดทะเบียนจดัตั �งขึ �นเมื�อวนัที� 1 ตลุาคม 2528 โดยมีทนุจดทะเบียนเริ�มแรก
จํานวน 3.5 ล้านบาท โดยได้ร่วมลงทนุกบั บริษัท เทเลเทค็ (ฮ่องกง) จํากดั ในการผลิตเครื�องโทรศพัท์ และเครื�อง
โทรทศัน์สีในประเทศไทย ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
 

ปี 2536  

• เมื�อวนัที� 28 พฤษภาคม 2536 ชื�อวา่ “บริษัท เทเลเทค็ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)”  
 

ปี 2537  

• เมื�อวนัที� 9 พฤศจิกายน 2537 บริษัทจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท เคพโทรนิค อินเตอร์เนชั�นแนล (ประเทศ
ไทย) จํากดั (มหาชน)  
 

ปี 2546 

• ปี 2546 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จดัให้บริษัทเข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทที�อยู่ระหว่างการพื �นฟูกิจการ และ
ในเดือนธันวาคม 2546 บริษัทได้แต่งตั �งบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ เอ็ม เอฟ ซี (มหาชน) เป็นผู้ ช่วยในการ
จดัทําแผนฟื�นฟกิูจการ 
 

ปี 2547 

• วนัที� 31 พฤษภาคม 2547 บริษัทได้มีการเปลี�ยนแปลงกลุ่มผู้ ถือหุ้นใหม่ ซึ�งได้แก่ กลุ่มตระกูลวงศ์สวสัดิU และกลุ่ม
นายสรุสิทธิU ตยิะวชัรพงศ์ และนายวสิาล นีรนาทโกมล 
 

ปี 2548 

• วนัที� 17 มกราคม 2548 ที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 2/2547 ได้มีมติอนมุตัิแผนการดําเนินธุรกิจขาย หรือให้
เช่าพื �นที�ในเขตปลอดอากร  ตามแผนการดําเนินงาน  ซึ�งได้จดัทําขึ �นโดยคณะกรรมการ และผู้บริหารชุดใหม่ ลง
วนัที� 27 ธันวาคม 2547 โดยได้ผ่านการพิจารณาการศึกษาการจัดทําแผนธุรกิจ จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย    หลงัจากที�บริษัทได้หยดุดําเนินการผลิต และส่งออกจอภาพคอมพิวเตอร์ จอภาพ LCD TV ภายใต้
เครื�องหมายการค้าของลกูค้ามาตั �งแตป่ลายปี 2546   

• วนัที� 31 มีนาคม 2548 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั �งที� 
2/2547 เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2548  โดยอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนส่วนที�ยงัไม่ได้ชําระจํานวน 5,468,036,180 
บาท เป็นผลให้จดทะเบียนจาก 20,156,392,580 บาท เป็น 14,688,356,400 บาท และลดทุนโดยการ
เปลี�ยนแปลงมลูค่าที�ตราไว้ของหุ้นสามญัของบริษัท จากเดิม 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น ซึ�งเป็นผลทําให้
ทนุจดทะเบียนลดลงจาก 14,688,356,400 บาท เป็น 1,468,835,640 บาท และทนุส่วนที�เรียกชําระแล้วลดลง
จาก 14,009,373,600 บาท เป็น 1,400,937,360 บาท และได้ลดเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,843,000 
บาท เพื�อนํามาชดเชยส่วนตํ�ามลูค่าหุ้น และผลขาดทนุสะสมของบริษัท  ทําให้ราคาการใช้สิทธิเพื�อแปลงสภาพ
ใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามัญลดลงจากเดิม 10 บาทต่อหุ้นเป็น 1 บาทต่อหุ้น  และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 
หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่ 1.074 หุ้นสามญั  

• วนัที� 15 มิถุนายน 2548 บริษัทได้ลงทนุในบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส จํากดั ซึ�งประกอบธุรกิจให้บริการแก่ผู้ เช่าใน
เขตปลอดอากรและรองรับการดําเนินธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบับริษัทในอนาคต จํานวน 999,930 บาท โดยคิดเป็น
สดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  
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• วนัที� 30 มิถุนายน 2548 บริษัทได้รับอนมุตัิจากกรมศลุกากรให้เปิดดําเนินการเขตปลอดอากรเพื�อการพาณิชย์
และอุตสาหกรรม โดยใช้ชื�อว่า “เขตปลอดอากรวินโคสท์”  โดยมีพื �นที�ในเขตปลอดอากรให้เช่าทั �งหมด 38,566 
ตรม.   

• ไตรมาสที� 3 ปี 2548 บริษัทได้ยกเลิกธุรกิจรับจ้างประกอบรถโกคาร์ท  และจกัรยาน 

• วนัที�  2 ธันวาคม  2548 บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 
1/2548 เมื�อวนัที� 20 กนัยายน 2548 โดยอนมุตัิให้บริษัททําการลดทนุจดทะเบียนครั �งที�  2 จาก 1,468,835,640 
บาท เป็น 367,208,910 บาท  และทนุส่วนที�เรียกชําระแล้วจาก 1,400,937,360  บาท เป็น  350,234,340  บาท   
โดยลดจํานวนหุ้นลงเหลือ  1 ใน  4 ของทนุจดทะเบียนทั �งหมด   ซึ�งมีผลทําให้จํานวนหุ้นสามญัรองรับการแปลง
สภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิลดจํานวนลงจาก 67,898,280 หุ้น เป็น   16,974,570 หุ้น  โดยมีอตัราการใช้สิทธิ
เป็น 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิตอ่ 0.2685 หุ้นราคาใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น 

• วนัที� 6 ธันวาคม 2548 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศย้ายหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากหมวด
ฟื�นฟูกิจการ  กลับสู่หมวดอุตสาหกรรมปกติ โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง หมวด
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ และอนญุาตให้ทําการซื �อขายหลกัทรัพย์ของบริษัทได้ตั �งแตว่นัที� 16 ธนัวาคม 2548 
 

ปี 2549 

• วันที� 3 สิงหาคม   2549  ที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติโครงการขยายการลงทุนของบริษัท  ซึ�งมีมูลค่า
โครงการรวมประมาณ  613.23 ล้านบาท   ซึ�งประกอบด้วยมลูค่าเงินลงทนุของโครงการรวมประมาณ   350.06 
ล้านบาท  และค่าเช่าที�ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดตลอดระยะเวลา  30 ปี  จํานวนเงินรวมประมาณ 
263.17 ล้านบาท   โดยเป็นการลงทนุในโครงการธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพดุ–ทา่เรือแหลมฉบงั ซึ�งดําเนินการโดยบริษัทย่อย   และอนมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุ
จดทะเบียนเดิมจํานวน   367,208, 910   บาท  เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน   510,381,460  บาท  โดยการออกหุ้น
สามัญจํานวน   143,172,550   หุ้ น  มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ   1  บาท   โดยการจัดสรรหุ้ นสามัญใหม่จํานวน
140,093, 736   หุ้น  เพื�อออกและเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอตัรา  5 หุ้นเดิม  ต่อ  2 หุ้นใหม่  และ
จดัสรรหุ้นสามญัใหม่จํานวน 3,078,814 หุ้น เพื�อรองรับการปรับสิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามญัของ
บริษัท 

• ธันวาคม   2549   เริ�มดําเนินธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าทางรถไฟเส้นทางนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด–  ท่าเรือ
แหลมฉบงั   โดยบริษัท  วินโคสท์  โลจิสติกส์  จํากดั  และ  บริษัท  วินโคสท์  ทรานสปอร์ต  จํากัด  ซึ�งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัท  
 

ปี 2550 

• วนัที� 13 พฤศจิกายน 2550 บริษัทได้มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างผู้ ถือหุ้น โดยกลุ่มตระกูลวงศ์สวสัดิU ได้ขายหุ้น
ให้แก่ กลุ่มนายจกัร จามิกรณ์ และกลุ่มเพ็ชรตระกลู  
 

ปี 2551 

• วนัที� 29 เมษายน 2551 ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 มีมตอินมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 510,381,460 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 632,963,479 โดยการออกหุ้นสามัญ
จํานวน 122,582,019 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จํานวน 122,582,019 หุ้น 
เพื�อออกและเสนอขายให้กบับคุคลในวงจํากดั และ/หรือนกัลงทนุสถาบนั (Private Placement) โดยราคาเสนอ 
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ขายตอ่หุ้นจะต้องไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคํานวณโดยอ้างอิงกบัราคาปิดถวัเฉลี�ย
ถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์รวม 10 วนัทําการ ก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมตเิพิ�มทนุ หรือ ไม่ตํ�า 
กว่าร้อยละ 90 ของราคา 1.14 บาทต่อหุ้น โดยให้ดําเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน หลังจาก
ได้รับการอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• วนัที� 30 มิถุนายน 2551 มีผู้ ใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื �อหุ้นสามญัจํานวน 490,118 หน่วย คิดเป็น
จํานวนหุ้น 155,464 หุ้น บริษัทได้รับชําระค่าหุ้นจากผู้ ใช้สิทธิและจดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว 
ทําให้ทนุที�ออกและเรียกชําระแล้วเทา่กบั 490,483,540 บาท ส่วนใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื �อหุ้นสามญัที�ไม่ได้
นํามาใช้สิทธิและสิ �นสภาพลงภายหลงัการใช้สิทธิครั �งสดุท้ายมีจํานวน 62,729,882 หน่วย 

•  วนัที� 2 กรกฎาคม 2551 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการย้ายหลกัทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท
ออกจากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไปซื �อขายในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการในหมวดการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื�อให้สอดคล้องกบัแหล่งที�มาของรายได้หลักของบริษัท
และบริษัทย่อย 
 

ปี 2552 

• วนัที� 14 ตลุาคม 2552 บริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จํากัด ได้ยื�นคําร้องเพื�อขอเข้าสู่กระบวนการฟื�นฟูกิจการต่อ
ศาลล้มละลายกลาง และศาลล้มละลายกลางได้รับคําร้องดงักล่าว 

• วนัที� 26 ตลุาคม 2552 บริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จํากดั ได้หยุดกิจการการเดินรถไฟระหว่างนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุดและท่าเรือแหลมฉบงัเป็นการชั�วคราว สาเหตุเนื�องจากได้เกิดภาวการณ์หยุดงานของพนกังานการ
รถไฟแห่งประเทศไทย และภาวะการขาดแคลนหวัรถจักรสําหรับลากจูงขบวนรถสินค้า เนื�องจากการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ได้จัดลําดบัความสําคัญของขบวนรถ ให้กับการเดินขบวนรถโดยสารก่อนเป็นลําดบัแรก ซึ�งจะ
กระทบกบัการให้บริการของบริษัท วนิโคสท์ โลจิสตกิส์ จํากดั  
 

ปี 2553 

• วนัที� 25 มกราคม 2553 บริษัทได้มีการตกลงและปรับโครงสร้างหนี �กบัสถาบนัทางการเงินแห่งหนึ�ง โดยปัจจุบนั
ได้มีการชําระตามแผนปรับโครงสร้างกบัสถาบนัการเงินดงักล่าว และปัจจบุนัมีสถานะเป็นลกูหนี �ปกต ิ

• วนัที� 14 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ขายเงินลงทุนของบริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จํากัด และบริษัท วินโคสท์ 
เซอร์วิส จํากัด โดยธุรกรรมการจําหน่ายเงินลงทนุของบริษัท วินโคสท์ โลจิสติกส์ จํากัด ได้ดําเนินการเสร็จสิ �น
ภายในวนัที� 31 ธนัวาคม 2553  
 

ปี 2555 

• วนัที� 20 ธนัวาคม 2555 บริษัทได้ขายเงินลงทนุของบริษัท วนิโคสท์ ทรานสปอร์ต จํากดั โดยธุรกรรมการจําหน่าย
เงินลงทนุของบริษัท วนิโคสท์ ทรานสปอร์ต จํากดั ได้ดําเนินการเสร็จสิ �นในวนัที� 27 ธนัวาคม 2555 
 

ปี 2556 

• วันที� 5 เมษายน 2556 บริษัทได้ลงทุนในบริษัท วินโคสท์ ออโตโมทีฟ จํากัด ซึ�งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทน
จําหน่ายรถยนต์เก่า, ใหม่ และรถเฉพาะกิจทั �งใน และต่างประเทศ และรองรับการดําเนินธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกับ
บริษัทในอนาคต จํานวน 999,930 บาท โดยคดิเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน  

• วนัที� 25 เมษายน 2556 ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 มีมตอินมุตัิการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 490,483,540 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 632,963,479 โดยการออกหุ้นสามัญ
จํานวน 142,479,939 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  โดยการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่จํานวน 142,479,939 หุ้น  
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เพื�อออกและเสนอขายให้กบับุคคลในวงจํากดั และ/หรือนกัลงทนุสถาบนั (Private Placement) โดยราคาเสนอ
ขายตอ่หุ้นจะต้องไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดจะคํานวณโดยอ้างอิงกบัราคาปิดถวัเฉลี�ย 
ถ่วงนํ �าหนกัของหุ้นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์รวม 15 วนัทําการก่อนวนัที�คณะกรรมการมีมติเพิ�มทนุในครั �งนี � (ใน
ระหว่างวนัที� 20 กุมภาพนัธ์ ถึง วนัที� 13 กุมภาพนัธ์ 2556) โดยกําหนดราคาเสนอขายต่อหุ้นไม่ตํ�ากว่า 10.373 
บาท โดยให้ดําเนินการเสนอขายให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน หลงัจากได้รับการอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• วนัที� 2 กรกฎาคม 2556 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดําเนินการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท
ออกจากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการในหมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ไปซื �อขายในกลุ่มพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
และก่อสร้างในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เพื�อให้สอดคล้องกบัแหล่งที�มาของรายได้หลกัของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

• วนัที� 22 ตลุาคม 2556 ที�ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 1/2556 มีมติอนมุตัิการจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินให้กองทนุ
รวมอสงัหาริมทรัพย์วนิโคสท์ในราคา 806 ล้านบาท 

• วนัที� 25 ตลุาคม 2556 บริษัทจดทะเบียนเปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท สวนอตุสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) 

• วนัที� 23 ธันวาคม 2556 บริษัทได้ขายหุ้นเพิ�มทุนให้นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภท
สถาบนั(นกัลงทนุ) ซึ�งเป็นบุคคลในวงจํากดั (Private Placement) จํานวน 6 ,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.0373 
บาท  

• วนัที� 27 ธันวาคม 2556 ได้รับแจ้งจากที�ปรึกษาทางการเงินว่าผู้ จัดการกองทุนไม่สามารถยื�นเอกสารจัดตั �ง
กองทนุตอ่สํานกังานกลต.ได้ซึ�งเป็นวนัสดุท้ายของการรับยื�นเอกสารจดัตั �งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ จึงทําให้บริษัท
ไม่สามารถจดัตั �งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์วนิโคสท์ได้ 

 

 1.3  โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที,  27 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นดังนี * 
 

 
 
 
                               
         
     

 
   
 บริษัทฯ ได้ถือหุ้นบริษัทย่อยดังนี * 

 

บริษัท วินโคสท์ ออโตโมทีฟ จํากัด จดทะเบียนจดัตั �งบริษัทเมื�อวนัที� 5 เมษายน 2556  มีทนุจดทะเบียน 1 ล้านบาท  
ประกอบธุรกิจเป็นตวัแทนจําหน่ายรถยนต์เก่า, ใหม่ และรถเฉพาะกิจทั �งใน และตา่งประเทศ โดยบริษัทถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 

บริษัท ดับบลิว.โซล่า จํากัด จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทเมื�อวันที� 27 กุมภาพันธ์ 2557  มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  
ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทถือ
หุ้นคดิเป็นสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทนุจดทะเบียน 

 
 

 
 

 
 

บริษัท วินโคสท์  ออโตโมทีฟ จํากดั 

บริษัท สวนอตุสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) 

บริษัท ดบับลิว.โซล่าจํากดั 

99.99 % 99.99 % 



 
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

โครงสร้างรายได้ 
ในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั 47.90 ล้านบาท ซึ�งมีรายได้หลกัจากธุรกิจให้เช่าพื �นที�ทั �งในและนอกเขตปลอดอากร 

ซึ�งถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทในปี 2556 โดยมีรายได้จากการให้เช่าพื �นที�ในเขตปลอดอากรมากกว่าร้อยละ 50 สดัส่วนรายได้ของ
ปี 2556 สามารถแสดงได้ดงันี �  

 

 2556 2555 

 ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 44.59 93.09% 50.96 92.29% 
รายได้จากการขาย - 0% 1.25 2.26% 

รายได้อื�น 3.31 6.91% 3.01 5.45% 
รายได้รวม 47.90 100.00% 55.22 100.00% 

 
 
 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทมีอาคารโรงงาน และอาคารสํานักงาน ซึ�งมีพื �นที�รวมเท่ากับ 65-3-89 ไร่ โดยแบ่งเป็น พื �นที�ในเขตปลอดอากร

จํานวน  54-3-58 ไร่ และพื �นที�นอกเขตปลอดอากรจํานวน 11-0-31 ไร่  ตั �งอยู่บริเวณริมถนนบางนา-ตราด กม.ที� 52 เลขที� 105 หมู่ 
3 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.52 ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีพื �นที�สําหรับการประกอบธุรกิจขาย หรือให้
เช่าเป็นพื �นที�เขตปลอดอากรในส่วนของอาคารโรงงานจํานวน 39,306 ตรม.  และพื �นที�ลานคอนกรีตจํานวน 11,000 ตรม. พื �นที�
ส่วนกลางซึ�งอยู่นอกเขตปลอดอากรจํานวน 4,011 ตารางเมตร โดย 

มีรายละเอียดดงันี � 
 

พื *นที,ในเขตปลอดอากร พื *นที, (ตร.ม.) 

1 พื �นที�โรงงานรวม 7 อาคาร  

 อาคารโรงงานที�-Plant W1 15,666 

 อาคารโรงงานที�-Plant W2 16,194 

 อาคารโรงงานที�-Plant W3 990 

 อาคารโรงงานที�-Plant W4 2,640 

 อาคารโรงงานที�-Plant W5 1,872 

 
อาคารโรงงานที�-Plant W6 
อาคารโรงงานที�-Plant W7 

864 
1,080 

 พื �นที�ลานคอนกรีต 11,000 

รวมพื *นที,ในเขตปลอดอากร 50,306 

 

พื *นที,นอกเขตปลอดอากร พื *นที, (ตร.ม.) 

1 
2     

พื �นที�สํานกังาน 1 อาคาร รวม 3 ชั �น 
ห้องประชมุ ห้องพกั และห้องอาหาร 

2,716 
1,295 

รวมพื *นที,นอกเขตปลอดอากร 4,011 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีลูกค้าเข้ามาเช่าพื �นที�ในเขตปลอดอากรแล้วประมาณร้อยละ 70 ของพื �นที�ให้เช่า
ทั �งหมด ซึ�งบริษัทยงัมีเป้าหมายการให้เช่าพื �นที�ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 80 ในปี 2557 

 

ธุรกิจเขตปลอดอากรที�ได้รับการส่งเสริมจากกรมศลุกากร  คือ เขตพื �นที�ที�กําหนดไว้สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรมหรือกิจการอื�นที�เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยสินค้าที�นําเข้าไปในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิประโยชน์
ทางอากรตามที�กฎหมายบญัญัติ เป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้บริษัทเข้ามาประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยมากขึ �น  ทั �งนี �กิจการที�จะเข้ามาเช่าพื �นที�เขตปลอดอากร จะต้องเป็นธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัการส่งออกและเป็นประโยชน์
ตอ่เศรษฐกิจของประเทศ 

 

บริษัทได้มุ่งเน้นการให้เช่าพื �นที� แก่กลุ่มลูกค้าที�จะสามารถใช้สิทธิประโยชน์ของเขตปลอดอากรได้อย่างเต็มที� ได้แก่ 
กิจการร่วมค้า นักลงทนุต่างชาติที�ต้องการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย กลุ่มผู้ประกอบการที�มีการนําเข้าวตัถุดิบ เพื�อ
ผลิตและส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการด้านคลงัสินค้า ฯลฯ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนี � จะเป็นกลุ่มที�สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการ
เป็นผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรได้สูงสุด เนื�องจาก สินค้า วตัถุดิบ เครื�องมือ และเครื�องจกัร ที�นําเข้ามาในเขตปลอดอากร จะ
ยงัไม่ถือเป็นการนําเข้าประเทศ ดงันั �นจะยงัไม่มีภาระภาษี (อากรขาเข้า) จนกวา่จะมีการนําสินค้า วตัถดุบิ เครื�องมือ และเครื�องจกัร 
ดงักล่าว ออกจากเขตปลอดอากรเข้ามาขายในประเทศไทย จึงถือว่าเป็นการนําเข้าและเกิดภาระภาษี อีกทั �งหากผู้ประกอบการ 
หรือกลุ่มผู้ นําเข้าในเขตปลอดอากร มีการซื �อสินค้า วตัถดุบิ เครื�องมือ และเครื�องจกัรจากในประเทศไทยเข้ามาเป็นส่วนประกอบใน
สินค้าที�ผลิตสําหรับการส่งออก จะถือว่าเป็นการส่งออก ซึ�งผู้ขายจะเสียภาษีมลูค่าเพิ�มในอตัราร้อยละ 0  โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ของเขตปลอดอากร ได้แก่กิจการที�ประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี �  

1) ประกอบและผลิตรถจกัรยานยนต์และชิ �นส่วนอปุกรณ์ 
2) ประกอบและผลิตเครื�องยนต์และเครื�องจกัรกลเพื�อการเกษตรและชิ �นส่วนอปุกรณ์ 
3) ประกอบและผลิตยานยนต์ เครื�องยนต์ และชิ �นส่วนอปุกรณ์ 
4) ประกอบและผลิตเค รื� องยนต์  เค รื� องจักร  เ พื� อลดการใช้พลังงานนํ �ามัน อาทิ เค รื� อง กําเ นิด 

ไฟฟ้าเซลล์ และเครื�องกําเนิดไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และชิ �นส่วนอปุกรณ์ 
5) ประกอบและผลิตวสัด ุอปุกรณ์ และเครื�องมือก่อสร้าง คณุภาพสงู ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั 
6) ประกอบและผลิตเครื�องมือและอปุกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
7) ประกอบและผลิตพาหนะเ พื� อลดการบ ริ โภคนํ �ามันและของ เล่นคุณภาพสูงอาทิ  จักรยาน  

สกตูเตอร์ไฟฟ้า จกัรยานโกคาร์ท โกคาร์ทแบบใช้เครื�องยนต์ รวมถงึ Multi-Purpose-Vehicles (MPV) 
8) ประกอบและผลิตเครื�องมือ เครื�องจกัรกล และอปุกรณ์ชนิดพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีทนัสมยั 
9) ประกอบและผลิตชิ �นส่วนอิเลคโทรนิคส์ เครื�องใช้ไฟฟ้า และอปุกรณ์ 
10) ประกอบและผลิตเครื�องประดบัและอญัมณี 
11) การบริการด้านการกระจายสินค้า คลงัสินค้า 
12) การแสดงสินค้าหรือนิทรรศการและการประชมุระหวา่งประเทศ  
13) การให้บริการ งานซ่อม งานด้านวิศวกรรม การตรวจสอบ วิเคราะห์และรับรองคุณภาพของ

ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม หรือผลผลิตทางเกษตรกรรม 
 

จดุเดน่ของเขตปลอดอากรของบริษัท คือ อาคารโรงงาน และสํานกังานสําเร็จรูปพร้อมใช้ รวมถงึบริการ สาธารณูปโภค
ที�ครบครัน โดยทางบริษัทได้เสนอการให้บริการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ลงทนุเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สําหรับการนําเข้า
และส่งออกในการตดิตอ่สํานกังานกรมศลุกากร นอกจากนี �การขนส่งวตัถดุบิและสินค้าของผู้ เช่ายงัสามารถทําได้อย่างสะดวก 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
 

นโยบายการตลาดของบริษัท   
บริษัทมุ่งหาลกูค้าจากทั �งผู้ประกอบการในประเทศและตา่งประเทศที�ต้องการเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย เพื�อ

ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร โดยบริษัทจะศกึษาตดิตามถงึการเจรจาการค้า และนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
และสนบัสนนุธุรกิจตา่ง ๆ เพื�อเข้าไปเสนอโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้ามา ประกอบธุรกิจในเขตปลอดอากรของประเทศไทย โดยมี
จดุขายอยู่ที�สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที�ผู้ประกอบการเหล่านั �นจะได้รับ 

 

ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน 
ปัจจยัสําคญัของธุรกิจให้เช่าพื �นที�เขตปลอดอากรนั �น ประกอบด้วย ที�ตั �งโครงการ การให้บริการที�ครบวงจร และระบบ

สาธารณปูโภคพื �นฐาน อาท ิไฟฟ้า นํ �าประปา ระบบการสื�อสาร เส้นทางการจราจร แหล่งชุมชน แหล่งผลิตสินค้า ที�พกั สํานกังาน 
รวมถงึการให้บริการโลจิสตกิส์ครบวงจรในบริเวณพื �นที�ใกล้เคียง 

ปัจจุบัน มีเขตปลอดการที�ได้รับอนุญาตจากกรมศุลกากรจํานวน 79 เขต ส่วนใหญ่กระจายตามที�ตั �งของเขต
อตุสาหกรรม นิคมอตุสาหกรรม และสวนอตุสาหกรรมตา่งๆ ทั �งในภาคกลาง และภาคตะวนัออก สําหรับคู่แข่งเขตปลอดอากรที�มี
คลงัสินค้าให้เช่าทั�วไป เพื�อประกอบกิจการอตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในพื �นที�ใกล้เคียงประกอบด้วย  

1) เขตปลอดอากร ไทคอน จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
2) เขตปลอดอากร อมตะนคร จงัหวดัชลบรีุ 
3) เขตปลอดอากร บางกอก ฟรีเทรด โซน จงัหวดัสมทุรปราการ  

 

 แนวโน้มอุตสาหกรรม 
การเติบโตของธุรกิจการขาย หรือให้เช่าพื �นที�ในเขตปลอดอากร แปรผนัโดยตรงกบัภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

ซึ�งคาดการณ์วา่การเตบิโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศยงัคงมีอตัราการขยายตวัอย่างตอ่เนื�อง นอกจากนี � นโยบายการส่งเสริมการ
ลงทนุและการปรับเปลี�ยนกฎเกณฑ์หรือเงื�อนไขต่าง ๆ เพื�อดงึดดูการลงทนุจากต่างประเทศในธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัการส่งออกของ
ภาครัฐ จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุการลงทนุในโครงการเขตปลอด อากร 
 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
 ลักษณะการได้มาซึ,งพื *นที,ให้เช่า 
 ที�ดิน  อาคาร  และโรงงานที�ให้บริการในธุรกิจให้เช่าพื �นที�   อาคารและโรงงานในเขตปลอดอากรเป็นสินทรัพย์ของ

บริษัทเอง 
   

 ผลกระทบต่อสิ,งแวดล้อม 
 ธุรกิจให้เช่าพื �นที� อาคารและโรงงานในเขตปลอดอากรไม่มีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม เนื�องจาก บริษัทได้คดัเลือกลูกค้าที�

จะเข้ามาเช่าพื �นที� เฉพาะรายที�มีการผลิตที�ไม่สร้างผลกระทบตอ่สิ�งแวดล้อม 
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3. ปัจจัยความเสี,ยง 
 

3.1 ความเสี,ยงจากการที,บริษัทมีส่วนตํ,ามูลค่าหุ้นจํานวนมากทําให้บริษัทอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ใน
ระยะเวลาอันใกล้ 
ในระหว่างปี 2548 บริษัทได้ลดทนุจดทะเบียนเพื�อนํามาชดเชยส่วนตํ�ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยได้
ชดเชยผลขาดทุนสะสมก่อนที�จะชดเชยส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้ น ซึ�งบริษัทได้ดําเนินการตามกฎหมาย ดังนั �น ณ วันที� 31  
ธันวาคม  2548  งบการเงินของบริษัทจึงไม่ปรากฏผลขาดทนุสะสม แต่ยงัคงมีส่วนตํ�ากว่ามลูค่าหุ้นจํานวน  264.64 ล้าน
บาท 
 

บริษัทได้รับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) เลขที�    
กลต.ชส.(ว)4/2548 เรื�อง ความเห็นเกี�ยวกบัวิธีการบนัทกึบญัชีในการลดทนุไปล้างขาดทนุสะสม ลงวนัที� 16 พฤศจิกายน 
2548 เนื�องจากบริษัทได้ลดทนุเพื�อมาชดเชยผลขาดทนุสะสมก่อนที�จะชดเชยส่วนตํ�ากว่ามลูค่าหุ้น ดงันั �น บริษัทจึงได้ส่ง  
ข้อหารือกลบัไปยังสํานกังาน ก.ล.ต. ในประเด็นดงักล่าว ทั �งนี � สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ส่งหนงัสือเวียน ที� กลต.ช. 251/2549 
เรื�อง ตอบข้อหารือเกี�ยวกบัวิธีการบนัทึกบญัชีในการลดทุนเพื�อล้างขาดทุนสะสม ลงวนัที� 8 กุมภาพันธ์ 2549 กลับมาให้
บริษัท โดยได้แนบหนังสือของสภาวิชาชีพบญัชี ลงวนัที� 26 มกราคม 2549 ซึ�งได้แจ้งถึงการผ่อนผันการบงัคบัใช้วิธีการ
บนัทกึบญัชี   ซึ�งบริษัทจะปฏิบตัิตามเงื�อนไขในการผ่อนผนัการบงัคบัใช้วิธีการบนัทกึบญัชี ทั �งนี � ฝ่ายบริหารของบริษัทได้ 
ขอผ่อนผันการแก้ไขลดส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นดังกล่าวให้หมดไปเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ�งการขอผ่อนผันดงักล่าวได้ครบ  
กําหนดในวนัที� 16 กุมภาพันธ์ 2552 แล้ว และคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ขยายระยะเวลาในการแก้ไขการลดส่วนตํ�า
มลูคา่หุ้นดงักล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ครบกําหนดการขอขยายในเดือนมีนาคม 2555 อย่างไรก็ตามบริษัท
ไม่สามารถแก้ปัญหาส่วนตํ�ากว่ามูลค่าหุ้นได้ตามแผน ซึ�งสาเหตุหลักมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจโลก และปัญหาความไม่
แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศ ซึ�งมีความไม่แน่นอนสงูมาก และเป็นปัจจยัเสี�ยงอย่างมาก ดงันั �นคณะกรรมการบริษัท 
มีมติให้ขยายระยะเวลาในการแก้ไขการลดส่วนตํ�ามูลค่าหุ้นดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยจะครบกําหนด
ภายในเดือนมีนาคม 2558 ซึ�งคาดวา่บริษัทฯ จะสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ได้เนื�องจากสภาวการณ์ตา่งๆ น่าจะเอื �ออํานวย     

อย่างไรก็ดี  หากบริษัทจะจ่ายเงินปันผล กําไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า  
ส่วนตํ�ากวา่มลูคา่หุ้นที�ค้างอยู่ในบญัชี 
 

3.2 ความเสี,ยงจากการที,ธุรกิจมีขนาดเล็ก 
ปัจจบุนับริษัทมีธุรกิจให้เช่าพื �นที�ในเขตปลอดภาษีอากร โดยมีขนาดพื �นที�ประมาณ 65 ไร่ ซึ�งมีขนาดเล็กเมื�อเทียบกบับริษัท
อื�นในตลาดหลกัทรัพย์ที�ประกอบธุรกิจคล้ายกนั และธุรกิจดงักล่าวสร้างรายได้ให้กบับริษัทคอ่นข้างน้อย โดยปี 2556 บริษัท
มีรายได้จากการให้เช่าพื �นที� และค่าบริการจํานวน 44.59 ล้านบาท ธุรกิจการให้บริการด้านอื�นๆ จํานวน  3.31  ล้านบาท  
ซึ�งรายได้จากธุรกิจดงักล่าวสามารถสร้างรายได้รวมทั �งสิ �น 47.90 ล้านบาท ถือว่ายงัมีขนาดเล็กเมื�อเทียบกบับริษัทในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนั  

 
                   

3.3  ความเสี,ยงเกี,ยวกับสิ,งอํานวยความสะดวก สาธารณูปโภคและการจัดการบริการ 

การจัดหาสาธารณูปโภค เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ความสามารถในการรับนํ �าหนักของฐานราก เป็นสิ�งที�ลูกค้า
ต้องการในกิจกรรมการผลิต เนื�องจากฐานรากของพื �นที�ให้เช่าในเขตปลอดอากร เป็นฐานรากที�เหมาะสมสําหรับ
อตุสาหกรรมเบา จงึถือเป็นความเสี�ยงของธุรกิจ  

ดงันั �น บริษัทจงึมุ่งเน้นเจาะกลุ่มลกูค้าที�จะเช่าพื �นที�ในเขตปลอดอากร เฉพาะกลุ่มผู้ผลิตสินค้าที�มีนํ �าหนกัเบาเทา่นั �น 
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3.4  ความเสี,ยงจากสัญญาเช่าระยะสั *น 

 จากการที�สญัญาเช่าพื �นที� และบริการของบริษัทส่วนใหญ่มีอาย ุ3 ปี โดยมีทางเลือกในการต่อสญัญา จึงอาจทําให้นกัลงทนุ
กงัวลวา่บริษัทจะได้รับผลกระทบหากลูกค้าไม่ต่อสญัญาเช่า อย่างไรก็ดี โดยทั�วไปเมื�อลูกค้าเริ�มสายการผลิตแล้วมกัจะไม่
ย้ายออกจากพื �นที�ของบริษัท นอกจากจะมีเหตุผลที�สมควรอื�น ซึ�งโดยปกติการต่อสัญญาเช่ามีเกินกว่าร้อยละ 90 ของ
สญัญาเช่าที�ครบกําหนด การที�ผู้ เช่าเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจที�หลากหลาย และมาจากหลายประเทศ จึงเป็นการกระจาย
ความเสี�ยงของการยกเลิกสญัญาของผู้ เช่า นอกจากนั �นพื �นที�ให้เช่าและบริการของบริษัทยังถูกออกแบบมาให้มีลักษณะ
มาตรฐาน และอยู่ในพื �นที�ที�ได้รับความนิยมจากผู้ เช่า ดงันั �น หากมีการยกเลิกสัญญาของผู้ เช่า บริษัทจะสามารถหาผู้ เช่า
ใหม่ได้ไม่ยาก 

 
4. ข้อมูลทั,วไปและข้อมูลสาํคัญอื,น 
 

4.1    ชื,อบริษัท   : บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจหลกั   : ให้เช่าพื �นที�ทั �งใน และนอกเขตปลอดอากร  
เลขทะเบียนบริษัท   : 0107536000391  

 ทนุจดทะเบียน  : 632,479,939 บาท (หุ้นสามญั) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
 ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว : 496,483,540 บาท (ราคามลูคา่หุ้นละ 1 บาท)  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

ที�ตั �งบริษัท   : 105  หมู่ 3   ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.52)  ตําบลทา่ข้าม   อําเภอบางปะกง   
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
โทรศพัท์   : 0-3857-3162-3 
โทรสาร   : 0-3857-3215, 0-3857-3218 
Website   : www.wyncoast.com 

 
4.2   ชื,อบริษัท   : บริษัท วนิโคสท์ ออโตโมทีฟ จาํกัด (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 

 

ประกอบธุรกิจหลกั   : เป็นตวัแทนจําหน่ายรถยนต์เก่า, ใหม่ และรถเฉพาะกิจทั �งใน และตา่งประเทศ 
เลขทะเบียนบริษัท   : 0245556001004 
ทนุจดทะเบียน   : 1,000,000 บาท 
หุ้นสามญั   : 10,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นละ   : 100 บาท 
ที�ตั �งบริษัท   : 105  หมู่ 3   ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.52)  ตําบลทา่ข้าม   อําเภอบางปะกง   
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
โทรศพัท์   : 0-3857-3162-3 
โทรสาร   : 0-3857-3215, 0-3857-3218 
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4.3   ชื,อบริษัท   : บริษัท ดับบลิว.โซล่า จาํกัด (บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99%) 
 

ประกอบธุรกิจหลกั   : โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ 

    การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 
เลขทะเบียนบริษัท   : 0245557000567 
ทนุจดทะเบียน   : 1,000,000 บาท 
หุ้นสามญั   : 100,000 หุ้น  
มลูคา่หุ้นละ   : 10 บาท 
ที�ตั �งบริษัท   : 105  หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.52)  ตําบลทา่ข้าม   อําเภอบางปะกง   
    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24130 
โทรศพัท์   : 0-3857-3162-3 
โทรสาร   : 0-3857-3215, 0-3857-3218 

 

4.4  ชื,อ ที,ตั *ง โทรศัพท์ และ โทรสาร ของบุคคลอ้างอิงอื,น ๆ 
 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์  : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 สถานที�ตั �ง  : 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชั �น 4,7 ถนนรัชดาภิเษก 
     แขวงคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศพัท์  : (02)229-2800 และ (02)654-5599 
 โทรสาร   : (02)359-1259 

ผู้สอบบญัชี  : บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอริสเซส จํากดั 
สถานที�ตั �ง  : 128/150-153 อาคารพญาไทย พลาซา่ ชั �น 14  ถนนพญาไท แขวงทุง่พญาไท  

    เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร    10400 
  โทรศพัท์   : (02)214-6464 

 โทรสาร   : (02)215-4772 และ(02)214-6065 
 
5. โครงสร้างเงนิทุน 

 

โครงสร้างเงนิทุน 
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 632,963,479 บาท   โดยเป็นหุ้นสามัญจํานวน  

632,963,479  หุ้น มลูคา่หุ้นที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท    ซึ�งประกอบด้วยทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วจํานวน 496,483,540 หุ้น มลูค่า 
496,483,540  บาท  และหุ้ นสามัญรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื �อหุ้ นสามัญของบริษัทจํานวน 
19,897,920 หุ้น 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื �อหุ้นสามัญของบริษัทอายุ 10 ปี จํานวน 62,729,882 หน่วย ได้สิ �นสภาพลงภายหลัง
การใช้สิทธิครั �งสุดท้ายเมื�อวนัที� 30 มิถุนายน 2551 ทําให้พนัธะผูกพนัในการออกหุ้นสามัญในอนาคตเท่ากบั19,897,920 หุ้น ของ
บริษัท   เพื�อรองรับการใช้สิทธิของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิในการซื �อหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 62,729,882 หน่วย    โดยมีอตัรา
การใช้สิทธิเทา่กบัใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ตอ่ หุ้นสามญั 0.3271 หุ้น   ที�ราคาใช้สิทธิ 1 บาทตอ่หุ้น ได้สิ �นสดุลง 
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ผู้ถือหุ้น 
รายชื�อกลุ่มผู้ ถือหุ้นที�ถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัที� 7  มีนาคม 2557  (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นครั �งล่าสดุ) มีดงันี � 
 

ชื,อผู้ถือหุ้น  จาํนวนหุ้น     % 

1. กลุ่มตระกลูจามิกรณ์ 1   122,500,100 24.68% 
 1.1 นางนภา จามิกรณ์    75,500,001 15.21% 
 1.2 นายจกัร จามิกรณ์  47,000,099  9.47% 

2. กลุ่มตระกลูเพ็ชรตระกลู2    86,745,000 17.48% 
 2.1 หจก. สามประสิทธิU    61,995,000 12.49% 
 2.2 บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั  16,670,000   3.36% 
 2.3 บริษัท ไซอีก เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั    8,080,000   1.63% 
3. นายชิตวร  บญุล้อม  27,497,000   5.54% 
4. นายพิชยั ปัญญาเสวนมิตร 24,774,500   4.99% 
5. น.ส.กลมทพิย์ นางนวน 23,011,500   4.63% 
6. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี    7,900,000   1.59% 
7. นายทรงพล  ชชัวาลพนัธ์    7,800,000   1.57% 
8. นางปริมปภสัร์ เศรษฐ์ศภุเลิศ    6,219,800   1.25% 
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั    5,859,452   1.18% 
10. นายพงศ์ธวชั ชีรณวาณิช    5,555,500   1.12% 
 อื�น ๆ  178,620,688  35.97% 
 รวมจาํนวนหุ้น  496,483,540 100.00% 

หมายเหต ุ  1.  กลุม่ตระกลูจามิกรณ์ ประกอบด้วย นายจกัร จามิกรณ์ และนางนภา จามิกรณ์ เป็นกลุม่ผู้ ถือหุ้น 
       ใหญ่ ซึ�งเป็นกลุม่ผู้ มีอํานาจควบคมุในการบริหารงานบริษัท  
  2. กลุม่เพ็ชรตระกลู ประกอบด้วย หจก.สามประสิทธิU ซึ�งประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในสว่นของ 

    บริษัท เอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั และบริษัท ไซอีก เอ็นจิเนียริ�ง จํากดั ประกอบธุรกิจ 
    รับเหมาออกแบบควบคมุงานการก่อสร้างโรงไฟฟ้า โดยได้สง่บคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 
    จํานวน 1 ทา่น คือ นายพฒัน์พงษ์ หลิมไชยกลุ  
 

6. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ  ในช่วงเวลาที�เหมาะสมกบัสภาวะทางธุรกิจ

ของบริษัท  เช่น  สถานภาพทางการเงิน ความพร้อมและโอกาสสําหรับการลงทนุเพื�อเพิ�มมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยปัจจุบนั
บริษัทยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ เนื�องจากบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมจํานวน 303.99 ล้านบาท   
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7. โครงสร้างการจัดการ 
7.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการทั �งหมด 10 ทา่น ดงันี �   

ลําดับที, ชื,อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายจกัร                จามิกรณ์ ประธานกรรมการ 

2 นายพฒัน์พงษ์       หลิมไชยกลุ กรรมการ 
3 พลเอกไพบลูย์       เอมพนัธุ์  กรรมการ  
4 นางสาวกรนนัท์      สคุนธ์ฤทธิกร  กรรมการ 

5 นางสาววนิิตา        จามิกรณ์ 1 กรรมการ 

6 นางกฤษณา         ประกอบการดี   กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ  
7 นายพลูศกัดิU           เทศนิยม กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ 
8 พลเอกสมโภชน์      สนุทรมณี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาฯ 

9 นายชยัธวชั           เสาวพนธ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10 นางมารยาท          พริ �งทองฟ ู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 โดยรายละเอียดประวตั ิ และประสบการณ์ตามเอกสารแนบ 1   

1. * ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2556 ได้มีมติแต่งตั �งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการ

เดิมที�ลาออก  
 

 กรรมการซึ,งมีอํานาจลงลายมือชื,อแทนบริษัท  
กรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อแทนบริษัทคือ   นางกฤษณา ประกอบการดี นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร  

นางสาววนิิตา จามิกรณ์  กรรมการสองในสาม ลงลายมือชื�อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท 
 

การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท  มีการกําหนดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั �ง  และมีการประชุมพิเศษเพิ�มตามความ

จําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา  ในการประชุมประธาน
กรรมการ  ทําหน้าที�ดูแลจัดสรรเวลาให้เพียงพอที�ฝ่ายบริหารจะเสนอเอกสารและข้อมูลเพื�อการอภิปรายปัญหาสําคญั   และ
เพียงพอสําหรับคณะกรรมการที�จะอภิปรายในประเด็นที�สําคญั    กรรมการทุกท่านมีอิสระในความคิดเห็นและเสนอวาระการ
ประชมุ  

 

เลขานกุารบริษัท  ซึ�งทําหน้าที�ในการส่งหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้า 
7 วนั  เพื�อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม  เว้นแต่กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน และรวมถึง
การบนัทกึรายงานการประชมุ   และจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชมุให้เพียงพอตอ่จํานวนคณะกรรมการ 

 

ทั �งนี �  บริษัทได้มีการจดัทํารายงานการประชมุไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชุมครั �งที�ผ่านมา 
โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ เกี�ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี 2556 คณะกรรมการมีการ
ประชมุทั �งหมด 11 ครั �ง สามารถประมวลจํานวนครั �งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี
ของกรรมการบริษัทแตล่ะคน ดงันี � 
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ลําดบัที� รายชื�อ 

รวมจํานวนครั �งที�เข้าร่วมประชมุ 

คณะกรรมการ
บริษัท 

สามญัประจําปี  
ผู้ ถือหุ้น 

วสิามญัครั �งที� 
1/2556 

1. นายจกัร              จามิกรณ์  11/11 / / 
2. พลเอกไพบลูย์     เอมพนัธุ์  0/11 1 - - 
3. นายพลูศกัดิU        เทศนิยม  11/11 / / 
4. นายพฒัน์พงษ์     หลิมไชยกลุ  11/11 / / 

5. นายเทียนชยั        ดาวรรณวงศ์ 5/11 * / - 
6. นางวนิิตา            จามิกรณ์ 5/11* - / 
7. นางสาวกรนนัท์    สคุนธ์ฤทธิกร 11/11 / / 
8. นางกฤษณา         ประกอบการดี  11/11 / / 
9. พลเอกสมโภชน์    สนุทรมณี  11/11 / / 

10. นางมารยาท         พริ �งทองฟ ู 11/11 / / 
11. นายชยัธวชั          เสาวพนธ์  10/11 / / 

หมายเหต ุ *  หมายถึงจํานวนครั �งที�มีการจดัประชมุระหวา่งการดํารงตําแหน่ง 
1. ในปี 2556 พลเอก ไพบลูย์ เอมพนัธ์ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้เนื�องจากมีปัญหาทางสขุภาพ  
 

7.2 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ข้อมลูถงึ ณ วนัที� 13 มีนาคม 2557  ประกอบด้วย 

ลําดับที, ชื,อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายจกัร  จามิกรณ์ *1 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(Chief Executive Officer) 

2. นางสาวกรนนัท์  สคุนธ์ฤทธิกร *2 รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
(Deputy Chief Executive Officer) 

  ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชี และการเงิน 
(Chief Financial and Accounting Officer)  

3. นางกฤษณา   ประกอบการดี * ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตักิาร 
(Chief Operation Officer) 

4. 
 

นางสาววนิิตา  จามิกรณ์ * ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวางแผน และกลยทุธ์ 
(Chief Strategic Officer) 

5. นายนพดล  ดีมั�น 3 ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวศิวกรรม 
(Chief Engineering Officer) 

 

� ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 9/2550 เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2550 มีมติแต่งตั �ง คณะกรรมการบริหาร โดยให้ผู้ ดํารงตําแหน่ง

ดงัตอ่ไปนี � ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตัิการ, ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวางแผน

และกลยทุธ์, ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน, และกรรมการผู้จดัการของบริษัทย่อย  เข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร   

*    ลําดบัที� 1 - 4 ในปัจจบุนัดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

1.    ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2556 ได้มีมตแิตง่ตั �งเป็นประธานเจ้าหน้าที�บริหารแทนทา่นเดมิที�ลาออก 

2.    ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2557 ได้มีมตแิตง่ตั �งเป็นประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3.    ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2557 ได้มีมตแิตง่ตั �งเป็นประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวิศวกรรม 
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ผู้บริหารของบริษัทส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ทางด้านการเป็นผู้บริหารของภาคเอกชนในกิจการขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่มาเป็นเวลานานพอสมควร  และมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจขนส่ง คลงัสินค้า  และการเป็นผู้ ให้บริการด้าน โลจิสติกส์มาเป็น
เวลาพอสมควร จงึสามารถทําให้เชื�อมั�นวา่ผู้บริหารดงักล่าวจะสามารถทํากําไรให้บริษัทได้ในอนาคต โดยรายละเอียดประวตัิ  และ
ประสบการณ์ตามเอกสารแนบ 1    

 

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท 
 

บริษัทแบง่โครงสร้างการจดัองค์กรเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายปฏิบตัิการ  ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ และฝ่ายบญัชีและ
การเงิน และฝ่ายวศิวกรรม โดยผงัการจดัองค์กรของบริษัท ข้อมลู ณ วนัที� 13 มีนาคม 2557 เป็นดงันี � 
 

 
 
 
 
 
                           ① 
                                                                                                                 

 
 
 
                         ②                                                                          
 
 
 
                   ③                                                                                            
 
 
 
 

         ④                                                         ⑤                                                              ⑥                                                     ⑦                    
 
 
 
 

① - ⑦ คือผู้บริหารของบริษัทที�เปิดเผยข้อมลูตอ่คณะกรรมการ กลต. 
 

7.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมตแิตง่ตั �งให้ นางสาวยพุาภรณ์ อยู่ชั�วกลัป์ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทตั �งแต่วนัที� 

10 กนัยายน 2552 โดยคณุสมบตัขิองผู้ ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 
(Board of Director) 

คณะกรรมการบริหาร 
(Board of Management) 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(Chief Executive Officer) 

ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฎิบตักิาร 
(Chief Operating Officer) 

ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวางแผนและกลยทุธ์ 
(Chief Strategic Officer) 

ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(Chief Financial and Accounting Officer) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
(Audit Committee) 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(Audit Department) 

รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(Deputy Chief Executive Officer) 

ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวิศวกรรม 
(Chief Engineering Officer) 
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7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

7.4.1 ค่าตอบแทนที,เป็นตัวเงนิ 
 บริษัทได้กําหนดการจ่ายคา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงิน สําหรับคณะกรรมการของบริษัทในปี 2556 ดงันี � 

• คา่เบี �ยประชมุ  
- สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนสําหรับประธาน

กรรมการครั �งละ 10,000 บาท  และสําหรับกรรมการครั �งละ 5,000 บาท 
- สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดให้จ่ายค่าตอบแทนสําหรับประธาน

กรรมการตรวจสอบครั �งละ 10,000 บาท และสําหรับกรรมการตรวจสอบครั �งละ 5,000 บาท 
- สําหรับคณะกรรมการอื�น ๆ กําหนดให้จ่ายให้จ่ายค่าตอบแทนสําหรับประธานกรรมการ

อื�นๆ ครั �งละ 5,000 บาท และสําหรับกรรมการคณะอื�นๆ ครั �งละ 4,000 บาท 

• คา่ตอบแทนกําหนดให้จ่ายเดือนละ 5,000 บาท  

• ในปี 2556 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริษัท มีจํานวนเงินรวม 905,000 บาท  ประกอบด้วย 
 

รายชื,อกรรมการ ตาํแหน่ง ระยะเวลาการดาํรง
ตาํแหน่ง 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บรรษัทภบิาล
สรรหา และ

กําหนด
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบ 
แทนราย

เดือน 

รวม 

นายจกัร จามกิรณ์ 1 ประธานกรรมการ 13 พย.50-ปัจจบุนั 70,000 - - 30,000 100,000 
พลเอกไพบลูย์ เอมพนัธุ์ 2 กรรมการ 15 พย.53-ปัจจบุนั - - - 60,000 60,000 
นายพฒัน์พงษ์ หลิมไชยกลุ กรรมการ 31 กค.51-ปัจจบุนั 65,000   60,000 12,5000 
นายพลูศกัดิU เทศนิยม กรรมการ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน 

15 พย.53-ปัจจบุนั 65,000 - - 60,000 125,000 

พลเอก สมโภชน์ สนุทรมณี กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน 

29 เมย.51-ปัจจบุนั 65,000 60,000 10,000.00 60,000 195,000 

นายชยัธวชั เสาวพนธ์ กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

3 กย.50-ปัจจบุนั 55,000 30,000 - 60,000 145,000 

นางมารยาท พริ �งทองฟ ู กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

18 มยิ.50-ปัจจบุนั 65,000 30,000 - 60,000 155,000 

 

หมายเหต ุ  1. ได้รับคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทถึงการประชมุครั �งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2556 เนื�องจากการเข้ารับตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที� 
     บริหารอีกหนึ�งตําแหน่ง ซึ�งกรรมการที�เป็นผู้บริหาร/พนกังานของบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น จะไม่มีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการ 

2.  ได้รับเฉพาะคา่ตอบแทนรายเดือน โดยในปี 2556 ไม่ได้เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการเนื�องจากมีปัญหาเรื�องสขุภาพ 
       

• ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2556 มีจํานวน 4,898,460 บาท ซึ�งเป็นส่วนเฉพาะ
ของบริษัท จํานวน 4,898,460 บาท  โดยเป็นคา่ตอบแทนประเภทเงินเดือน 

 



 
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 

    

27 

 

 

7.4.2 ค่าตอบแทนอื,น ๆ 
   คา่ตอบแทนอื�นของกรรมการ 

• กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนพิเศษรายปี โดยพิจารณาจากการประเมินผลการทํางานของ
คณะกรรมการและผลประกอบการของบริษัท โดยในปี 2556 ยงัไม่มีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษรายปี
ให้แก่กรรมการ 

 

   คา่ตอบแทนอื�นของผู้บริหาร 

• ผู้บริหารได้รับสิทธิในการเบิกค่ารับรอง และค่าใช้จ่ายเดินทาง โดยในปี 2556 ค่ารับรองและค่าใช้จ่าย
เดนิทางของผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยมีจํานวน 2,340,000 บาท บาท ซึ�งเป็นส่วนเฉพาะบริษัทจํานวน 
2,340,000 บาท   
 

7.5 บุคลากรของบริษัท 
 

7.5.1  จาํนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายละเอียดดังนี * 
 

        ปี 2556  ปี 2555 
         บริษัท สวนอตุสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั    32 คน   24 คน                                         
   บริษัท วนิโคสท์ ออโตโมทีฟ จํากดั       0 คน        -      

 

7.5.2  ลักษณะผลตอบแทนที,ให้กับพนักงาน 
           เพื�อให้พนกังานได้รับผลตอบแทนจากการทํางานอย่างเป็นธรรม  บริษัทฯ ได้กําหนดผลตอบแทนพนกังานเป็น 3 

ลกัษณะ คือ 
 1) จ่ายเป็นเงินเดือน และค่าล่วงเวลาตามหน้าที�ความรับผิดชอบของแต่ละคนโดยพิจารณาเปรียบเทียบจาก
ตลาดแรงงาน  ประสบการณ์ และคณุวฒุ ิเป็นสําคญั 

2)   จ่ายเป็นสวสัดิการช่วยเหลือเฉพาะพนกังานหรือช่วยเหลือพนกังานและครอบครัว ได้แก่ การประกนัชีวิต การ
ประกนัอบุตัเิหต ุสวสัดกิารอาหารกลางวนั เงินช่วยเหลือการแต่งงาน  เงินช่วยเหลือในการคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณี
ถงึแก่กรรม  เงินช่วยเหลือกรณีจําเป็น และประกนัสงัคม 
 3) สิทธิตา่งๆ เช่น สิทธิการหยดุพกัผ่อนประจําปี สิทธิการลาประเภทตา่งๆ   คา่ใช้จ่ายเดนิทางไปปฏิบตังิาน การ 
ขึ �นเงินเดือน/คา่จ้าง และเบี �ยขยนั เป็นต้น 

 

คา่ตอบแทนพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นดงันี � 
 

 

บริษัท 
       ค่าตอบแทน (ล้านบาท) 
2556 2555 

บริษัท สวนอตุสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน)  4.58 3.96 

บริษัท วนิโคสท์ ออโตโมทีฟ จํากดั - - 
 

7.5.3  นโยบายการพัฒนาพนักงาน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัพนกังานเป็นอนัดบัแรก โดยถือว่าพนกังานคือทรัพยากรที�มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ  และ
เป็นแกนหลกัสําคญัของการพฒันา ดงันั �น จงึให้การสนบัสนนุกิจกรรมและการดําเนินการเพื�อพฒันาบุคลากรที�เหมาะสมของบริษัท
โดยจัดสรรเงินงบประมาณพฒันาบุคลากรไว้ อย่างเพียงพอทุกปี  และเพื�อให้การพฒันาบุคลากรของบริษัทเป็นไปอย่างมีระบบ 
หน่วยงานด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัทได้จดัทําแผนพฒันาบคุลากร เพื�อเป็นแนวทางดําเนินการอย่างตอ่เนื�อง 
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8.  การกาํกับดูแลกิจการ 
 

 8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการของบริษัทมีนโยบายที�ให้ความมั�นใจว่าบริษัทจะดําเนินธุรกิจตามมาตรฐานหลักการกํากบัดแูลที�ดีอย่าง

ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที� โดยคณะกรรมการจะมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้มีการแยกอํานาจหน้าที�ระบุไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความ 
รับผิดชอบอย่างเตม็ที�ในการดําเนินงานของบริษัท 

 

การปฏิบตังิานในปี 2556 และที�ผ่านมาบริษัท ได้มีการปฏิบตังิานโดยยดึตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  ดงันี � 
1) นโยบายเกี,ยวกับการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาแนวนโยบายที�เหมาะสมกับบริษัท และจะทําการประกาศนโยบายเกี�ยวกับการกํากับ
ดแูลกิจการอย่างเป็นทางการ 
 

2) ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน และการประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท สิทธิในการออกเสียง รวมถึงการ
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้นในการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีการปฏิบตังิานในปี 2556 ที�ผ่านมาดงันี � 
 

บริษัทได้มีการจดัประชุมสามญัประจําปี 2556 เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2556 และการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งที� 
1/2556 เมื�อวนัที� 22 ตลุาคม 2556 รวมจดัประชมุผู้ ถือหุ้นสําหรับปี 2556 จํานวน 2 ครั �ง 
 

บริษัทได้มุ่งเน้นเพื�อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อมลูต่าง ๆ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด 
ดงันี � 
• สถานที�จัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทมุ่งเน้นสถานที�ที�สะดวกในการที�ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่าง

สะดวกสบาย  
• บริษัทได้เปิดให้มีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมมากกว่า 1 ชม. เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถรายงานตวั

เพื�อเข้าร่วมประชมุได้อย่างทนัทว่งที 
• บริษัทได้จัดให้มีการประชุมลงคะแนนเสียงตามวาระที�กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั �งได้มีการ

อธิบายถงึวธีิการที�ใช้ในการนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนน 
• บริษัทได้มีการเปิดเผยประวตักิารทํางานแตล่ะทา่นอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจําปี 
• บริษัทได้มีวาระการประชมุเพื�อแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีพร้อมทั �งเปิดเผยข้อมลูคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  
ในระบบการกํากบัดแูลกิจการ   มีผู้ มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกนั    โดยบริษัทได้ให้ความสําคญัต่อผู้ มีส่วนได้เสีย  
ทกุกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่พนกังานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้ มีส่วนได้เสีย
ภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง  ลูกค้า  เจ้าหนี �  ภาครัฐและหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง  ชุมชนรอบข้างบริษัท  เป็นต้น โดย
บริษัทได้มีการปฏิบตังิานในปี 2556 และปีที�ผ่านมา ดงันี � 
พนกังาน 
• บริษัทได้มีการปฏิบตักิบัพนกังานอย่างเทา่เทียม และเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที�เหมาะสม 
• บริษัทได้มีการจดัตั �งคณะกรรมการสวสัดิการพนกังาน   เพื�อเป็นตวัแทนพนกังานในการพิจารณา  สวสัดิการ

ตา่ง ๆ แทนพนกังานทั �งหมด 
• บริษัทได้มีการจัดตั �งคณะกรรมการความปลอดภยัในการทํางาน เพื�อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความปลอดภัยใน

การทํางาน 
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ลกูค้า 
• บริษัทมีความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยมีการให้บริการที�มีคุณภาพได้มาตรฐาน และรักษา

ความลบัลกูค้า 
 

คูแ่ข่ง 
• บริษัทประพฤติตามกรอบ กติกาการแข่งขันที�ดี รักษาบรรทดัฐานของข้อพึงปฏิบตัิในการแข่งขัน หลีกเลี�ยง 

วธีิการไม่สจุริตเพื�อทําลายคูแ่ข่ง 
ชมุชน 
• บริษัทมีความรับผิดชอบตอ่สภาพแวดล้อมของชมุชน และสงัคม โดยบริษัทได้มีการปฏิบตัติามระบบมาตรฐาน

สิ�งแวดล้อมของกระทรวงอตุสาหกรรม 
 

4) ภาวะผู้นําและวสัิยทัศน์ 
คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติอย่างแน่วแน่ในการตดัสินใจ เพื�อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ ถือหุ้น
โดยรวม โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายการจดัการได้มีแนวทางปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี � 
• จดัให้มีการจดัทํางบประมาณรายปี พร้อมทั �งวางแผนเป้าหมายขึ �นเป็นประจําในทกุปี 
• กําหนดให้มีการประชุมฝ่ายจดัการ (Executive Committee Meeting) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั �ง เพื�อสรุป

ภาวะ ความเป็นไปของบริษัท ตดิตามผลการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหารอย่างสมํ�าเสมอวา่เป็นไปตามเป้าหมาย
หรือแผนงานหรือไม่ พร้อมทั �งวางแนวนโยบายกลยุทธ์ ของบริษัท เพื�อให้บริษัทสามารถปรับตวัเพื�อให้ทัน
การณ์ตอ่สถานการณ์ตา่ง ๆ ที�เปลี�ยนไป 

• บริษัทได้มีการกําหนดระดบัอํานาจหน้าที�การดําเนินการทางการเงินอย่างชดัเจน โดยได้มีการกําหนดวงเงิน
การใช้จ่ายที�ผู้บริหารแตล่ะระดบัสามารถที�จะอนมุตัไิด้  

 

5) ความขัดแย้งของผลประโยชน์ 
บริษัทได้พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์เกี�ยวกับ   การขจัดปัญหาความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วย
ความซื�อสัตย์  สุจริต  อย่างมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที�ดี  โดยบริษัทได้มีแนวทางการ
ปฏิบตังิานดงัตอ่ไปนี � 
• บริษัทจะทําการเปิดเผยถึงรายการที�เกี�ยวโยงกัน และรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทร่วมและบริษัทย่อย  

ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ ไว้ในรายงานประจําปี พร้อมทั �งเปิดเผยไว้ในงบการเงิน 
• บริษัทจะมีการเปิดเผยรายละเอียดสัญญาระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทร่วมและบริษัทย่อย ไว้ในรายงานแบบ

แสดงข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 
• ในกรณีที�มีการทําสญัญาต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ กบับริษัทร่วมและบริษัทย่อยต่าง ๆ บริษัทได้คํานึงถึงเนื �อหา

ของสญัญาให้เสมือนมีการทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เสมอ 
 

6) จริยธรรมทางธุรกิจ 
บริษัทได้คํานึงถึงจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ในการดําเนินกิจการของบริษัทเสมอ แต่ในแนวทางการปฏิบตัิ บริษัท
ไม่ได้มีการประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื�อให้เป็นแนวทางในการปฏิบตังิานของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน
ทกุทา่นให้รับทราบและถือปฏิบตั ิแตเ่ป็นการใช้วาจาเพื�ออธิบายแนวทางการปฏิบตัใิห้กบัผู้ มีหน้าที�เกี�ยวข้องทราบ 
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7) การถ่วงดุลของกรรมการที,ไม่เป็นผู้บริหาร 
แนวทางการปฏิบตับิริษัทได้คํานงึถงึการถ่วงดลุของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร โดยการปฏิบตัติามที�ผ่านมา ดงัตอ่ไปนี � 

• บริษัทมีการคดัเลือกกรรมการอิสระ ซึ�งกรรมการอิสระทกุท่านที�บริษัทคดัเลือกมาเพื�อดํารงตําแหน่งนั �นไม่ทํา
หน้าที�จดัการในบริษัท เป็นกรรมการที�เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผู้ ถือหุ้นที�มีอํานาจควบคมุ และเป็นผู้ ที�ไม่มี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจและอื�น ๆ กบับริษัท ซึ�งสามารถมีอิทธิพลตอ่การแสดงความเหน็ที�เป็นอิสระ 

• บริษัทมีการกําหนดสดัส่วนของกรรมการอิสระมีจํานวนไม่น้อยกวา่ 1/3 ของจํานวนกรรมการทั �งหมดและอย่าง
น้อยมีจํานวนตั �งแต ่3 ทา่นขึ �นไป 

• บริษัทได้มีการเปิดเผยอํานาจหน้าที�ของกรรมการ และของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ ถือหุ้นทราบและ
พิจารณาในรายงานประจําปีของบริษัท อย่างสมํ�าเสมอ 

• บริษัทได้มีการเปิดเผยองค์ประกอบและการแต่งตั �งคณะกรรมการบริษัท ในรายงานประจําปีของบริษัทให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบและพิจารณาอย่างสมํ�าเสมอ 

 

8) การรวมหรือแยกตาํแหน่ง 
บริษัทได้คํานึงหลักการการรวมหรือการแยกตําแหน่ง โดยให้มีการกําหนดอํานาจหน้าที�ของแต่ละตําแหน่งอย่าง 
ชดัเจน โดยมีการแยกอํานาจหน้าที�ระหวา่งกนัให้ชดัเจน และไม่ให้มีคนใดคนหนึ�งมีอํานาจ โดยไม่จํากดั 

9) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
บริษัทได้คํานึงค่าตอบแทนของกรรมการ ว่าควรมีมูลค่าเพียงพอที�จะจูงใจและรักษากรรมการที�มีคุณภาพตามที�
ต้องการ แตค่วรหลีกเลี�ยงการจ่ายที�เกินสมควร สําหรับที�ผ่านมาบริษัทมีแนวทางปฏิบตัดิงัตอ่ไปนี � 

• บริษัทได้มีการกําหนดคา่ตอบแทนของกรรมการที�เป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดบัสูง ให้มีลกัษณะที�เป็นไปใน
แนวเดียวกบัผลการปฏิบตังิาน  และผลประกอบการของบริษัท 

• บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมลูค่าตอบแทนทั �งที�อยู่ในรูปของตวัเงิน และค่าตอบแทนอื�นในรายงานประจําปีของ
บริษัท เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นทราบและพิจารณาอย่างสมํ�าเสมอ 
 

10) การประชุมคณะกรรมการ 
สําหรับการประชุมคณะกรรมการ บริษัทพยายามมุ่งเน้นให้การประชุมมีประสิทธิภาพในการประชุมสูงสุด โดย
บริษัทได้มีการปฏิบตัติงัตอ่ไปนี � 

• ประธานบริษัท ซึ�งมีหน้าที�ในการควบคมุการประชมุได้มีการส่งเสริมให้มีการใช้ดลุยพินิจที�รอบคอบและจดัสรร
เวลาไว้อย่างเพียงพอเพื�อให้คณะกรรมการได้พิจารณา 

• ประธานกรรมการจะเป็นผู้ประมวลความคดิเหน็และสรุปข้อคดิเหน็ที�ดีที�สดุจากผู้ เข้าร่วมประชมุ 
• บริษัทได้มีการแต่งตั �งเลขานุการบริษัท เพื�อให้มีหน้าที�ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บนัทึกรายงานการ

ประชุมและจัดเก็บเอกสารเกี�ยวกบัการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั �งให้คําแนะนําปรึกษาด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ที�เกี�ยวข้อง 

• กรรมการสามารถเสนอเรื�องเพิ�มเติมในวาระการประชุมและอภิปรายให้ความเห็นได้ โดยเปิดเผยและเต็มที�ใน
การประชมุ 

• บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการได้มีโอกาส 
ซกัถามรวมทั �งให้คําเสนอแนะกบัผู้บริหารระดบัสงูโดยตรงได้ 
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11) การประเมินผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้มีการประชุมพิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ทั �งคณะ และการประเมินผลการปฎิบตังิานของคณะกรรมการรายบคุคล(ประเมินตนเอง) โดยมีวตัถุประสงค์สําคญั 
เพื�อพิจารณาทบทวนผลงานปัญหาอปุสรรค  ตา่งๆ ที�ผ่านมาและเสริมสร้างการทํางานของคณะกรรมการบริษัทให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น  

12) คณะอนุกรรมการ 
• คณะอนกุรรมการบริหาร 

มีบทบาทและความรับผิดชอบในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทตามขอบเขตที�ได้รับมอบอํานาจ จาก
คณะกรรมการบริษัทรวมทั �งมีหน้าที�กลั�นกรองเรื�องต่าง ๆ ที�จะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั �งนี � คณะกรรมการบริหารมีการประชุมสมํ�าเสมอ เพื�อพิจารณาเรื�องต่าง ๆ และรายงานผลการ
ปฏิบตังิานตอ่คณะกรรมการ 
 

• คณะอนกุรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
มีบทบาทหน้าที�ในการพิจารณาโครงสร้าง องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ         
ชุดต่างๆ ซึ�งคณะกรรมการต้องแต่งตั �งเพิ�ม  รวมถึงมีหน้าที�พิจารณากลั�นกรองค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ 
กรรมการชุดย่อยและผู้ บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงค่าเบี �ยประชุม โบนัสประจําปี สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอื�น ๆ ทั �งที�เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน รวมทั �งพิจารณานโยบายและแนวทางการจ่าย
คา่ตอบแทนผู้บริหารระดบัสงูในแตล่ะปี 
 

13) ระบบการตรวจสอบและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทได้ให้ความสําคญัต่อระบบควบคมุภายใน    ทั �งในระดบับริหารและระดบัปฏิบตัิงานให้มีประสิทธิภาพ  และ
กํากับดูแลการปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ  ข้อบงัคบัของทางการที�เกี�ยวข้อง  โดยจัดตั �งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื�อให้มีระบบการกํากับดูแลกิจการที�ดี    จึงได้มีการกําหนดภาระหน้าที�ของผู้ ปฏิบตัิงานไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน   มีการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที�
ผู้ปฏิบตังิาน  ผู้ตดิตามควบคมุออกจากกนั  เพื�อให้เกิดการถ่วงดลุตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม  นอกจากนี �
ยงัมีการควบคมุภายในที�เกี�ยวกับระบบการเงิน    โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารที�มี
หน้าที�รับผิดชอบ 

14) รายงานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท    เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย     และสารสนเทศทางการเงินที�
ปรากฏในรายงานประจําปี   และแบบแสดงรายงานข้อมลูประจําปี    โดยงบการเงินที�บริษัทจดัทําขึ �นนั �นได้จดัทําขึ �น
ตามมาตรฐานการบัญชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย  โดยเลือกนโยบายบัญชีที�เหมาะสมและถือปฎิบัติย่าง
สมํ�าเสมอ   และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที�ดีที�สุด รวมทั �งมีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

นอกจากนี �แล้วในรายงานประจําปีของบริษัท ยงัประกอบด้วยข้อมลูสําคญัอื�นๆ เช่น ลกัษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทร่วม ปัจจัยความเสี�ยงต่างๆ  โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ รายการระหว่างกัน คําอธิบาย
และการวเิคราะห์ฐานะการเงินและผลดําเนินงาน เป็นต้น 
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15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 
บริษัท มีนโยบายเปิดเผยและปรับปรุงข้อมลู  พยายามให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที�สําคญัของบริษัทต่อผู้ ถือหุ้น
และผู้ ลงทุนทั�วไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ที�กําหนด โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (สํานักงาน กลต.) รวมทั �งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั �งข้อมูลทางการเงิน (Financial 
Information) และข้อมลูทั�วไป (General Information) อย่างถูกต้อง ทนัเวลา และโปร่งใส   ทั �งนี �ผู้ลงทนุ ผู้ ถือหุ้น 
นกัวิเคราะห์  และประชาชนทั�วไปที�ให้ความสนใจในข้อมูลและข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท สามารถติดต่อ
หน่วยงานดงักล่าวได้ที� www.wyncoast.com 
 

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย  
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียดดงันี � 
 

8.2.1 คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วยกรรมการทั �งหมด 10 ทา่น ดงันี �   

ลําดับที, ชื,อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1 นายจกัร                จามิกรณ์ ประธานกรรมการ 
2 นายพฒัน์พงษ์       หลิมไชยกลุ กรรมการ 

3 พลเอกไพบลูย์       เอมพนัธุ์  กรรมการ  
4 นางสาวกรนนัท์      สคุนธ์ฤทธิกร  กรรมการ 

5 นางสาววนิิตา        จามิกรณ์ 1   กรรมการ  

6 นางกฤษณา         ประกอบการดี   กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ  

7 นายพลูศกัดิU           เทศนิยม กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาฯ 
8 พลเอกสมโภชน์      สนุทรมณี  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาฯ 
9 นายชยัธวชั           เสาวพนธ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

10 นางมารยาท          พริ �งทองฟ ู กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 โดยรายละเอียดประวตั ิ และประสบการณ์ตามเอกสารแนบ 1   

1.  ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2556 ได้มีมตแิตง่ตั �งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการเดมิที�ลาออก  
 

ขอบเขตอํานาจหน้าที,ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที�จดัการบริษัท ให้เป็นตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติของที�ประชุมผู้ ถือ

 หุ้น  และมีอํานาจมอบหมายแต่งตั �งกรรมการจํานวนหนึ�งให้เป็นกรรมการบริหาร  เพื�อดําเนินการอย่างหนึ�งอย่างใดหรือ
 หลายอย่าง  เว้นแตอํ่านาจในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี �  จะกระทําได้ก็ตอ่เมื�อได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน 

1) เรื�องที�กฎหมายกําหนดให้ต้องได้มตทีิ�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) การทํารายการที�กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที�กฎหมาย  หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ระบใุห้ต้องได้รับอนมุตัจิากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 
และในกรณีดงัตอ่ไปนี �จะต้องได้รับความเหน็ชอบจากที�ประชมุคณะกรรมการและที�ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

 เสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั �งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั 

• การซื �อรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
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• การทํา แก้ไข   หรือเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัท    ทั �งหมดหรือบางส่วนที�สําคญั การ
มอบหมายให้บคุคลอื�นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท   หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื�น    โดยมีวตัถุประสงค์
จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

• การแก้ไขเพิ�มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

• การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลิกบริษัท 
 

ทั �งนี � กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งในการลงคะแนน  การออกเสียงลงคะแนนจะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการทํารายการ
ระหวา่งคณะกรรมการหรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื�นใด(ตามที�สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือสํานกังาน กลต. ประกาศกําหนด)  กบับริษัทหรือบริษัทย่อย  ยกเว้นการ
ทํารายการที�เกี�ยวโยงกันที�ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้นตามประกาศหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื�อง
หลกัเกณฑ์ วธีิการ และการเปิดเผยรายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือเป็นการอนมุตัิที�เกี�ยวข้องกบัการจดัการภายใน
ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

 

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ข้อมลูถงึ ณ วนัที� 13 มีนาคม 2557  ประกอบด้วย 

ลําดับที, ชื,อ-สกุล ตาํแหน่ง 

1. นายจกัร  จามิกรณ์ *1 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
(Chief Executive Officer) 

2. นางสาวกรนนัท์  สคุนธ์ฤทธิกร *2 รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
(Deputy Chief Executive Officer) 

  ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชี และการเงิน 
(Acting on Chief Financial Officer)  

3. นางกฤษณา   ประกอบการดี * ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตักิาร 
(Chief Operation Officer) 

4. 
 

นางสาววนิิตา  จามิกรณ์ * ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวางแผน และกลยทุธ์ 
(Chief Strategic Officer) 

5. นายนพดล  ดีมั�น 3 ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวศิวกรรม 
(Chief Engineering Officer) 

 

� ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 9/2550 เมื�อวนัที� 21 พฤศจิกายน 2550 มีมติแต่งตั �ง คณะกรรมการบริหาร โดยให้ผู้ ดํารงตําแหน่ง

ดงัตอ่ไปนี � ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตัิการ, ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวางแผน

และกลยทุธ์, ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน, และกรรมการผู้จดัการของบริษัทย่อย  เข้าเป็นคณะกรรมการบริหาร   

*    ลําดบัที� 1 - 4 ในปัจจบุนัดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

1.    ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2556 ได้มีมตแิตง่ตั �งเป็นประธานเจ้าหน้าที�บริหารแทนทา่นเดมิที�ลาออก 

2.    ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2557 ได้มีมตแิตง่ตั �งเป็นประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3.    ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 4/2557 เมื�อวนัที� 13 มีนาคม 2557 ได้มีมตแิตง่ตั �งเป็นประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวิศวกรรม 
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ขอบเขตอํานาจหน้าที,ของคณะกรรมการบริหาร  
2. มีอํานาจพิจารณาอนมุตักิารกู้   หรือให้กู้ ยืมเงิน  หรือการขอสินเชื�อใดๆ จากสถาบนัการเงิน รวมตลอดถึง

การเข้าเป็นผู้ คํ �าประกัน หรือการชําระ หรือใช้จ่ายเพื�อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การใช้
จ่ายเงินเพื�อการลงทนุ และเพื�อการดําเนินงานต่าง ๆ ทั �งนี � ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการไม่เกินกว่า 
40 ล้านบาท หรือจํานวนเทียบเทา่ 

3. มีอํานาจแตง่ตั �ง ถอดถอนเจ้าหน้าที�ของบริษัทในตําแหน่งที�ไม่สงูกวา่ตําแหน่งกรรมการผู้จดัการ 
4. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายทางธุร กิจ และกลยุทธ์ทางธุร กิจของบริษัทต่อ

คณะกรรมการ 
5. จดัตั �งโครงสร้างองค์กร  และการบริหาร  โดยให้ครอบคลุมทกุรายละเอียดของการคดัเลือก การฝึกอบรม 

การวา่จ้าง และการเลิกจ้างของพนกังานของบริษัท 
6. กําหนดแผนธุรกิจ  อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําปี และ

งบประมาณรายจ่ายประจําปี  และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ  โดยสอดคล้อง
กบันโยบายและแนวทางธุรกิจที�ได้แถลงตอ่คณะกรรมการ 

7. ปฏิบตัหิน้าที�อื�น ๆ ตามที�ได้รับมอบหมายในแตช่่วงเวลาจากคณะกรรมการ 
 

ทั �งนี �  การอนุมัติรายการดงักล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการทํารายการระหว่าง   คณะเจ้าหน้าที�บริหาร  หรือ
บุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง  มีส่วนได้เสีย  หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื�นใด  (ตามที�สํานกังานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ประกาศกําหนด)  กบับริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นการทํารายการที�เกี�ยวโยงกนัที�ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น   ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง หลักเกณฑ์  วิธีการ  และการเปิดเผย
รายการที�เกี�ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน  หรือเป็นการอนมุตัทีิ�เกี�ยวข้องกบัการจดัการภายในของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

  ขอบเขตอํานาจหน้าที,ของประธานเจ้าหน้าที,บริหาร  

1. เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการที�เกี�ยวข้องกบัการบริหาร งานทั�วไปของบริษัทฯ 

2. ดําเนินการตามที�คณะกรรมการบริษัทฯได้มอบหมาย 

3. มีอํานาจจ้าง แต่งตั �ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กําหนดอัตราค่าจ้าง ให้บําเหน็จรางวลั ปรับขึ �น เงินเดือน 
คา่ตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทั �งหมดของบริษัทฯในตําแหน่งตํ�ากวา่ระดบัผู้บริหาร 

4. มีอํานาจพิจารณาอนมุตัริายการก่อหนี � เช่น การกู้ ยืมเงิน เป็นต้น ภายในวงเงินสําหรับแต่ละรายการที�ไม่เกิน 2  
ล้านบาท หรือเทียบเทา่ 

5. มีอํานาจอนมุัติและมอบอํานาจช่วงอนมุัติรายการลงทุน เช่น การซื �อ-ขายเงินลงทุน หรือการจดัซื �อจดัจ้างซึ�ง
ทรัพย์สินและบริการเพื�อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั �งอนมุตัิการดําเนินการทางการเงินเพื�อธุรกรรมต่างๆ ของ
บริษัทฯ ภายในวงเงิน 2 ล้านบาท 

6. มีอํานาจออกคําสั�ง ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื�อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ และเพื�อรักษาระเบียบวนิยัการทํางานภายในองค์กร 

7. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการที�เกี�ยวข้องและเป็นประโยชน์
ตอ่บริษัทฯ 

8. อนมุตักิารแตง่ตั �งที�ปรึกษาด้านตา่งๆ ที�จําเป็นตอ่การดําเนินงาน 

9. ปฏิบตัหิน้าที�อื�นๆ ตามที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯเป็นคราวๆ ไป 
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อนึ�ง ประธานเจ้าหน้าที�บริหารไม่มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ในหรือเกี�ยวกบัรายการที�เกี�ยวโยงกนั รายการ
การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ที�สําคญัของบริษัทฯ และ/หรือรายการ หรือเรื�องที�ประธานเจ้าหน้าที�บริหารหรือ
บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดที�จะทําขึ �นกับ
บริษัทฯและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ในกรณีดงักล่าว รายการหรือเรื�องดงักล่าวจะต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 
และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี) เพื�อพิจารณาอนมุตั ิ

 
 

8.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย 
 

ลําดับที, ชื,อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พลเอก สมโภชน์ สนุทรมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธวชัชยั    เสาวพนธ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นางมารยาท   พริ �งทองฟ ู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ทา่น ได้แก่ นางมารยาท พริ �งทองฟู เป็นผู้ มีความรู้ด้านบญัชีการเงิน 
และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน รวมถงึความรู้ด้านการบริหารความเสี�ยงและการควบคมุภายในบริษัทเป็น
อย่างดี  

ขอบเขตอํานาจหน้าที,ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที� และความรับผิดชอบและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท

 ดงัตอ่ไปนี � 
1) สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและเพียงพอ 
2) ดแูลให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3) กํากบัให้สํานกังานตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั ข้อกําหนดจาก

ทาง ราชการ  และหน่วยงานกํากบัดแูลอย่างเคร่งครัด 
4) เสนอรายชื�อผู้ สอบบญัชีแก่คณะกรรมการบริษัท   พร้อมทั �งผลตอบแทนในการสอบบญัชีประจําปี เพื�อ

ขอรับการแต่งตั �งจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้น   และเป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้สอบบญัชี 

5) ดแูลไม่ให้มีการบนัทกึบญัชีเบี�ยงเบนอนัเนื�องมาจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
6) จัดทํารายงานการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื�อเสนอเป็นส่วนหนึ�งในรายงาน

ประจําปีของบริษัท   ซึ�งรายการดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7) ปฎิบตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ประกอบด้วย 

ลําดับที, ชื,อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1. พลเอกสมโภชน์  สนุทรมณี  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

2. นายพลูศกัดิU เทศนิยม 1  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางกฤษณา ประกอบการดี  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

1. ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั �งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2556 ได้มีมตแิตง่ตั �งเป็นกรรมการสรรหาฯ แทนกรรมการเดมิที�ลาออก  
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ขอบเขตอํานาจหน้าที,ของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน  
1. สรรหาและคดัเลือกบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ติดตามแผน

สืบทอดตําแหน่ง  เพื�อสรรหาบุคคลที�เหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหน่ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื�อนมุตัหิรือเพื�อเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. พิจารณาเสนอแนะการกําหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื�นใด  ให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการย่อยคณะตา่งๆ ที�คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั �ง ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื�ออนมุตัิ หรือเพื�อ
เสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

3. พิจารณากําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์  เกี�ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ  และประธาน
เจ้าหน้าที�บริหารของบริษัท และดแูลให้กรรมการของบริษัท ได้รับผลตอบแทนที�เหมาะสมกบัหน้าที�และ
ความรับผิดชอบ โดยนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อขออนมุตัหิรือเพื�อเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. กําหนดให้มีการจัดทํารายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัท  
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปี  

5. ปฏิบตัหิน้าที�อื�นใดที�คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

8.3 การสรรหา และแต่งตั *งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
8.3.1 การสรรหากรรมการอิสระ 
บริษัทได้มีการคดัเลือกกรรมการอิสระ โดยกําหนดให้กรรมการอิสระมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี �  
1) เป็นกรรมการที�ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทนุชําระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที�

เกี�ยวข้อง ทั �งนี �ให้นบัรวมหุ้นที�ถือโดยผู้ ที�เกี�ยวข้องด้วย 
2) เป็นกรรมการที�ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้อง หรือผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  รวมทั �งไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท  
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที�เกี�ยวข้องหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3) เป็นกรรมการที�ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย   ไม่วา่ทางตรงหรือทางอ้อม   ทั �งในด้านการเงินและ
บริหารงานของบริษัท   บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท   และรวมถึงไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั �ง   ยกเว้นคณะกรรมการ
ของบริษัท  ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า  การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั �น  จะไม่มี
ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าที�     และการให้ความเหน็ที�เป็นอิสระ 

4) เป็นกรรมการที�ไม่ใช่เป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
5) เป็นกรรมการที�ไม่ได้รับการแตง่ตั �งขึ �นเป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท  ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่  หรือผู้ ถือหุ้นซึ�งเป็นผู้ ที�เกี�ยวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
6)  สามารถปฏิบัติหน้าที� แสดงความเห็น   หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที�ที�ได้รับมอบจาก

คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ   โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร   หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท รวมทั �งผู้ ที�เกี�ยวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักล่าว 
 

8.3.2 การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 
  วธีิการคดัเลือกบุคคลที�จะแต่งตั �งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดบัสูงสุดผ่านคณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรร
หา และกําหนดคา่ตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดงันี �    
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  องค์ประกอบและการแต่งตั *งคณะกรรมการบริษัท 
ในการแต่งตั �งกรรมการ คณะกรรมการสรรหา ซึ�งประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 2 ราย จากจํานวน

คณะกรรมการสรรหาทั �งหมด 3 ราย มีหน้าที�รับผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลั�นกรองบุคคลที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท และเป็นผู้ เสนอชื�อผู้ ที�มีคณุสมบตัเิหมาะสมเพื�อให้ได้กรรมการมืออาชีพ และมีความหลากหลาย โดยพิจารณา
จากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดยจํานวนที�เสนอจะเท่ากบั 1 เท่าของกรรมการที�ครบวาระ และเสนอ
ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อขอความเหน็ชอบจากกรรมการ จากนั �นจะนําเสนอรายชื�อกรรมการดงักล่าวต่อที�ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเป็นผู้ เลือกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไป 

 

ทั �งนี �คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคต จึงได้กําหนดคณุสมบตัิของ
กรรมการ โดยต้องเป็นผู้ มีความรู้ และมีประสบการณ์ในสายงานบริหารจดัการ และ/หรือความชํานาญในธุรกิจหลกัของบริษัทอย่าง
น้อย 3 ปี ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื�อกรรมการที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสม  โดยบริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็ปไซด์ของบริษัท www.wyncoast.com ตั �งแต่วนัที� 
27 พฤศจิกายน 2556 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2557 ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสมเพื�อเข้ารับการคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท เพื�อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า   

 

การสรรหากรรมการบริษัท  

1) คณะกรรมการของบริษัท   ประกอบด้วยกรรมการจํานวนไม่น้อยกวา่ 5 คน      ส่วนจะมีจํานวนเท่าใดนั �น
ให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ กําหนด   และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดนั �น   
ต้องมีถิ�นที�อยู่ในราชอาณาจกัร และ กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัติามที�กฎหมายกําหนด 

 
 กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนในการปฏิบตัหิน้าที�อนัได้แก่เงินเดือน เบี �ยประกนั เบี �ยประชุม

เบี �ยเลี �ยง โบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอื�น 
 

2) การเลือกตั �งคณะกรรมการบริษัท ให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตั �งตามหลกัเกณฑ์และวธีิการดงัตอ่ไปนี �   
2.1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ�งหุ้นตอ่เสียงหนึ�ง 
2.2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตาม (2.1) เลือกตั �งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
2.3) บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที�จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น  ในกรณีที�บุคคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลําดบัถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั �งในครั �งนั �น ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี �ขาด 

 

3) ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครั �ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัส่วน 1 ใน 3 

 
 กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และ ปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �นให้ใช้วิธีจบัสลาก

กันว่าผู้ ใดจะออก  ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั �นเป็นผู้ ออกจาก
ตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั �นอาจถกูเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ 

 

4) นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมื�อ 

4.1) ตาย 
4.2) ลาออก 
4.3) ขาดคณุสมบตั ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
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4.4) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นลงมตใิห้ออก 
4.5) ศาลมีคําสั�งให้ออก 

 

5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื�นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไป
ถงึบริษัท 

          

        กรรมการซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง จะแจ้งการลาออกของคนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
 

6) ในกรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ�น   นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ�ง  ซึ�งมีคุณสมบัติตามที�กฎหมายกําหนด  เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถดัไปเว้นแตว่าระของกรรมการจะเหลือน้อยกวา่สองเดือน 

 

 บุคคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าว   จะอยู่ในตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของ
กรรมการที�ตนแทน 

 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ�ง   ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวน
กรรมการที�ยงัเหลืออยู่ 

 

7) ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อน ถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ   และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนบัรวมกนัได้ ไม่
น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงก่อนการประชมุนั �น 
 

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง 
ในการสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่าย

ปฏิบตัิการ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายบญัชีและการเงิน ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายวิศวกรรม 
รวมถึงกรรมการผู้ จดัการบริษัทย่อย คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื �องต้น ในการกลั�นกรองสรรหาบุคคลที�มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ที�เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัท และเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที�คณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ได้ และ
นําเสนอตอ่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทนพิจารณาอนมุตั ิและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนมุตัติอ่ไป 
 

 8.4  การกํากับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
การเสนอชื�อ และใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั �งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหาร

ตั �งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป บริษัทกําหนดระเบียบปฏิบัติให้การเสนอชื�อและใช้สิทธิออกเสียงดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที�ได้รับแต่งตั �งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที�ดําเนินการเพื�อประโยชน์ที�ดีที�สุดของ
บริษัทย่อย และบริษัทได้กําหนดให้บคุคลที�ได้รับแตง่ตั �งนั �น ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที�จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิ
ออกเสียงในเรื�องสําคญัในระดบัเดียวกบัที�ต้องได้รับอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดําเนินการโดยบริษัทเอง ทั �งนี � การ
ส่งกรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบริษัทย่อยต้องเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท  

 

นอกจากนี � ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกําหนดระเบียบให้บุคคลที�ได้รับแต่งตั �งจากบริษัทนั �น ต้องดูแลให้บริษัท
ย่อยมีข้อบงัคบัในเรื�องการทํารายการเกี�ยวโยง การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สินหรือการทํารายการสําคญัอื�นใดของบริษัท
ดงักล่าวให้ครบถ้วน ถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องกบัการเปิดเผยข้อมลู และการทํารายการข้างต้นในลกัษณะเดียวกบั 
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หลกัเกณฑ์ของบริษัท รวมถงึต้องกํากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทกึบญัชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ
และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินได้ทนักําหนดด้วย 
 

8.5 การดูแลเรื,องการใช้ข้อมูลภายใน 
 

บริษัทมีมาตรการในการนําข้อมลูภายในของบริษัทที�ยงัไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อื�น ดงัตอ่ไปนี � 
1) บริษัทได้กําหนดให้กรรมการ และผู้ บริหารรายงานการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.  ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 
วนั นบัจากวนัที�มีการเปลี�ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ นอกจากนั �นยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบตัติามข้อกําหนดดงักล่าวด้วย  

2) บริษัทมีข้อกําหนดห้ามนําข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื�นที�มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที�ทราบ 
เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ ที�มิได้มีส่วนเกี�ยวข้อง ก่อนที�ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมลูอื�นที�มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทและกลุ่มบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบตัิตามข้อกําหนดดงักล่าว ถือเป็นการ
กระทําผิดวนิยัของบริษัท  

3) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัท โดยจะต้องไม่นําความลับ และ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง
หรือเพื�อประโยชน์แก่บุคคลอื�นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม  
รวมถึงและ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื�นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายตอ่บริษัทไม่วา่โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

4) มีบทลงโทษในกรณีเปิดเผยความลบัต่อบุคคลภายนอก หรือนําข้อมลูของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยถือเป็น
ความผิดวินยัที�ร้ายแรง ซึ�งไม่จําเป็นต้องมีการตกัเตือน และบริษัทมีสิทธิให้ออกจากงานได้ทนัทีโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า และมิต้องจ่ายเงินชดเชยใด ๆ ทั �งสิ �น 
 

 ทั �งนี � แนวทางดงักล่าวได้ผ่านการให้ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในปี 2556 บริษัทได้แต่งตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย คือ บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส 

จํากัด ซึ�งเป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ประกอบด้วย นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้ สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที� 4387 หรือ นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4996 โดยค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชี มีรายละเอียดดงันี � 

 

8.6.1     คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee)   
           ปี 2556    ปี 2555 

     คา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี            (บาท)        590,000          835,000 
 

8.6.2 คา่บริการอื�น (non-audit fee) 
บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนของงานบริการอื�น ซึ�งได้แก่ งบการเงินเล่มภาษาอังกฤษ, ค่า

พาหนะ, เบี �ยเลี �ยง, ที�พกั และคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ที�มี โดยเป็นคา่ใช้จ่ายมาตรฐานที�สํานกังานบญัชีทั�วไปเรียกชําระ 
 

           ปี 2556    ปี 2555 
     คา่บริการอื�น                                 (บาท)  54,950 60,568  
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8.7  การปฏิบัตติามหลักการกํากับดูแลกิจการที,ดีในเรื,องอื,นๆ  
                      ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชดุย่อย 
 

รายชื�อกรรมการ 
(จํานวนครั �งที�เข้าร่วมประชมุ/ 

จํานวนครั �งที�ประชมุ) 

วาระการดํารง
ตําแหน่ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรรษัท    
ภิบาลสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

การเข้าร่วมการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

พลเอก สมโภชน์ สนุทรมณี 29 เมย.51-ปัจจบุนั 6/6 2/2 2/2 
นายชยัธวชั เสาวพนธ์ 30 กย.50-ปัจจบุนั 5/6 - 2/2 

นางมารยาท พริ �งทองฟ ู 18 มิย.50-ปัจจบุนั 6/6 - 2/2 
นายพลูศกัดิU เทศนิยม 15 พย.53-ปัจจบุนั  2/2 2/2 
นางกฤษณา ประกอบการดี   2/2 2/2 

 
9.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
  9.1  นโยบายภาพรวม  

บริษัท มีนโยบายดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibility; CSR) ด้วยความ

ตระหนกัและให้ความสําคญัในการสนับสนนุการดําเนินกิจกรรมเพื�อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั �งใส่ใจดแูลสิ�งแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื�องมีเจตนารมณ์ที�จะทํางานร่วมกบัผู้ ที�มีส่วนเกี�ยวข้อง โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพนัธ์อนัดีที�เกิดจากการยอมรับและ

ไว้วางใจซึ�งกนัและกนั คํานึงถึงผลกระทบที�อาจจะมีต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ชุมชนที�บริษัทฯ ประกอบกิจการ

อยู่ ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั �งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื�อให้

พนกังานมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมที�อยู่ร่วมกนั  

ตลอดระยะเวลาที�ดําเนินธุรกิจ บริษัทมีส่วนร่วมสร้างกิจกรรมในชุมชนที�เราเข้าไปดําเนินงานอยู่อย่างต่อเนื�องทั �งในพื �นที�
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชลบรีุ รวมไปถงึพื �นที�อื�น ๆ ในประเทศไทย โดยบริษัทได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานราชการและองค์กร
ท้องถิ�นตา่ง ๆ จนทําให้บริษัทสามารถสร้างสรรค์สิ�งที�เป็นประโยชน์แก่ชมุชนเหล่านั �นด้วยดีเสมอมา  

บริษัทสนบัสนนุและช่วยเหลือชุมชนท้องถิ�นหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเป็นผู้สนบัสนนุกิจกรรมด้านสิ�งแวดล้อม การ
สนบัสนุนด้านการพฒันาการศกึษาของไทย การให้ทนุการศกึษาแก่เยาวชนไทย การช่วยเหลือบรรเทาทกุข์ผู้ประสบภยั กิจกรรม
ส่งเสริมและอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย และกิจกรรมการกศุลเพื�อการพฒันาสงัคมด้านตา่ง ๆ  

  9.2  การดาํเนินงานและการจัดทาํรายงาน ตามนโยบายของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี � 
   

ด้านการศกึษา 
บริษัทเชื�อมั�นว่าการพฒันาคณุภาพของเยาวชนเพื�อเป็นกําลงัสําคญัในอนาคตเป็นสิ�งจําเป็นอย่างยิ�งสําหรับทกุประเทศ 

ด้วยเหตนีุ � บริษัทฯ จึงส่งเสริมและพฒันาการศกึษาของเยาวชนและชุมชน เพื�อช่วยยกระดบัมาตรฐานการศกึษาของไทย เพราะ
ตระหนกัวา่ "เยาวชน" คือโครงสร้างที�สําคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ บริษัทได้จดัโครงการมอบทนุการศกึษา
ให้กบันกัเรียนในระดบัต่างๆ ที�มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตลอดจนสนบัสนนุอุปกรณ์การเรียนการสอนและการกีฬาให้แก่
โรงเรียนในเขตชมุชนของบริษัทมาอย่างต่อเนื�อง  กิจกรรมดงักล่าวถือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทฯ กบัชุมชนใน
เขตประกอบอตุสาหกรรมของบริษัท 
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ด้านการอนุรักษ์สิ,งแวดล้อมและพลังงาน 
  การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตถืิอเป็นภารกิจสําคญัสําหรับบริษัท บริษัทได้ตระหนกัถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี�ยง
และผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมและความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยดัพลงังานตามหลกัการสากล โดยได้รณรงค์ให้พนกังานของบริษัทฯ รวมถึงคู่ค้าที�เช่าพื �นที�ปลูกจิตสํานึกในการใช้พลงังาน
ธรรมชาต ิการใช้ไฟฟ้าและนํ �าประปาอย่างมีคณุภาพ ด้วยการประชาสมัพนัธ์ในพื �นที� อาท ิปิดการไฟฟ้าล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเวลา
พกักลางวนั และก่อนเวลาเลิกงาน และมีการศกึษาการนํานํ �าที�ใช้แล้วจากแหล่งอุตสาหกรรมมาใช้อีกครั �งในพื �นที�บริษัท โดยบริษัท
มีนโยบายขยายพื �นที�สีเขียวภายในเขตปลอดอากรเพิ�มขึ �นเป็นร้อยละ 5 เพื�อเป็นส่วนหนึ�งในการรักษาไว้ซึ�งคณุภาพสิ�งแวดล้อมที�ดี
ยิ�งขึ �น  
 

  ด้านการอนรัุกษ์การใช้พลงังาน บริษัทมีแผนการดําเนินงานด้านการใช้พลงังาน โดยได้จดัทําโครงการพลงังานทดแทน 
กล่าวคือ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื�อใช้ในกิจกรรมของบริษัท และให้บริการแก่ลูกค้าที�เช่าพื �นที�ในสวน
อุตสาหกรรม อีกทั �งยงัมีโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกด้วย ซึ�งทั �ง 2 โครงการ 
สามารถช่วยลดการใช้พลงังานเชื �อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานสะอาดที�ไม่
กระทบตอ่สิ�งแวดล้อมตามนโยบายที�รัฐบาลสนบัสนนุให้ใช้พลงังานจากธรรมชาตทิดแทนพลงังานเชื �อเพลิงที�ก่อให้เกิดมลภาวะเป็น
พิษตอ่สิ�งแวดล้อม 
 

ด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื,อสังคม 

เป็นเรื�องที�สําคญัในการดําเนินนโยบายเพื�อสงัคมที�บริษัทฯ ยึดถือและเห็นความสําคญั คือการเปิดโอกาสให้พนกังานมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการเพื�อสงัคมต่างๆ ทั �งในภาวะปกติ หรือเมื�อเกิดเหตภุยัธรรมชาติต่างๆ การส่งเสริมให้พนกังานได้มี
ส่วนร่วมในการพฒันาสงัคม ในแตล่ะปีพนกังานและครอบครัวได้ร่วมกิจกรรมอาสาพฒันาชุมชนต่างๆ  อาทิ ซ่อมแซมอาคาร ทาสี 
ปรับปรุงสนามเดก็เล่น เครื�องเล่นตา่งๆ นอกจากนี �ยงัมีส่งเสริมให้พนกังานเข้าร่วมการสนบัสนนุขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
อาท ิร่วมทําบญุสร้างพระพทุธรูปของวดัในชมุชน สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชมผ่านเทศบาลตําบลทา่ข้าม   

  ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 
  บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยตั �งอยู่บนพื �นฐานของธรรมาภิบาลที�ดี ที�สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิทางด้านแรงงาน จึงทําให้ไม่มี
ข้อจํากดัการจ้างงาน เรื�องเพศ วยั เชื �อชาติ ศาสนา  การศกึษา บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเท่าเทียมกนัในความเสมอภาค และ
เสรีภาพ โดยยึดหลกัสิทธิมนษุยชนและการจ้างแรงงาน โดยให้ความสําคญัถึงคณุค่าของชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน ทั �งยังดูแล
คณุภาพชีวิตของพนักงานให้มีความสุขในการทํางาน รวมถึงปฏิบตัิตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดบัองค์กรและการพัฒนา
บคุลากรเพื�อยกระดบัการทํางานของพนกังานอย่างมืออาชีพ พฒันาระบบการทํางานและสร้างนวตักรรมในองค์กร อีกทั �งส่งเสริมให้
พนกังานมีส่วนร่วมในการทําประโยชน์กบัสงัคมทั �งทางตรงและทางอ้อม โดยที�ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบตัิต่อพนกังานตามระเบียบกรม
แรงงาน และประกนัสงัคมอย่างเคร่งครัด โดยมีการจ่ายค่าแรง ค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าดแูลสุขภาพ อย่างเป็นธรรม อีกทั �งยงัจดัให้มี
โครงการ “สานสมัพนัธ์ในองค์กร” มีทั �งการจดัสมัมนาภายในประเทศและต่างประเทศ เพื�อให้พนกังานได้มีความรู้เพิ�มเติมในสาย
งานทั �งทางตรงและทางอ้อม เกิดความเข้าใจในการต้อนรับคู่ค้าและลูกค้าจากต่างประเทศเมื�อมีการเปิด AEC อีกทั �งยงัเป็นส่วน
หนึ�งที�ได้สานสัมพันธ์พนักงานในองค์กรให้พนักงานมีความเข้าใจกันข้ามสายงาน ทําให้ปฏิบัติงานในระบบทีม และสร้างจิต
วญิญาณที�ดีตอ่องค์กรและผู้ ที�เกี�ยวข้องดียิ�งขึ �น ส่งผลให้การทํางานโดยรวมมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ �น 
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ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทได้ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ทั �งในด้านความซื�อสตัย์สจุริต และรักษาผลประโยชน์ คือ ตอ่ผู้ ถือหุ้น ตอ่ 

ลกูค้าหรือคูค้่า ตอ่พนกังาน และตอ่สงัคมวงกว้าง การส่งเสริมการแข่งขนัทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี�ยงการดําเนินการที�อาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  

 

ด้านความรับผิดชอบต่อคู่ค้า 
บริษัทมุ่งพฒันาพื �นที�เช่า และบริการที�ไม่ก่อให้เกิดอนัตรายตอ่คูค้่า และกํากบัดแูลคูค้่าไม่ให้มีกระบวนการผลิตที�เป็น 

อนัตรายและมีผลกระทบต่อสิ�งแวดล้อม โดยพื �นที�เช่า และบริการมีคุณภาพตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของคู่ค้า ภายใต้
เงื�อนไขที�เป็นธรรม และให้ข้อมูลเกี�ยวกบัพื �นที�เช่าและบริการที�ถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลบัของลูกค้าไม่
นําไปใช้เพื�อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องโดยมิชอบ  
 

  9.3  กิจกรรมเพื,อประโยชน์ต่อสังคม และสิ,งแวดล้อม 
  ที�ผ่านมาบริษัทได้ทํากิจกรรมเพื�อประโยชน์ตอ่สงัคมมาโดยตลอด โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมตา่งๆ ดงันี � 
โครงการมอบทุนการศกึษา 
  ตั �งแตปี่ 2551 ทางบริษัทฯ ได้จดัโครงการมอบทนุการศกึษาให้กบับตุร/ธิดาของพนกังาน และนกัเรียนของโรงเรียนในเขต
ตําบลทา่ข้าม รวมทนุการศกึษาทั �งสิ �น 95 ทนุ โดยมีรายละเอียด ดงันี � 
  ปี 2551  ได้แจกทนุการศกึษาให้กบับตุร/ธิดาของพนกังาน จํานวน 10 ทนุ  
  ปี 2552 ได้แจกทนุการศกึษาให้กบับตุร/ธิดาของพนกังาน  จํานวน 12 ทนุ 
  ปี 2553 ได้แจกทนุการศกึษาให้กบับตุร/ธิดาของพนกังาน จํานวน 9 ทนุ 
  ปี 2554 ได้แจกทนุการศกึษาให้กบับตุร/ธิดาของพนกังาน จํานวน 9 ทนุ และนกัเรียนของโรงเรียนบ้านทา่ข้ามตั �งตรงจิตร  
    10 ในโครงการ "เรียนดี แตข่าดแคลนทนุทรัพย์" จํานวน 6 ทนุ รวมเป็น 15 ทนุ 
  ปี 2555 ได้แจกทุนการศกึษาให้กบับุตร/ธิดาของพนกังาน จํานวน 9 ทนุ และนกัเรียนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั �งตรง

จิตร 10 ที�มีผลการเรียนและความประพฤตดีิ จํานวน 12 ทนุ รวมเป็น 21 ทนุ 
  ปี 2556 ได้แจกทนุการศกึษาให้กบับุตร/ธิดาของพนกังาน จํานวน 9 ทนุ, นกัเรียนของโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั �งตรงจิตร 

10  ที�มีผลการเรียนและความประพฤตดีิ จํานวน 12 ทนุ, นกัเรียนของโรงเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้ามตั �งตรงจิตร 
10 และโรงเรียนวัดบางแสม ในโครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา หัวข้อ "ชุมชนกับสิ�งแวดล้อม 
จํานวน 6 ทนุ" และบตุร/ธิดาของเจ้าหน้าที�ตํารวจ ในเขตอําเภอบางปะกง จํานวน 1 ทนุ รวมเป็น 28 ทนุ 

 

โครงการบริจาคสมุดและดนิสอ 
  ปี 2556 ได้แจกสมดุและดนิสอ ให้กบัโรงเรียนในเขตตําบลทา่ข้าม ดงันี �  

1. โรงเรียนบ้านทา่ข้ามตั �งตรงจิตร 10 

2. โรงเรียนวดับางแสม 

3. โรงเรียนวดัหนองสระ (อเุทศประชาสรรค์) อ.ทพัทนั จ.อทุยัธานี 
  และโรงเรียนในเขตพื �นที�ชายแดน ดงันี � 

1. โรงเรียนคริสเตียนแม่หละโกร อําเภอทา่สองยาง จงัหวดัตาก 

2. โบสถ์เซเวน่เดย์ อําเภอแม่สอด จงัหวดัตาก 
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โครงการสนันสนุนกิจกรรมของชุมชน 
1. สนบัสนนุถงันํ �า 200 ลิตร ในประเพณีลอยกระทง จดัโดยเทศบาลตําบลทา่ข้าม 
2. สนบัสนนุของขวญัปีใหม่ ในประเพณีวนัขึ �นปีใหม่ จดัโดยเทศบาลตําบลทา่ข้าม 
3. บริจาคนํ �าดื�ม เพื�อช่วยเหลือผู้ประสบภยันํ �าทว่ม  
4. ร่วมสนบัสนนุบตัรชมการแสดง “มหกรรมคอนเสิร์ตการกศุล” จดัโดยหอการค้าจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
5. ร่วมทําบญุและถวายเทียนพรรษา กบั เทศบาลตําบลทา่ข้าม 
6. ร่วมทําบญุทอดกฐิน กบั กรมสรรพากร 

 

  แนวทางปฏิบัตเิพิ,มเตมิเกี,ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี,ยวข้องกับการคอร์รัปชั,น 
  บริษัทยงัไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Collective Anti-Corruption : 
CAC) แต่คณะกรรมการรับทราบว่า คณะกรรมการมีหน้าที�ดูแลให้บริษัทปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามจ่ายสินบน หรือการ
สนบัสนุนการทจุริต หรือการสนับสนนุการทจุริตคอร์รัปชั�น รวมถึงการดแูลให้มีบริษัทดําเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สงัคม และมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดงักล่าวทกุปี   
 
10.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี,ยง 

 10.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน  
 ในการประชุมคณะกรรมการครั �งที� 3/2557 เมื�อวนัที� 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระทั �ง 4 ท่านและ

กรรมการตรวจสอบทั �ง 3 ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการ
ซกัถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ
คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที�จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั �งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื�องการติดตาม ควบคุม ดูแล การ
ดําเนินงานของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที�กรรมการหรือ ผู้บริหารนําไปใช้โดยมิ
ชอบ หรือโดยไม่มีอํานาจ รวมถงึการทําธุรกรรมกบับุคคลที�อาจมีความขดัแย้ง และบุคคลที�เกี�ยวโยงกนั อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับ
การควบคมุภายใน ในหวัข้ออื�น กรรมการเหน็วา่บริษัทมีการควบคมุภายในที�เพียงพอแล้วเช่นกนั  
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ทําการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายในอย่างเพียงพอ ซึ�งสรุปได้ ดงันี � 

 

 1.สภาพแวดล้อมการควบคุม (CONTROL ENVIRONMENT) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มี
โครงสร้างที�เหมาะสมมีการกําหนดนโยบายแผนงาน, แผนการเงินสอดคล้องกับสถานการณ์ที�เป็นอยู่ มีการกําหนดอํานาจหน้าที�
รับผิดชอบ และวิธีการปฎิบัติตลอดจนกําหนดกลยุทธ์ต่างๆชัดเจน ทําให้ผู้ ปฎิบัติงานสามารถนําไปใช้ปฎิบัติงานอย่างได้ผล 
ผู้บริหารทุกระดับติดตามงานอย่างใกล้ชิด มีการเปรียบเทียบผลการปฎิบตัิงานจริงกับแผนงานงบประมาณที�กําหนดไว้มีการ
วเิคราะห์หาสาเหตซุึ�งนําไปสู่แนวทางการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆที�จําเป็นทําให้ผู้ปฎิบตัิงานสามารถปฎิบตัิงานได้ตามนโยบาย 
และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีการพัฒนาบุคคลากรตลอดจนสร้างขวญักําลังใจบุคลากรทุกระดบัให้มีความรู้
ความสามารถ และเกิดจิตสํานกึที�ดีตอ่บริษัทฯ 
 

 2.การประเมินความเสี,ยง (RISK ASSESSMENT) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทได้ประเมินความ
เสี�ยง ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อบริษัททั �งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน และได้ทําการวิเคราะห์ความเสี�ยงผลกระทบ เพื�อจัด
กิจกรรมการควบคมุหรือมาตรฐานตา่งๆ เพื�อป้องกนัหรือลดผลกระทบจากความเสี�ยงนั �นๆ ให้อยู่ในระดบัที�ยอมรับได้หรือหมดไป 
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 3. กิจกรรมการควบคุม (CONTROL ACTIVITIES) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าผู้บริหารได้จดัให้มีการ
ควบคมุกิจกรรมตา่งๆและให้ความสําคญัตอ่ความเสี�ยงที�มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัสําคญั มีการสอบทานผลกาารปฎิบตัิงาน
ในส่วนตา่งๆโดยหวัหน้าส่วนบริหารได้สอบทานกิจกรรมการควบคมุต่างๆซึ�งรวมถึงการกําหนดนโยบายแผนงาน,แผนการเงิน การ
ควบคมุการประมวลผลข้อมลู มีการแบ่งแยกหน้าที�ความรับผิดชอบอย่างชดัเจนมีการตรวจสอบซึ�งกนัและกนัในการจดัทําเอกสาร
หลกัฐานการอนมุตักิารตรวจสอบการปฎิบตังิานกระทําโดยอิสระและรายงานตรงตอ่ผู้บริหารระดบัสูงคณะกรรมการ ผู้บริหารเป็นผู้
ไม่มีผลประโยชน์ขดัตอ่บริษัท ( CONFLICT  OF INTEREST )  
 

 4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื,อสาร (INFORMATION AND COMMUNICATION) คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความเหน็วา่บริษัทได้มีการกํากบัดแูลระบบข้อมลูสารสนเทศ และการสื�อสารอย่างเพียงพอกล่าวคือ มีการประเมินความเสี�ยงและ
จดัให้มีการควบคมุเฉพาะระบบงาน เช่นระบบงานบญัชี  ระบบการให้บริการทําให้ข้อมลูที�ได้มามีคณุภาพเหมาะสมเพียงพอต่อการ
ตดัสินใจของผู้บริหาร มีการนําความเห็น และข้อสเนอแนะของคณะกรรมการไปดําเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื�อให้การปฎิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 

 5. การติดตามประเมินผล (MONITORING) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทมีการติดตาม
ประเมินผลดงันี � หวัหน้าส่วนงานตดิตามประเมินผลวา่ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดหรือไม่หากมีข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไป
ตามแผน ได้มีการแก้ไขทนัที และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรง ส่วนผู้บริหารได้ติดตามประเมินผลว่าผลงานที�ปรากฎเป็นไปตาม
นโยบายแผนงาน แผนการเงิน และมติคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ นอกจากนี �ยงัมีการติดตามสอบทาน 
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีภายนอกเป็นรายไตรมาสและรายปี ข้อตรวจพบจากการติดตามประเมินผลข้างต้นคณะกรรมการ และ
ผู้บริหารได้ให้ความสําคญัตอ่การแก้ไขปรับปรุงและตดิตามประเมินผลอย่างตอ่เนื�อง 
 

 10.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็เกี�ยวกบัการควบคมุภายในในทิศทางเดียวกบักรรมการบริษัท โดยมีความเห็น
วา่ บริษัทมีระบบการควบคมุภายในอย่างเพียงพอ 
 

 10.3  หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  
 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั �งที� 6/2556 เมื�อวนัที� 12 พฤศจิกายน 2556  ได้แต่งตั �งนางมารยาท พริ �ง
ทองฟู ให้ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื�องจากนางมารยาท พริ �งทองฟู มีประสบการณ์ดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ�งได้ทํางานใกล้ชิดในสายงานการตรวจสอบบญัชี  และงานด้านตรวจสอบ
สอบภายใน และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที�จะปฏิบตัิหน้าที�ดงักล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ 
 

 ทั �งนี � การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั �ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนมุัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายในมีรายละเอียด ดงันี � 

 

ชื,อ – ชื,อสกุล    นางมารยาท พริ �งทองฟ ู
 

อายุ     66 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    กรรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
 

วันเริ,มต้นตาํแหน่งกรรมการ   18 มิถนุายน 2550  
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จาํนวนปีที,เป็นกรรมการบริษัท  7 ปี 
 

วุฒกิารศกึษา              -  ปริญญาโท  พฒันบริหารศาสตร์ มหาบณัฑติทางรัฐประศาสนศาสตร์   
-  ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-  ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์บณัฑติ (สารนิเทศศาสตร์)     
   มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  อบรม DAP รุ่น 73/2008 ของ IOD 
 

ประสบการณ์การทาํงาน   2550-ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บมจ.สวนอตุสาหกรรม วนิโคสท์ 
2515-2549 เจ้าหน้าที�ตรวจเงินแผ่นดนิ 
 

 

หัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท  
  บริษัทมอบหมายให้ และนางกฤษณา ประกอบการดี ดํารงตําแหน่งเป็นหวัหน้างานกํากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เพื�อ
ทําหน้าที�กํากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที�กํากบัดแูลการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณุสมบตัิของผู้
ดํารงตําแหน่งหวัหน้าหน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบตังิานของบริษัท มีรายละเอียดดงันี � 
   

ชื,อ – ชื,อสกุล    นางกฤษณา ประกอบการดี 
 

อายุ     57 ปี 
 

ตาํแหน่งปัจจุบัน    กรรรมการ / กรรมการสรรหา / ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตักิาร  
 

 

วุฒกิารศกึษา              ปริญญาตรี  คณะมนษุย์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  อบรม DAP รุ่น 105/2003 ของ IOD 
 

ประสบการณ์การทาํงาน   2554-ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที�ฝ่ายปฏิบตักิาร บมจ.สวนอตุสาหกรรม 
 วนิโคสท์  

2556-ปัจจบุนั กรรมการบริษัท วนิโคสท์ ออโตโมทีฟ 
 
 

หน้าที,ความรับผิดชอบของหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิาน 
 หวัหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตัิงานมีหน้าที�ความรับผิดชอบในการเป็นศนูย์กลางการกํากับดูแลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย และข้อกําหนดของหน่วยงานทางการที�เกี�ยวข้อง เช่น 
ธนาคารแหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานทางการอื�นที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทั �งนี �
คณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัินโยบายด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) โดยกําหนดให้คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารระดบัสูง ฝ่ายงานหรือหน่วยงาน และพนกังานต้องปฏิบตัิให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงมีการ
สื�อสารกบัพนกังานได้ตระหนกัว่า พนกังานทกุคนมีหน้าที�และความรับผิดชอบในการศกึษาและทําความเข้าใจในกฎหมาย รวมถึง
กฎระเบียบที�เกี�ยวข้องในงานที�รับผิดชอบ และปฏิบตัใิห้ถกูต้องครบถ้วน เป็นไปตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด 
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11. รายการระหว่างกัน 
 

  บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการตกลงเข้าทํารายการกบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนั โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการตามธรุกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทัว่ไป  

ขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนันัน้ บริษัทจะยึดแนวปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบัการทํารายการอื่น ๆ ทัว่ไป โดยมีการกําหนดอํานาจของผู้ มีสิทธิอนมุตัิตามวงเงินที่กําหนด นอกจากนัน้ คณะกรรมการ

ตรวจสอบยงัทําหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนัเป็นประจําทกุไตรมาส เพื่อขจดัความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยยึดถือประโยชน์

ของบริษัทโดยรวมเป็นสําคญั  
 

  สําหรับงวดบญัชีรายปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการกบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนั โดยผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบ

การเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกนัทกุรายการเป็นการทํารายการอย่างสมเหตสุมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิด

ราคากบับคุคลที่เกี่ยวโยงกนัด้วยราคาที่สมเหตสุมผล โดยมีเงื่อนไขตา่งๆ ตามปกติธรุกิจ 
 

 คณะกรรมการให้ความสําคญักบัเรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน และรายการเกี่ยวโยงโดยการวางนโยบาย, ข้อปฏิบตัิและวิธีการปฏิบตัิอย่างชดัเจนและสอดคล้องกบักฎหมาย, ระเบียบบริษัท, 

กฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและหลกัการกํากบักิจการที่ดี ผู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัรายการเกี่ยวโยงหรือมีผลประโยชน์ทบัซ้อน

จะต้องแจ้งบริษัทและเปิดเผยความสมัพนัธ์  บคุคลเหลา่นีไ้มไ่ด้รับอนญุาตให้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจและจะไมม่ีอํานาจอนมุตัิการทําธรุะกรรม  ยิ่งกวา่นัน้การอนมุตัิธรุะกรรมที่วา่นีต้้องทําโดยเหน็แก่ประโยชน์

ของบริษัทเป็นสําคญัปราศจากเงื่อนไขพิเศษใดๆ และได้เปิดเผยรายการธรุกิจกบักิจการที่เกี่ยวข้องกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 28 ของงบการเงินของบริษัทสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556  
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ในปี 2556 บริษัทมีรายการระหวา่งกนัที่เกิดขึน้แบง่ตามลกัษณะรายการได้ดงันี ้
 

11.1 ลักษณะรายการและความสัมพนัธ์ แบ่งออกเป็น 
 

 11.1.1 รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 

 

  

บริษัทหรือบคุคลที่เกี่ยวข้อง/ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด 

สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด 

สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2555 

(บาท) 

เหตผุลและความจําเป็น 

ของการทํารายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

บริษัท วนิโคสท์ ออโตโมทฟี จาํกัด 
(มีบมจ.สวนอตุสาหกรรม วินโคสท์ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน

สดัสว่นร้อยละ 99.99 และมกีรรมการร่วมกนัคือ นางสาว

กรนนัท์ สคุนธ์ฤทธิกร และนางกฤษณา ประกอบการดี) 

รายได้จากการให้เช่า 

 

- 800 - - คา่เช่าสํานกังานของบริษัทยอ่ย ซึง่มีที่ตัง้

สํานกังานที่เดียวกบับริษัทฯ และเพื่อความ

คลอ่งตวัในการดําเนินงาน 

 

บริษัท บ.ีเอช.ไอ.โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
(กิจการที่เกี่ยวข้องกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั คือ นางสาว

กรนนัท์ สคุนธ์ฤทธิกร,  นางสาววินิตา จามิกรณ์ และพล

เอกไพบลูย์ เอมพนัธุ์) 

คา่เช่าสํานกังาน 198,000 198,000 309,625  309,625 เพื่อรองรับการติดต่อประสานงานกับลูกค้า 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล โดยคิดค่าเช่าในอตัราถกูกว่าอตัรา

คา่เช่าสํานกังานในพืน้ที่ใกล้เคียงกนั 

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร 
(เป็นกรรมการของบริษัทฯ) 

 

คา่จ้างบริหาร 75,000 75,000 975,000 975,000 เดิมมีการทําสญัญาจ้างบริหารโดยจ่าย

คา่ตอบแทนเป็นรายปีตัง้แตป่ี 2552 เนื่องจาก

ภาวะสภาพคลอ่งในขณะนัน้ ปัจจบุนัได้ปรับ

สญัญาจ้างบริหารเป็นรายปี เข้าระบบการจ่าย

คา่จ้างเป็นรายเดือนแล้วตัง้แตเ่ดือนกพ.2556 
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 11.1.2 สนิทรัพย์และหนีส้นิระหว่างกัน 

 

 

บริษัทหรือบคุคลที่เกี่ยวข้อง/ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด 

สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด 

สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2555 

(บาท) 

เหตผุลและความจําเป็น 

ของการทํารายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

บริษัท วนิโคสท์ ทรานสปอร์ต จาํกัด 
(บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการ

ร่วมกนัคือ นายเทยีนชยั ดาวรรณวงศ์, นางสาวกรนนัท์ สคุนธ์ฤทธิกร 

และนางกฤษณา ประกอบการดี)  

เงินกู้ ยืมระยะสัน้เพื่อให้การ

สนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทยอ่ย 

 

  * 0 เพื่อเป็นเงินสํารองทางธรุกิจให้แก่

บ ริ ษั ท ย่ อ ย  โ ด ย บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้

จํ าหน่ าย เ งิ นลงทุน ในบ ริ ษัท

ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่  27 ธค .

2555) 

นายจกัร จามกิรณ์ 
(เป็นกรรมการของบริษัทฯ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

 

เงินทดรองรับ 124,542 122,354 * 620,633 เงินทดรองรับบางกรณี กรรมการ

มีความจําเป็นต้องสํารองจ่ายให้

ก่อน เพื่อความคล่องตัวในการ

ดําเนินธรุกิจ 

นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร 
(เป็นกรรมการของบริษัทฯ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) 

 

เงินทดรองรับ 

 

 

 

คา่จ้างบริหารค้างจ่าย 

248,919 

 

131,026 

 

* 

 

467,127 

 

 

 

1,200,000 

เงินทดรองรับบางกรณี กรรมการ

มีความจําเป็นต้องสํารองจ่ายให้

ก่อน เพื่อความคล่องตัวในการ

ดําเนินธรุกิจ 

ค่าจ้างบริหารงานรายปีสิน้สุด 

มค.56 ก่อนเข้าสู่ระบบค่าจ้าง

บริหารรายเดือนของบริษัทฯ 



 
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
   
                         

49 

 

  11.1.2 สนิทรัพย์และหนีส้นิระหว่างกัน (ต่อ) 

   
หมายเหต ุ * ไมม่ีข้อมลูงบการเงินรวมสําหรับปี 2555 เนื่องจากได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยหมดแล้ว 
 
 
 
 
 

บริษัทหรือบคุคลที่เกี่ยวข้อง/ 

ความสมัพนัธ์กบับริษัท 
ลกัษณะรายการ 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด 

สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2556 

(บาท) 

มลูคา่รายการระหวา่งกนัสําหรับงวด 

สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2555 

(บาท) 

เหตผุลและความจําเป็น 

ของการทํารายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ 

นายเทยีนชัย ดาวรรณวงศ์ 

(เคยเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยลาออกตัง้แตว่นัที ่1 

กรกฎาคม 2556) 

 

เงินทดรองรับ 

 

- - * 14,399 เงินทดรองรับบางกรณี กรรมการ

มีความจําเป็นต้องสํารองจ่ายให้

ก่อน เพื่อความคลอ่งตวัในการ

ดําเนินธรุกิจ 

บริษัท บ.ีเอช.ไอ.โฮลดิง้ จาํกัด (มหาชน) 
(กิจการที่เกี่ยวข้องกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั คือ นางสาว

กรนนัท์ สคุนธ์ฤทธิกร,  นางสาววินิตา จามิกรณ์ และพล

เอกไพบลูย์ เอมพนัธุ์) 

 

คา่เช่าสํานกังานค้างจ่าย 125,993 125,993 * 139,100 เ พื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ติ ด ต่ อ

ประสานงานกับลูก ค้ า  และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล โดยคิดค่าเช่าใน

อั ต ร า ถู ก ก ว่ า อั ต ร า ค่ า เ ช่ า

สํานกังานในพืน้ที่ใกล้เคียงกนั 
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11.2    ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ตอ่รายการระหวา่งกนักบับคุคลที่เกี่ยวโยงที่เกิดขึน้ในปี 2556 ดงันี ้

 รายได้คา่เช่า คือ คา่เช่า สํานกังานซึง่บริษัทเรียกเก็บจากบริษัทย่อยในอตัราที่ตกลงร่วมกนัเป็นรายเดือนตามสญัญา 

 รายจ่ายคา่เช่า และรายจา่ยคา่เช่าค้างจ่าย คือ คา่เช่าสํานกังานของบริษัท ที่มีกรรมการร่วมกนั ในอตัราที่ตกลงร่วมกนัเป็นรายเดือนตามสญัญา 

 คา่จ้างบริหาร และคา่จ้างบริหารค้างจ่าย คือ คา่จ้างบริหารรายปีของรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในอตัราที่ตกลงร่วมกนัเป็นรายปีตามสญัญา 

 เงินทดรองรับ คือ เงินที่กรรมการทดรองจ่ายเงินในธรุกรรมบางสว่นของบริษัทไปก่อน โดยบริษัทชําระคืนเงินทดรองรับโดยไมม่ีการคิดดอกเบีย้ 
 

 

11.3 มาตรการหรือขัน้ตอนในการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

 บริษัทมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหว่างกนัของบริษัท และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งว่า ผู้บริหารหรือผู้ มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนมุตัิรายการดงักล่าว

ได้ โดยการพิจารณาแต่ละรายการได้มีการคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลกัและได้มีการเปรียบเทียบราคาที่จะทําการซือ้ขายทรัพย์สินตามราคาตลาด หรือราคาประเมินโดยผู้ประเมินราคา

อิสระ นอกจากนี ้บริษัทได้จดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณารายการและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างบริษัท และบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งกนั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณารายการระหวา่งกนัและมีความเหน็วา่รายการดงักลา่วเป็นรายการที่สมเหตสุมผล 

 11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 บริษัทได้กําหนดนโยบายในการเข้าทํารายการระหวา่งกนัที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่

สามารถเปรียบเทยีบได้กบัราคาที่เกิดขึน้กบับคุคลภายนอก ทัง้นี ้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบ และให้ความเหน็ถึงความเหมาะสมของราคาและ

ความสมเหตสุมผลของการทํารายการด้วย 

 รายการระหวา่งกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมลูรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่ทรัพย์สินที่สําคญัของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

 ทัง้นี ้หากมีรายการระหวา่งกนัของบริษัท หรือบริษัทย่อยเกิดขึน้กบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัท

จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัที่

อาจเกิดขึน้ บริษัทจะได้ให้ผู้ เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นแล้วแต่

กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 



รายงานประจาํปี 2556 
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
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12.  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  
 

12.1 งบการเงนิ 

ผู้สอบบัญชี  

ผู้สอบบญัชี คือ บริษัท เอส.เค.แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเซส จํากัด ซึ"งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2555 
และ 2556  
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี ประจาํปี 2556 
 

ผู้สอบบญัชีได้แสดงความเห็นตอ่งบการเงินแบบไม่มีเงื0อนไข  แต่มีข้อสังเกต ดงันี .  
 

ความเหน็  
 

ข้าพเจ้าเหน็วา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั (มหาชน) ข้างต้นนี . แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ .นสดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที"ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที0เน้น 
 

1. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที" 21 บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนโดยชดเชยกับบัญชีขาดทุนสะสมทั .ง
จํานวนก่อนนํามาชดเชยกับบัญชีส่วนตํ"ากว่ามูลค่าหุ้น ทําให้ ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ คงมีส่วนตํ"ากว่ามูลค่าหุ้นเหลือ 
จํานวนเงิน 264.64 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสภาวิชาชีพบญัชีฯ ได้มีการผ่อนปรนให้ใช้วิธีการลดทนุที"มีอยู่ในปัจจุบนัเพื"อล้างส่วนตํ"า
กวา่มลูคา่หุ้นที"ค้างอยู่ให้หมดแทนการแก้ไขข้อผิดพลาดของการบนัทกึบญัชีดงักล่าว ซึ"งตามมติที"ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั .งที" 
3/2555 เมื"อวนัที" 19 มีนาคม 2555  พิจารณาอนมุตัิให้มีการขยายระยะเวลาการแก้ไขส่วนตํ"ากว่ามลูค่าหุ้นออกไปอีก 3 ปี (เสร็จสิ .น
ภายในเดือนมีนาคม 2558) 

 

2. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท
ย่อย และเฉพาะของบริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั (มหาชน) สําหรับปี สิ .นสุดวนัที" 31 ธันวาคม 2555 ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีอื"นในสํานกังานเดียวกนักบัข้าพเจ้าซึ"งแสดงความเหน็อย่างไม่มีเงื"อนไข และเน้นข้อมลูและเหตกุารณ์เกี"ยวกบัปัญหาใน
การดําเนินงานตอ่เนื"อง และการที"บริษัทฯ มีการลดทนุโดยการนําผลจากการลดทนุชดเชยขาดทนุสะสมทั .งจํานวนก่อนนํามาชดเชย
ส่วนตํ"ากวา่มลูคา่หุ้น ตามรายงานลงวนัที" 20 กมุภาพนัธ์ 2556 

 

การที"ผู้ สอบบัญชีมีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื"อนไข และเน้นข้อมูลและเหตุการณ์เกี"ยวกับปัญหาในการ
ดําเนินงานต่อเนื"องทั .งในเรื"องการแก้ไขส่วนตํ"ากว่ามลูค่าหุ้น และเรื"องขาดทนุสะสมนั .น ในการดําเนินการเรื"องดงักล่าว บริษัทได้มี
แผนการเพิ"มทนุหุ้นสามญัต่อเนื"องจากปี 2556 เพื"อนําเงินเพิ"มทนุมาใช้ในกิจการของบริษัท โดยการเพิ"มทนุในราคาที"สูงกว่าราคา
พาร์จะส่งผลให้บริษัทล้างส่วนตํ"ามลูคา่หุ้นไปได้ตามสดัส่วน และบริษัทยงัมีแผนในการจดัตั .ง REIT ในเงื"อนไขและราคาที"คาดว่าจะ
ทําให้บริษัทมีกําไรเพื"อสามารถล้างขาดทนุสะสมได้ไม่มากก็น้อย  
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12.2 ตารางสรุปงบการเงนิ 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 
 ณ วันที0 31 ธันวาคม 2556 

 หน่วย : พันบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.54  

% ต่อสิน  
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.55 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน 

  ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม   ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม 

สินทรัพย์            

สินทรัพย์หมุนเวียน            

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,125.56 1.06% 9,472.73 2.79%  3,916.54 1.01% 5,689.61 1.42% 9,407.75 2.78% 

     เงินลงทนุชั"วคราว 312.00 0.08% 4,000.00 1.18%  312.00 0.08% 14,223.79 3.55% 4,000.00 1.18% 

     ลกูหนี .การค้าและลกูหนี .อื"น-สทุธิ 11,866.11 3.04% 9,009.88 2.66%  11,866.11 3.04% 12,714.90 3.18% 8,990.22 2.65% 

     สินค้าคงเหลือ 35.28 0.01% 20.08 0.01%  35.28 0.01% 34.48 0.01% 20.08 0.01% 

                  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 16,338.95 4.19% 22,502.69 6.64%  16,129.93 4.14% 32,662.78 8.16% 22,418.05 6.62% 
 
 

*  หมายเหตุ ไม่มีข้อมูลงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เนื�องจากบริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทกุบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่มีบริษัทย่อย  
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บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 
 ณ วันที0 31 ธันวาคม 2556 

 หน่วย : พันบาท 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน  
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.55 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน 

  ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม   ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน            

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - -    250.00 0.06% - - - - 

ที"ดิน อาคาร และอปุกรณ์-สทุธิ 371,311.41 95.26% 315,451.88 93.09%  371,311.41 95.25% 366,780.23 91.62% 315,455.07 93.11% 

สินทรัพย์ไมม่ีตวัตน-สทุธิ 34.50 0.01% 92.50 0.03%  34.50 0.01% 63.50 0.01% 92.50 0.03% 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื"น 2,121.57 0.54% 815.78 0.24%  2,121.57 0.54% 832.57 0.21% 815.56 0.24% 

                 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 373,467.48 95.81% 316,360.16 93.36%  373,717.48 95.86% 367,676.30 91.84% 316,363.13 93.38% 

                 รวมสินทรัพย์ 389,806.43 100.00% 338,862.85 100.00%  389,847.41 100.00% 400,339.08 100.00% 338,781.18 100.00% 

 
 

*  หมายเหตุ ไม่มีข้อมูลงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เนื�องจากบริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทกุบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่มีบริษัทย่อย  
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บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 
 ณ วันที0 31 ธันวาคม 2556 

 หน่วย : พันบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน  
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.55 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน 

  ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม   ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม 

หนี Aสินและส่วนของผู้ถือหุ้น            

หนี Aสินหมุนเวียน            

     เจ้าหนี .การค้าและเจ้าหนี .อื"น 22,404.76 5.75% 42,733.72 12.61%  22,245.22 5.71% 24,273.92 6.06% 22,776.95 6.72% 

     สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวที"ถึงกําหนดชําระภายในหนึ"งปี 12,253.66 3.14% 14,300.00 4.22%  12,253.66 3.14% 7,828.12 1.96% 6,648.68 1.96% 

     หนี .สินภายใต้สญัญาเช่าการเงินที"ถึงกําหนดชําระภายในหนึ"งปี 1,113.07 0.29% 733.19 0.22%   1,113.07 0.29% 1,281.92 0.32% 399.76 0.12% 

   ประมาณการหนี .สินในการให้การสนบัสนนุด้านการเงินกบับริษัทยอ่ย - - - -  - - - - 27,330.52 8.07% 

  หนี .สินหมนุเวียนอื"น            

        ประมาณการหนี .สินจากการถกูฟ้องคดี 1,727.65 0.44% 8,431.61 2.49%  1,727.65 0.44% 1,727.65 0.43% 1,727.65 0.51% 

                 รวมหนี Aสินหมุนเวียน 37,499.14 9.62% 66,198.52 19.54%  37,339.60 9.58% 35,111.61 8.77% 58,883.56 17.38% 

 
 
*  หมายเหตุ ไม่มีข้อมูลงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เนื�องจากบริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทกุบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่มีบริษัทย่อย  
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บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 
 ณ วันที0 31 ธันวาคม 2556 

 หน่วย : พันบาท 

         งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน  
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.55 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน 

  ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม   ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม 
 
หนี Aสินไม่หมุนเวียน            

     เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 117,718.33 30.20% 126,028.46 37.19%  117,718.33 30.20% 129,977.64 32.47% 133,679.78 39.46% 

     หนี .สินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน-สทุธิ 1,207.20 0.31% 1,566.56 0.46%  1,207.20 0.31% 2,320.26 0.58% 1,121.98 0.33% 

     หนี .สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 59,131.88 15.17% - -  59,131.88 15.17% 68,001.66 16.98% 70,885.24 20.92% 

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน 1,957.82 0.50% 1,071.13 0.32%  1,957.82 0.50% 1,290.14 0.32% 1,071.13 0.32% 

     หนี .สินไมห่มมุเวียนอื"น 6,945.12 1.78% 12,081.99 3.56%  6,947.52 1.78% 6,553.38 1.64% 12,081.99 3.57% 

                 รวมหนี Aสินไม่หมุนเวียน 186,960.35       47.96% 140,748.14 41.53%  186,962.75 47.96% 208,143.08 51.99% 218,840.12 64.60% 

                 รวมหนี Aสิน 224,459.49 57.58% 206,946.66 61.07%  224,302.35 57.54% 243,254.69 60.76% 277,723.68 81.98% 

 
 

*  หมายเหตุ ไม่มีข้อมูลงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เนื�องจากบริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทกุบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่มีบริษัทย่อย  
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บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบดุล 
 ณ วันที0 31 ธันวาคม 2556 

 หน่วย : พันบาท 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน  
31 ธค.56 

% ต่อสิน 
31 ธค.55 

% ต่อสิน 
31 ธค.54 

% ต่อสิน 

  ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม   ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม ทรัพย์รวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้น            

 ทนุเรือนหุ้น            

     ทนุจดทะเบียน            

            หุ้นสามญั    632,963,479  หุ้น มลูค่าหุ้นละ  1.00 บาท 632,963.48  632,963.48   632,963.48  632,963.48  632,963.48  

     ทนุที"ออกและเรียกชําระแล้ว            

            หุ้นสามญั    496,483,540  หุ้น มลูค่าหุ้นละ  1.00 บาท 496,483.54 127.37% 490,483.54 144.74%  496,483.54 127.35% 490,483.54 122.52% 490,483.54 144.78% 

สว่นตํ"ากวา่มลูค่าหุ้น (264,418.34) (67.83%) (264,642.14) (78.10%)  (264,418.34) (67.82%) (264,642.14) (66.10%) (264,642.14) (78.12%) 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม            

        จดัสรรแล้ว            

             ทนุสํารองตามกฎหมาย 946.00 0.24% 946.00 0.28%  946.00 0.24% 946.00 0.24% 946.00 0.28% 

        ยงัไมไ่ด้จดัสรร (304,191.78) (78.04%) (331,155.36) (97.72%)  (303,993.66) (77.98%) (297,360.75) (74.28%) (331,128.80) (97.74%) 

   องค์ประกอบอื"นของสว่นของผู้ ถือหุ้น 236,527.52 60.68% 236,284.15 69.73%  236,527.52 60.67% 227,657.74 56.86% 165,398.90 48.82% 

                รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 165,346.94 42.42% 131,916.19 38.93%  165,545.06 42.46% 157,084.39 39.24% 61,057.50 18.02% 

                รวมหนี Aสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 389,806.43 100.00% 338,862.85 100.00%  389,847.41 100.00% 400,339.08 100.00% 338,781.18 100.00% 

 
*  หมายเหตุ ไม่มีข้อมูลงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เนื�องจากบริษัทได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทย่อยทกุบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่มีบริษัทย่อย  
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บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  งบกําไรขาดทุน 
  สําหรับปี สิ Aนสุดวันที0 31 ธันวาคม 2556 

   หน่วย : พันบาท  

                               งบการเงนิรวม                                         งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
2556 

% ต่อรายได้ 
2555 

% ต่อรายได้ 
2554 

% ต่อรายได้ 
2556 

% ต่อรายได้ 
2555 

% ตอ่รายได้  % ต่อรายได้ 

  รวม รวม รวม รวม รวม 2554 รวม 
             

รายได้จากการดาํเนินงาน             

     รายได้จากการให้เช่าและบริการ 44,586.33 93.08% 50,957.86 60.98% 42,386.58 89.62% 44,587.13 93.08% 50,957.86 61.00% 42,386.58 89.62% 

     รายได้จากการขาย - - 1,244.40 1.49% - - - - 1,244.40 1.49% - - 

      กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ     291.05 0.62%   50.00 0.06% 300 0.64% 
      โอนกลบัผลขาดทนุจากการให้การสนบัสนนุทาง
การเงินแก่บริษัทยอ่ยจากการจําหน่ายเงินลงทนุ        - - 28,351.75 33.92% 516.94 1.09%   28,301.75 33.88% 

 
507.92 1.07% 

          รายได้อื"น 3,316.63 6.92%     3,013.13 3.61% 4,101.18 8.67% 3,315.93 6.92% 2,985.76 3.57% 4,099.70 8.67% 

                      รวมรายได้ 47,902.96 100.00% 83,567.14 100.00% 47,295.75 100.00% 47,903.06 100.00% 83,539.77 100.00% 47,294.20 100.00% 
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  บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
  งบกําไรขาดทุน 
  สําหรับปี สิ Aนสุดวันที0 31 ธันวาคม 2556 

    หน่วย : พันบาท 

                          งบการเงนิรวม                                         งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 2556 

% ต่อ
รายได้ 2555 % ต่อรายได้ 2554  % ต่อรายได้     2556 % ต่อรายได้     2555 % ต่อรายได้ 

 
2554 % ต่อรายได้ 

  รวม รวม รวม รวม รวม  รวม 
              

ค่าใช้จ่ายจากการดาํเนินงาน              

     ต้นทนุจากการให้เช่าและบริการ (14,178.79) (29.60%) (13,930.18) (16.67%)  (7,627.21) (16.13%) (14,178.79) (29.60%) (13,930.18) (16.67%) (7,627.21) (16.13%) 

     ต้นทนุขาย - - (1,061.90) (1.27%)  - - - - (1,061.90) (1.27%) - - 

     ค่าใช้จ่ายในการบริการ (3,809.57) (7.95%) (3,889.41) (4.66%)  (3,914.61) (8.28%) (3,809.57) (7.95%) (3,889.41) (4.66%) (3,914.61) (8.28%) 

     ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (29,967.35) (62.56%) (23,692.74) (28.35%)  (36,301.20) (76.75%) (29,769.33) (62.15%) (23,691.93) (28.36%) (36,352.08) (76.86%) 

     ต้นทนุทางการเงิน (6,710.03) (14.01%) (7,198.30) (8.61%)  (7,063.25) (14.93%) (6,710.03) (14.01%) (7,198.30) (8.62%) (7,063.25) (14.93%) 

                 รวมค่าใช้จ่าย (54,665.74) (114.12%) (49,772.53) (59.56%)  (54,906.27) (116.09%) (54,467.72) (113.71%) (49,771.72) (59.58%) (54,957.15) (116.20%) 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   (6,762.78) (14.12%) 33,794.61 40.44%  (7,610.52) (16.09%) (6,564.66) (13.71%) 33,768.05 40.42% (7,662.95) (16.20%) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         (68.25) (0.14%)               - -  (370.71) (0.78%) (68.25) (0.14%) - - - - 

กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี (6,831.03) (14.26%)   33,794.61 40.44%  (7,981.23) (16.87%) (6,632.91) (13.85%) 33,768.05 40.42% (7,662.95) (16.20%) 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื0น              

  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีราคาที0ดินใหม่ 8,869.78 18.52% 62,258.83 74.50%  - - 8,869.78 18.52% 62,258.83 74.53% - - 

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,038.75 4.26%  96,053.44 114.94%  (7,981.23) (16.87%) 2,236.87 4.67% 96,026.88 114.95% (7,662.95) (16.20%) 
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                   บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  

                งบกระแสเงนิสด  

               สําหรับปี สิ Aนสุดวันที0 31 ธันวาคม 2556  

หน่วย : พันบาท  
                  งบการเงนิรวม                         งบการเงนิเฉพาะบริษัท  

  2556 2555 2554 2556 2555 2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

     กําไร(ขาดทนุ)สทุธิก่อนภาษีเงินได้ (6,762.78) 33,794.61 (7,610.52) (6,564.66) 33,768.05 (7,662.95) 

     ปรับรายการกระทบกําไร(ขาดทนุ)สทุธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดําเนินงาน       

     ค่าเสื"อมราคา 12,133.11 11,555.96 11,842.38 12,133.11 11,539.36 11,558.81 

     ค่าใช้จ่ายตดัจ่าย              29.00                  29.00 111.36 29.00 29.00 111.36 

     หนี .สงสยัจะสญู-ลกูหนี .การค้าและลกูหนี .อื"น (โอนกลบั) 333.78 (24.33) 1,978.03 333.78 (24.33) 1,978.03 

      หนี .สงสยัจะสญู-เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทยอ่ย    - 475.00 870.00 

       ค่าเสียหายจากการถกูฟ้องร้อง    3,441.35   1,727.65 

      ขาดทนุจากการไมข่อคืนลกูหนี .กรมสรรพากร   71.01    

     ขาดทนุจากการไมข่อคืนภาษีถกูหกั ณ ที"จ่าย               - 16.27 17.82 - -  

     ขาดทนุจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน   101.48   101.48 

     (กําไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร (42.00) (22.12) 28.51 (42.00) (22.12) 28.51 

     ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ถาวร 3.00 0.00 147.29 3.00 0.00 147.29 

     ค่าใช้จ่ายของผลประโยชน์ของพนกังาน 667.68 219.01 1,071.13 667.68 219.01 1,071.13 

     ดอกเบี .ยจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินตดับญัชี 143.80 121.00 90.29 143.80 120.99 90.29 

     ดอกเบี .ยจ่ายเงินกู้ ยืมกรรมการ   0.77   0.77 

     ดอกเบี .ยจ่ายเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน 6,566.23 7,077.30 6,972.19 6,566.23 7,077.30 6,972.19 

      ดอกเบี .ยรับ (217.82) (474.62) (63.35) (217.82) (474.44) (63.08) 

     กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทนุ 0.00 (28,351.75) (291.05) 0.00 (50.00) (300.00) 

     โอนกลบัผลขาดทนุจากการให้การสนบัสนนุทางการเงิน       

          แก่บริษัทยอ่ยจากการจําหน่ายเงินลงทนุ   (516.94)  (28,301.75) (507.92) 

     ขาดทนุจากการให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทยอ่ย     1,475.81 2,078.36 

     กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี"ยนแปลงในสินทรัพย์ 12,854.00 23,940.33 17,391.75 13,052.12 25,831.88 18,201.92 
      และหนี .สินดําเนินงาน 
      สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิ0มขึ Aน)ลดลง          

         เงินลงทนุชั"วคราว – หลกัทรัพย์เพื"อค้า (312.00)           -  (312.00)     -  

          ลกูหนี .การค้าและลกูหนี .อื"น 421.54 (3,072.99) (1,964.35) 421.54 (3,073.12) (1,833.83) 

        สินค้าคงเหลือ (0.80) (14.40) 1.91 (0.80) (14.40) 1.91 

        สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื"น (1,289.00) (21.08) (304.29) (1,289.00) (17.00) (300.07) 

    หนี Aสินดาํเนินงาน(เพิ0มขึ Aน)ลดลง       

     เจ้าหนี .การค้าและเจ้าหนี .อื"น (1,869.15) 3,153.74 695.22 (2,028.69) 1,436.98 419.04 

     หนี .สินไมห่มนุเวียนอื"น 391.74 (5,528.61) 7,095.02 394.14 (5,528.61) 7,095.02 

เงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,196.33 18,456.99 22,915.26 10,237.31 18,635.73 23,583.99 

    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถกูหกั ณ ที"จ่าย 1470.79 1,045.25 1,138.23 1,470.79 1,045.24 1,138.23 

    เงินสดรับจากดอกเบี .ยรับ 239.01 411.30 151.39 239.01 411.12 21.08 

    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,466.77) (1,609.16) (1,304.57) (1,466.77) (1,609.16) (1,296.42) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 10,439.36 18,304.38 22,900.31 10,480.34 18,482.93 23,446.88 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

     เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทนุ - 45.11 291.05             - 50.00 300 

     เงินสดจ่ายในเงินลงทนุชั"วคราว – เงินฝากประจํา - (10,223.79) (4,000.00)     - (10,223.79) (4,000.00) 

     เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทนุชั"วคราว – เงินฝากประจํา 14,223.79      -  14,223.79    -  

     เงินสดจ่ายซื .อเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                 -                -  (250.00)   

     เงินสดจ่ายให้กู้ ยืมระยะสั .นแก่บริษัทยอ่ย                -                  -                -        (475.00) (870.00) 

     เงินสดจ่ายซื .อสินทรัพย์ถาวร (16,671.36)            (598.67) (992.82) (16,671.36)        (575.56) (992.82) 

     เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 46.08 48.41 57.34 46.08 48.41 57.34 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน (2,401.49) (10,728.94) (4,644.43) (2,651.49) (11,175.94) (5,505.48) 

       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

     เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 6,223.80 -  6,223.80 -  

     เงินสดจ่ายเงินกู้ ยืมและดอกเบี .ยจ่ายจากบคุคลที"เกี"ยวข้องกนั   (213.35)   (211.35) 

     เงินสดจ่ายในหนี .สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน (1,425.72) (1,758.56) (744.31) (1,425.72) (1,425.13) (410.88) 

     เงินสดจ่ายในเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,843.12) (2,557.81) (1,945.28) (7,843.12) (2,557.81) (1,945.27) 

     เงินสดจ่ายดอกเบี .ยจ่ายเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน   (6,556.88) (7,042.19) (7,004.73) (6,556.88) (7,042.19) (7,004.73) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน (9,601.92) (11,358.56) (9,905.67) (9,601.92) (11,025.13) (9,572.23) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ0มขึ Aน(ลดลง)สุทธิ (1,564.05) (3,783.12) 8,350.21 (1,773.07) (3,718.14) 8,369.17 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 5,689.61 9,472.73 1,122.52 5,689.61 9,407.75 1,038.57 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 4,125.56 5,689.61 9,472.73 3,916.54 5,689.61 9,407.74 
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13.  คาํวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
  
 ภาพรวมเศรษฐกิจต่อผลการดาํเนินงาน 

 ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ผนวกกับผลกระทบจากกําลังซื .อที"ลดลงของประชาชนในประเทศ ทําให้
ผู้ประกอบการในตลาดของประเทศไทย หลายต่อหลายแห่ง ต้องมีการปรับตวั เปลี"ยนพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจ เพื"อให้สามารถอยู่
แข่งขนัในตลาดได้ ประกอบกบัสถานการณ์ทางการเมืองซึ"งอาจยืดเยื .อเป็นระยะเวลาหลายเดือนอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าลงทนุได้ 
แตลู่กค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติ โดยมีสญัญาเช่าที"ลงนามกบัลูกค้าเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ"งแสดงถึงรายได้ที"แน่นอนของ
บริษัท จงึไม่ส่งผลกระทบมากนกั แตฝ่่ายบริหารได้มีมาตรการรองรับ และปรับแผนธุรกิจด้วยการยงัไม่ขยายการลงทนุในโครงการที"อาจ
ก่อให้เกิดความเสี"ยงจากผลกระทบในเรื"องดงักล่าว โดยรายได้จากพื .นที"ให้เช่าและบริการที"มีอยู่ซึ"งเป็นธุรกิจหลกัจะต้องสามารถคลอบ
คลมุคา่ใช้จ่ายได้  

 ปัจจัยที0มีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคต 

จากการที"บริษัทมีแผนในการเพิ"มทุนหุ้นสามัญต่อเนื"องจากปี 2556 ที"สามารถเพิ"มทุนได้เพียงบางส่วน และการปรับ
แผนการจดัตั .ง REIT แทนการจดัตั .งกองทนุอสังหาริมทรัพย์ที"หมดโครงการเมื"อปลายปี 2556 นั .น ปัจจัยสําคญัที"อาจส่งผลกระทบใน
โครงการทั .งสอง คือ สภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที"ส่งผลให้นกัลงทนุชะลอการลงทนุ ซึ"งปัจจยัดงักล่าวอาจไม่ส่งผลกระทบ
มากนกัต่อการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทตามที"ได้กล่าวข้างต้น หากแต่อาจส่งผลกระทบต่อโครงการต่างๆ ของบริษัทตามแผน
ธุรกิจในอนาคตได้ อาท ิเช่น การเพิ"มทนุ การจดัตั .ง REIT ซึ"งหากมีการชะลอการเข้าลงทนุ จะส่งผลต่อโครงการที"ต้องใช้เงินทนุจากเรื"อง
ดงักล่าวมาใช้ในการขยายธุรกิจในด้านอื"นได้       
 

13.1 คําอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13.1.1 ผลการดาํเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย 
 

รายได้ตามงบการเงนิ 
  ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมตามงบการเงินรวมเท่ากับ 47.90 ล้านบาท ซึ"งลดลงจากปี 2555 

จํานวน 7.31 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 13.24  และมีรายได้รวมของเฉพาะบริษัทเท่ากบั 47.90 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 7.28 
ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 13.20  โดยอตัราการเช่าพื .นที"ทั .งในและนอกเขตปลอดอากร ณ วนัที" 31 ธันวาคม 2556  คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
พื .นที"เช่าทั .งหมด 
 

รายละเอียดของรายได้ สามารถแบ่งได้ ดงันี .  
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 
รายได้จากการให้เช่าและบริการ มาจากการให้บริการขายและเช่าพื .นที"ทั .งในและนอกเขตปลอดอากร ซึ"งบริษัทได้

เริ"มดําเนินธุรกิจนี .และเริ"มรับรู้รายได้ตั .งแตเ่ดือนมีนาคม ปี 2548 
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จาการให้เช่าและบริการจํานวน 44.59 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อย

ละ 99.08 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ลดลงจากปี 2555 จํานวน 7.62 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 17.08 และมีรายได้จาก
การให้เช่าและบริการเฉพาะบริษัทเทา่กบั 44.59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จํานวน 7.62 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 17.08 เนื"องจากได้
มีการปรับปรุงพื .นที"ให้เช่าประเภทลานดินเป็นลานคอนกรีตตามแผนการจดัตั .งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ที"ปีที"ผ่านมา เพื"อรองรับความ
ต้องการของลกูค้าให้หลากหลายมากขึ .น ทําให้ไม่มีรายได้ในส่วนของลกูค้าที"เช่าลานดินในช่วงที"มีการปรับปรุงพื .นที"ดงักล่าว ประกอบ
กบัลกูค้าเดมิที"เช่าลานดินได้หมดสญัญาลง ส่งผลให้รายได้ค่าเช่าและบริการลดลง 
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รายได้อื"น 
รายได้อื"น ประกอบด้วย รายได้คา่ภาษีโรงเรือนที"คดิจากลูกค้าที"เช่าพื .นที"ในเขตปลอดอากร ดอกเบี .ยรับ และอื"น ๆ 

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื"นจํานวน 3.32 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 6.92 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัท
ย่อย โดยเพิ"มขึ .นจากปี 2555 จํานวน 0.30 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 9.15 และมีรายได้อื"นเฉพาะบริษัทเท่ากบั 3.32 ล้านบาท 
เพิ"มขึ .นจากปี 2555 จํานวน 0.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10  

 

ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 
 

รายละเอียดของคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานหลกั ๆ มีดงันี . 
  ต้นทนุจากการให้เช่าและบริการ 
  ในปี 2556 ต้นทนุจากการให้เช่าและบริการมาจากการให้เช่าและบริการพื .นที"ทั .งในและนอกเขตปลอดอากร โดย
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทนุจากการให้เช่าและบริการเท่ากบั 14.18 ซึ"งเพิ"มขึ .นจากปี 2555 จํานวน 0.25 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.75 
และมีต้นทนุจากการให้เช่าและบริการเฉพาะบริษัทเทา่กบั 14.18 ล้านบาท เพิ"มขึ .นจากปี 2555 จํานวน 0.25 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 
1.75  เนื"องจากต้นทนุคา่เสื"อมราคาของอาคารคลงัสินค้าใหม่ (W7) ที"สร้างแล้วเสร็จในปี 2556 
 

  คา่ใช้จ่ายในการบริการ และบริหาร  
  ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีคา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหารจํานวน 33.78 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 
70.51 ของรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เพิ"มขึ .นจากปี 2555 จํานวน 6.19 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 22.46 โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริการและบริหารเฉพาะส่วนของบริษัทมีจํานวน 33.58 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 70 ของรายได้รวมเฉพาะส่วนของบริษัท ทั .งนี .
เพิ"มขึ .นจากปี 2555 จํานวน 6.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ17.86 เนื"องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจดัตั .งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์วินโคสท์
และคา่ปรับปรุงและซอ่มแซมอาคารในปีที"ผ่านมา 
 

13.1.2 ฐานะทางการเงิน  
   * หมายเหตุ   ไม่มีข้อมูลงบการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เนื�องจากบริษทัไดจํ้าหน่ายเงินลงทนุในบริษทัย่อยทกุ 

   บริษทัแล้ว บริษทัจึงไม่มีบริษทัย่อย  
 

สินทรัพย์  
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 389.81 ล้านบาท ซึ"งสินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจาก 

ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 10.49 ล้านบาท เนื"องมาจากการลดลงของเงินลงทนุชั"วคราว,  การลดลงของลกูหนี .การค้า และมี
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ"มขึ .น 

การเปลี"ยนแปลงที"สําคญัของสินทรัพย์ของบริษัท มีดงันี . 
สินทรัพย์หมนุเวียน 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 16.13 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.14 

ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ"งลดลงจาก ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 16.53 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 102.50 เนื"องมาจากการ
ลดลงของเงินลงทนุชั"วคราว และการลดลงของลกูหนี .การค้า 

 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนจํานวน 373.72 ล้านบาท หรือคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ  

95.86 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ"งเพิ"มขึ .นจาก ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 6.04 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.62 โดยการ
เปลี"ยนแปลงที"สําคญัของสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของบริษัท สืบเนื"องมาจากการเพิ"มขึ .นของอาคารและอปุกรณ์สทุธิ  
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หนี�สิน 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี .สินรวมจํานวน 224.30 ล้านบาท ซึ"งลดลงจากปี 2555 จํานวน 18.95 ล้าน

บาท การลดลงของหนี .สินรวมของบริษัทฯ มีสาเหตหุลกัเนื"องจากบริษัทฯ ไม่ต้องให้การสนบัสนนุทางการเงินแก่บริษัทย่อย รวมถงึการ
ลดลงหนี .สินไม่หมนุเวียนในส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และถงึแม้วา่บริษัทจะมีผลประกอบการขาดทนุแต่
ความสามารถในการชําระหนี .ของบริษัทนั .นยงัคงปฏิบตัไิด้ตามเงื"อนไขการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน 
 

แหล่งที มาของเงนิทุน 
การเปลี"ยนแปลงของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 165.55 ล้านบาท เพิ"มขึ .นจาก ณ วนัที" 

31 ธนัวาคม 2555 จํานวน 8.47 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5.12 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการมีการเพิ"มทนุในปี 2556 
 

อตัราส่วนหนี .สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีอตัราส่วนหนี .สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio: D/E Ratio) 

เทา่กบั 1.35 เทา่ ซึ"งลดลงจากปี 2555 ที"มี D/E ratio เทา่กบั 1.55 เทา่ เนื"องจากในปี 2556 บริษัทมีหนี .สินรวมลดลง และมีการเพิ"มทนุ
ในปี 2556   

 

ผลประกอบการกําไร (ขาดทุน) 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 ผลประกอบการของบริษัท และบริษัทย่อย และผลประกอบการเฉพาะบริษัท มีผล

ประกอบการขาดทนุจํานวนทั .งสิ .น 6.83 ล้านบาท และ 6.63 ล้านบาท ตามลําดบั ซึ"งลดลงจํานวน 40.63 ล้านบาท และ 40.40 ล้านบาท 
คดิเป็นร้อยละ 594.73 และ 609.35 ตามลําดบั เมื"อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2555 สาเหตหุลกัเนื"องจากการ บริษัทได้มี
คา่ใช้จ่ายดําเนินการจดัตั .งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ และนําเงินไปลงทนุก่อสร้างอาคารเพิ"มขึ .น  รวมถงึกําไรขั .นต้นที"ลดลงคดิเป็นร้อยละ 
22.37 เมื"อเทียบกบัช่วงเดียวกนัปี 2555 

 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงนิทุน 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 10.44 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 

7.86 ล้านบาท สาเหตหุลกัเนื"องจากบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี"ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี .สินดําเนินงานลดลงถงึ
11.09 ล้านบาท รวมถงึการเปลี"ยนแปลงอย่างมีนยัสําคญัของลกูหนี .การค้า สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื"น เจ้าหนี .การค้า และหนี .สินไม่
หมนุเวียนอื"น  

 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ 
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีการใช้เงินสดในกิจกรรมลงทนุจํานวน 16.67 ล้านบาท เพื"อใช้ในการก่อสร้าง

อาคารโกดงัใหม่ ซึ"งกระแสเงินสดดงักล่าวมาจากเงินสดจ่ายในเงินลงทนุชั"วคราวเงินฝากประจําจํานวน 14.23 ล้านบาท  
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงินโดยออกหุ้นสามญัเพิ"มทนุจํานวน 6 ล้านหุ้น เป็นเงิน

จํานวน 6.22 ล้านบาท ซึ"งกระแสเงินสดดงักล่าวนํามาจ่ายเงินกู้ ยืมและดอกเบี .ยจากสถาบนัการเงิน, จ่ายหนี .สินภายใต้สญัญาเช่า
การเงิน  

สรุปได้วา่ ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในกิจการดําเนินงานจํานวน 4.13 
ล้านบาท ซึ"งลดลงจากช่วงเวลาเดียวกบัปีก่อนจํานวน 1.56 ล้านบาท สืบเนื"องมาจากกระแสเงินสดจ่ายในจดัตั .งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
และก่อสร้างอาคารใหม่ในปี 2556 
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อัตราส่วนสภาพคล่องที0สําคัญ 
ณ วนัที" 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีอตัราส่วนสภาพคล่องเทา่กบั 0.44 เทา่ ซึ"งลดลงจาก ณ วนัที" 31 

ธนัวาคม 2555 ซึ"งมีอตัราส่วนสภาพคล่องเทา่กบั 0.49 เทา่ โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการดําเนินการก่อตั .งกองทนุอสงัหริมทรัพย์ และ
ก่อสร้างอาคารคลงัสินค้าหลงัใหม่ 

 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  2556 2555 2556 2555 2554 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.44 - 0.43 0.93 0.34 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.43 - 0.42 0.52 0.28 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.22 - 0.29 0.36 0.40 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี .การค้า (เทา่) 3.63 - 3.63 4.70 8.04 
ระยะเวลาเก็บหนี .เฉลี"ย (วนั) 100 - 100 77 45 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ * (เทา่) N.A. - N.A. N.A. N.A. 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี"ย * (วนั) N.A - N.A. N.A. N.A. 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี . (เทา่) 1.55 - 1.55 1.65 0.84 
ระยะเวลาชําระหนี . (วนั) 236 - 236 353 435 
Cash Cycle * (วนั) N.A. -  N.A. N.A. 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร 
(Profitability Ratio)  

  
   

อตัรากําไรขั .นต้น (%) 68.20 81.99 68.20 71.28 82.01 
อตัรากําไรสทุธิ (%) (14.12) 111.49 (13.70) 40.42 16.20 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (0.03) 31.08 0.09 26.08 0.45 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(Efficiency Ratio)  

  
   

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.75) - (1.70) 10.23 0.16 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.12 - 0.12 0.14 0.13 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio)  

  
   

อตัราสว่นหนี .สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.36 - 1.35 1.55 1.57 

เงนิปันผลจ่าย (Dividend paid) (บาท) - - - - - 
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13.1.3  อตัราส่วนงบการเงนิที0สาํคัญ 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
 

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)  
 คํานวณจาก สินทรัพย์หมนุเวียน / หนี .สินหมนุเวียน วดัความสามารถในการชําระหนี .ระยะสั .นของบริษัทจากตวัเลข แสดงใน
งบการเงิน คดิเป็น 0.44 เทา่ ลดลงจากปี 2555 ซึ"งแสดงถงึความคล่องตวัในการชําระหนี .ระยะสั .นมีไม่มากนกั อย่างไรก็ตามบริษัทยงัคง
มีประสิทธิภาพเพียงพอที"จะชําระหนี .ได้ตามกําหนดระยะเวลา และเงื"อนไขสัญญาการกู้ ยืมเงินกับสถาบันการเงิน บริษัทมีหนี .สิน
หมนุเวียนระยะสั .น สงูกวา่สินทรัพย์หมนุเวียน  
 

2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ( Quick Ratio) 
 คํานวณจาก สินทรัพย์หมนุเวียน – สินค้าคงเหลือ / หนี .สินหมนุเวียน เป็นการวดัสินทรัพย์ระยะสั .นและมีความคล่องตวัในการ
เปลี"ยนเป็นเงินสดได้ตํ"าสุดออก เพื"อให้ทราบถึงสภาพคล่องที"แท้จริงของกิจการ จากตวัเลขงบการเงินของบริษัท ได้แสดงถึงมลูค่าของ
หนี .สินหมุนเวียนสูงกว่าส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนที"หกัสินทรัพย์ที"มีความคล่องตวัในการเปลี"ยนเป็นเงินสดได้ตํ"าสุดออกแล้ว ทําให้
แสดงถงึบริษัทมีสภาพคล่องที"แท้จริงไม่สงูนกั 
 

3. อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด ( Cash Ratio ) 
 คํานวณจาก กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน / หนี .สินหมุนเวียนเฉลี"ย เป็นการวดัสภาพคล่องของกระแสเงินสดของบริษัท
จากตวัเลขงบการเงินได้แสดงถงึมลูคา่ที"ลดลง เนื"องจาก การนําเงินสดไปใช้ในการลงทนุในสร้างอาคารโกดงัใหม่ และชําระค่าใช้จ่ายใน
การจดัตั .งกองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
 

4 .อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี�การค้า ( Account Receivable Turnover ) 
 คํานวณจาก ขายสุทธิ / ( ลูกหนี .การค้าก่อนหนี .สงสยัจะสูญ + ตวัเงินรับการค้า ) แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี .
ให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็ว จากตัวเลขงบการเงินของบริษัทมีตัวเลขที"ลดลงแสดงถึงบริษัทมีการบริหารงานลูกหนี .การค้าให้
เปลี"ยนเป็นเงินสดได้ไม่เร็วเทา่กบัปี 2555 
 

5. ระยะเวลาเก็บหนี�เฉลี ย ( Average Collection Period ) 
 คํานวณจาก 360 / อตัราส่วนหมนุเวียนลูกหนี .การค้า แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาในการเก็บหนี .ลูกค้าสั .นหรือยาว จากตวัเลขที"
แสดงในงบการเงิน บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนี .ที"ก่อนชําระนานเฉลี"ยประมาณ 100 วนั ซึ"งมีจํานวนเพิ"มขึ .นจากปีก่อน เนื"องจาก
ลกูค้าได้ขอขยายการชําระเงิน อย่างไรก็ดี บริษัทได้วางมาตรการเข้มงวดในการติดตามชําระหนี .สินอย่างใกล้ชิด ตั .งแต่การออกหนงัสือ
ทวงหนี . การขอเพิ"มเงินประกนั ไปจนถงึการงดให้บริการไฟฟ้า นํ .าประปา ทั .งนี .บริษัทได้ตั .งสํารองหนี .สงสยัจะสูญเป็นเงินจํานวน 300,092 
บาท ในปี 2556 ซึ"งเพียงพอตอ่ยอดลกูหนี . และอายขุองลกูหนี . 
 

6. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี�  
 คํานวณจาก ต้นทนุซื .อหรือต้นทนุขาย / ( เจ้าหนี .การค้า + ตัjวเงินจ่ายการค้า ) แสดงความสามารถของบริษัทฯ ในการชําระเงิน
ให้แก่เจ้าหนี . จากตวัเลขที"แสดงในงบการเงิน บริษัทมีตวัเลขลดลงจากปี 2555 แสดงถงึบริษัทมีประสิทธิภาพในการชําระเงินให้แก่เจ้าหนี .
มากขึ .น  
 

7. ระยะเวลาชําระหนี� 
 คํานวณจาก  360 / อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี . แสดงถงึระยะเวลาในการชําระหนี .ให้กบัเจ้าหนี .การค้าจากตวัเลขที"แสดงในงบ
การเงิน บริษัทฯ มีระยะเวลาการจ่ายชําระหนี .ที"ประมาณ 236 วนั ซึ"งลดลงจากปี 2555 ส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพในการชําระหนี .
มากขึ .น โดยที"ระยะเวลาเก็บหนี .เฉลี"ยอยู่ที" 100 วนั ถือวา่บริษัทสามารถดําเนินการจดัการส่วนตา่งกบัระยะเวลาชําระหนี .ได้เป็นอย่างดี  
 



 
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) 
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อัตราส่วนแสดงความสามารถในการแสวงกําไร ( Profitability Ratio ) 
1. อัตรากําไรขั�นต้น 

 คํานวณจาก กําไรขั .นต้น / ขายสุทธิ  จากตวัเลขที"แสดงในตารางอตัราส่วนทางการเงินที"สําคญัของบริษัท มีอตัรากําไรขั .นต้น
คดิเป็น 68.20 ถงึแม้จะลดลงจากปีที"ผ่านมา แตต่วัเลขก็ยงัแสดงถงึประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทในการทํากําไร 
 

2. อัตรากําไรสุทธิ 
 คํานวณจาก  กําไรสุทธิ / ขายสุทธิ  จากตวัเลขที"แสดงในตารางอัตราส่วนทางการเงินที"สําคญัของบริษัท อตัราส่วนนี .มีการ
เปลี"ยนแปลงจากบวกเป็น (14.12%) ในปีปัจจุบัน สาเหตุหลักเนื"องมาจากบริษัทได้มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดตั .งกองทุน
อสังหาริมทรัพย์ และนําเงินไปก่อสร้างอาคารโกดังเพิ"มขึ .น และกําไรขั .นต้นที"ลดลงเมื"อเทียบกับปีที"ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุ 
 

3. อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
 คํานวณจาก  กําไรสทุธิ / ส่วนของผู้ ถือหุ้น  จากตวัเลขที"แสดงในตารางอตัราส่วนทางการเงินที"สําคญัของบริษัท อตัราส่วนนี .มี
การเปลี"ยนแปลงจาก 31.08% เป็น (0.03%) ในปีปัจจุบนั เนื"องมาจากบริษัทประสบผลขาดทนุ โดยมีสาเหตหุลกัจากการเพิ"มขึ .นของ
ค่าใช้จ่ายจากการจัดตั .งกองทุนอสงัหาริมทรัพย์และการก่อสร้างอาคารโกดงัเพิ"มเติม รวมถึงได้มีการเพิ"มทุนในส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 
2556 
 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน ( Efficiency Ratio ) 
1. อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 

 คํานวณจาก  กําไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม จากตวัเลขที"แสดงในตารางอัตราส่วนทางการเงินที"สําคญัของบริษัท มีอัตราส่วนที"
แสดงคดิเป็น (1.75%) อนัเนื"องมาจากบริษัทมีผลขาดทนุในปี 2556 ประกอบกบัสินทรัพย์รวมที"ลดลง ซึ"งแสดงความสามารถในการทํา
กําไรของสินทรัพย์ทั .งหมดที"บริษัทใช้ในการดําเนินกิจการ 
 

2. อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 
 คํานวณจาก  รายได้รวม / สินทรัพย์รวม  จากตวัเลขที"แสดงในตารางอตัราส่วนทางการเงินที"สําคญัของบริษัทมีอตัราส่วนใน
ส่วนนี .ที" 0.12 เทา่ ซึ"งอตัราส่วนนี .จะแสดงถงึประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั .งหมดเทียบกบัรายได้รวมของบริษัท 
 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ ( Financial Policy Ratio ) 
อัตราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 

 คํานวณจาก  หนี .สินรวม / ส่วนของผู้ ถือหุ้น จากตวัเลขที"แสดงในตารางอตัราส่วนทางการเงินที"สําคญัของบริษัทมีอตัราส่วน
อยู่ที" 1.36 เท่า ซึ"งลดลงเมื"อเทียบกบัอัตราส่วนปี 2555 สืบเนื"องจากจํานวนหนี .สินที"ลดลง อัตราส่วนนี .จะทําให้ทราบถึงแหล่งที"มาของ
เงินทนุวา่มาจากหนี .สิน หรือ ส่วนของผู้ ถือหุ้น  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ บริษทั วินโคสท ์อินดสัเทรียล พาร์ค จาํกดั (มหาชน))      

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สวนอุตสาหกรรม 
วินโคสท ์จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั (มหาชน) 
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
และหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็น
เพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี  

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตาม
ข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณรวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบั
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี 
ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการเพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
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นโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร 
รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  

 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
ความเห็น  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์
จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั (มหาชน) ขา้งตน้น้ี 
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และผลการดาํเนินงานรวม
และผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

 ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 21 บริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนโดยชดเชย
กบับญัชีขาดทุนสะสมทั้งจาํนวนก่อนนาํมาชดเชยกบับญัชีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น ทาํให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 บริษทัฯ คงมีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นเหลือ จาํนวนเงิน 264.64 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
ไดมี้การผอ่นปรนให้ใชว้ิธีการลดทุนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเพื่อลา้งส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นท่ีคา้งอยูใ่ห้หมดแทนการ
แกไ้ขขอ้ผิดพลาดของการบนัทึกบญัชีดงักล่าว ซ่ึงตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือ
วนัท่ี 19 มีนาคม 2555  พิจารณาอนุมติัใหมี้การขยายระยะเวลาการแกไ้ขส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นออกไปอีก 3 ปี 
(เสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2558) 
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เร่ืองอืน่ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในสาํนกังานเดียวกนักบัขา้พเจา้ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข และเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์เก่ียวกบัปัญหาในการดาํเนินงานต่อเน่ือง และการ
ท่ีบริษทัฯ มีการลดทุนโดยการนาํผลจากการลดทุนชดเชยขาดทุนสะสมทั้งจาํนวนก่อนนาํมาชดเชยส่วนตํ่า
กวา่มูลค่าหุน้ ตามรายงานลงวนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2556 
 
 
 
      
 (นางสาวจนัทรา   วอ่งศรีอุดมพร) 
              ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอร์วิสเซส จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2557 



งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 4,125,561              3,916,542              5,689,609              9,407,746             

เงินลงทุนชัว่คราว 8 312,000                 312,000                 14,223,793            4,000,000             

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น - สุทธิ 9 11,866,109            11,866,109            12,714,900            8,990,217             

สินคา้คงเหลือ 35,282                   35,282                   34,480                   20,078                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 16,338,952            16,129,933            32,662,782            22,418,041           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        250,000                 -                        -                        

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 11 371,311,406          371,311,406          366,780,231          315,455,074         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 12 34,504                   34,504                   63,500                   92,496                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 2,121,565              2,121,565              832,565                 815,564                

์

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 70

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 373,467,475          373,717,475          367,676,296          316,363,134         

รวมสินทรัพย์ 389,806,427          389,847,408          400,339,078          338,781,175         

         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 70



งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี้สินหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 15 22,404,764            22,245,223            24,273,918            22,776,939           

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 17 12,253,665            12,253,665            7,828,126              6,648,683             

ส่วนของหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 1,113,068              1,113,068              1,281,920              399,757                

ประมาณการหน้ีสินในการใหก้ารสนบัสนุน

ดา้นการเงินกบับริษทัยอ่ย -                        -                        -                        27,330,519           

ประมาณการหน้ีสินจากการถกูฟ้องร้องคดี 16 1,727,647              1,727,647              1,727,647              1,727,647             

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 37,499,144            37,339,603            35,111,611            58,883,545           

หนี้สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 117,718,335          117,718,335          129,977,641          133,679,780         

้

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 71

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 18 1,207,197              1,207,197              2,320,265              1,121,983             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 59,131,880            59,131,880            68,001,662            70,885,245           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 1,957,820              1,957,820              1,290,137              1,071,132             

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอื่น 6,945,116              6,947,516              6,553,376              12,081,987           

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 186,960,348          186,962,748          208,143,081          218,840,127         

รวมหนี้สิน 224,459,492          224,302,351          243,254,692          277,723,672         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 71



งบการเงินรวม

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555

บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

 ทุนเรือนหุน้

     ทุนจดทะเบียน

            หุน้สามญั    632,963,479  หุน้ มูลค่าหุน้ละ  1.00 บาท 20 632,963,479          632,963,479          632,963,479          632,963,479         

     ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

            หุน้สามญั    496,483,540  หุน้ มูลค่าหุน้ละ  1.00 บาท 496,483,540          496,483,540          490,483,540          490,483,540         

ส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุน้ 21 (264,418,342)        (264,418,342)        (264,642,142)        (264,642,142)        

กาํไร(ขาดทุน)สะสม

        จดัสรรแลว้

              ทุนสาํรองตามกฎหมาย 946,000                 946,000                 946,000                 946,000                

        ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (304,191,784)        (303,993,662)        (297,360,751)        (331,128,801)

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถื้อหุน้ 236,527,521          236,527,521          227,657,739          165,398,906         

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 72

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 165,346,935          165,545,057          157,084,386          61,057,503           

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 389,806,427          389,847,408          400,339,078          338,781,175         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 72



หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

บาท บาท บาท บาท

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 44,586,332           52,202,256           44,587,132           52,202,256            

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ (14,178,792)         (13,930,184)         (14,178,792)          (13,930,184)          

ตน้ทุนขาย -                        (1,061,900)           -                        (1,061,900)            

กาํไรขั้นต้น 30,407,540           37,210,172           30,408,340           37,210,172            

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 10 -                        28,351,751           -                        50,000                   

โอนกลบัผลขาดทุนจากการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน

แก่บริษทัยอ่ยจากการจาํหน่ายเงินลงทุน 10 -                        -                        -                        28,301,751            

รายไดอ่ื้น 3,316,630             3,013,128             3,315,934             2,985,757              

ค่าใชจ่้ายในการบริการ (3,809,574)           (3,889,406)           (3,809,574)            (3,889,406)            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (29,967,346)         (23,692,737)         (29,769,328)          (23,691,926)          

ตน้ทุนทางการเงิน (6,710,033)           (7,198,298)           (6,710,033)            (7,198,298)            

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงินได้ (6,762,783)           33,794,610           (6,564,661)            33,768,050            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24.1 (68,250)                -                        (68,250)                 -                         

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (6,831,033)           33,794,610           (6,632,911)            33,768,050            

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการตีราคาที่ดินใหม่ 24.3 8,869,782             62,258,833           8,869,782             62,258,833            

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงินได้ 8,869,782             62,258,833           8,869,782             62,258,833            
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2,038,749             96,053,443           2,236,871             96,026,883            

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (0.0138)                0.0689                  (0.0134)                 0.0688                   

            บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 73



กาํไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออก ส่วนตํ่ากว่า จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ - 

สุทธิจากภาษีเงินได้

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามที่รายงานไว้เดิม) 490,483,540           (264,642,142) 946,000                         (331,155,361) 236,284,151                     131,916,188            

ผลกระทบของการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ 4 (70,885,245) (70,885,245)

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 490,483,540           (264,642,142) 946,000                         (331,155,361) 165,398,906                     61,030,943              

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 33,794,610              62,258,833                      96,053,443              

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) 490,483,540           (264,642,142) 946,000                         (297,360,751) 227,657,739                     157,084,386            

ออกหุน้สามญัเพิ่มทุน 6,000,000               223,800 -                                -                           -                                   6,223,800                

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับปี -                          -                        -                                (6,831,033) 8,869,782                        2,038,749                
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 496,483,540           (264,418,342) 946,000                         (304,191,784) 236,527,521                     165,346,935            

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 74



กาํไร(ขาดทุน)สะสม องค์ประกอบอืน่

ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออก ส่วนตํ่ากว่า จัดสรรแล้ว ส่วนเกนิทุนจาก รวม

หมายเหตุ และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น ทุนสํารองตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร การตีราคาสินทรัพย์ - 

สุทธิจากภาษเีงนิได้

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 (ตามที่รายงานไว้เดมิ) 490,483,540               (264,642,142) 946,000                          (331,128,801) 236,284,151                          131,942,748               

ผลกระทบของการนาํนโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตัิ 4 -                              -                              -                                 -                            (70,885,245) (70,885,245)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 (ปรับปรุงใหม่) 490,483,540               (264,642,142) 946,000                          (331,128,801) 165,398,906                          61,057,503                 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม่) 33,768,050               62,258,833                            96,026,883                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 (ปรับปรุงใหม่) 490,483,540               (264,642,142) 946,000                          (297,360,751) 227,657,739                          157,084,386               

ออกห้นสามญัเพิ่มทน 6 000 000                   223 800 -                                 -                            -                                        6 223 800                   

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556

บริษทั สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 75

ออกหุนสามญเพมทุน 6,000,000                   223,800 -                                 -                            -                                        6,223,800                   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จสาํหรับปี -                              -                              -                                 (6,632,911) 8,869,782                              2,236,871                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 496,483,540               (264,418,342) 946,000                          (303,993,662) 236,527,521                          165,545,057               
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (6,762,783) 33,794,610          (6,564,661) 33,768,050          

ปรับกระทบกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาํเนินงาน

ค่าเส่ือมราคา 12,133,106           11,555,962          12,133,106            11,539,359          

ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 28,996                  28,996                 28,996                   28,996                 

หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบั) 333,784                (24,332) 333,784                 (24,332) 

หน้ีสงสยัจะสูญ - เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                        -                       -                        475,000               

ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย -                        16,271                 -                        -                       

(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร (42,003) (22,116) (42,003) (22,116) 

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,004                    -                       3,004                     -                       

ค่าใชจ่้ายของผลประโยชน์พนกังาน 667,683                219,005               667,683                 219,005               

ดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญาเช่าการเงินตดับญัชี 143,800                120,994               143,800                 120,994               

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 6,566,233             7,077,304            6,566,233              7,077,304            

ดอกเบ้ียรับ (217,816) (474,617) (217,816) (474,436) 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                        (28,351,751) -                        (50,000) 

โอนกลบัผลขาดทุนจากการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน

     แก่บริษทัยอ่ยจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                        -                       -                        (28,301,751) 

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ขาดทุนจากการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย -                        -                       -                        1,475,809            

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 12,854,004           23,940,326          13,052,126            25,831,882          

    และหน้ีสินดาํเนินงาน

สินทรัพยด์าํเนินงาน(เพิ่มข้ึน)ลดลง

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ (312,000) -                       (312,000) -                       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 421,535                (3,072,985) 421,535                 (3,073,117) 

สินคา้คงเหลือ (802) (14,402) (802) (14,402) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,289,000) (21,078) (1,289,000) (17,001) 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน(ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,869,154) 3,153,743            (2,028,695) 1,436,979            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 391,740                (5,528,612) 394,140                 (5,528,611) 

เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 10,196,323           18,456,992          10,237,304            18,635,730          

เงินสดรับจากการขอคืนภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 1,470,794             1,045,244            1,470,794              1,045,244            

เงินสดรับจากดอกเบ้ียรับ 239,014                411,304               239,014                 411,122               

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,466,770) (1,609,164) (1,466,770) (1,609,164) 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนินงาน 10,439,361           18,304,376          10,480,342            18,482,932          
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หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

บาท บาท บาท บาท

บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -                        45,114                 -                        50,000                 

เงินสดจ่ายในเงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจาํ -                        (10,223,793) -                        (10,223,793) 

เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนชัว่คราว - เงินฝากประจาํ 14,223,793           -                       14,223,793            -                       

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                       (250,000) -                       

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                        -                       -                        (475,000) 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร (16,671,366) (598,672) (16,671,366) (575,561) 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 46,084                  48,411                 46,084                   48,411                 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (2,401,489)            (10,728,940)         (2,651,489)            (11,175,943)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 6,223,800             -                       6,223,800              -                       

เงินสดจ่ายในหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (1,425,720) (1,758,560) (1,425,720) (1,425,126)           

เงินสดจ่ายในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,843,118) (2,557,811) (7,843,118) (2,557,811)           

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (6,556,882) (7,042,189) (6,556,882) (7,042,189)           

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงนิ (9,601,920)            (11,358,560)         (9,601,920)            (11,025,126)         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ (1,564,048) (3,783,124) (1,773,067) (3,718,137)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นงวด 7 5,689,609             9,472,733            5,689,609              9,407,746            
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 7 4,125,561             5,689,609            3,916,542              5,689,609            
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บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
วนัที ่ 31 ธันวาคม 2556  

 
1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทัฯ จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2528 และไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000391 สาํนกังานแห่งใหญ่ 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 52 ตาํบลท่าขา้ม อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
ประเทศไทย 
   บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายหรือให้เช่าพื้นท่ีในเขตปลอดอากร โดยบริษทัฯ 
ไดร้ับอนุมตัิจากกรมศุลกากรโดยอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  97 ตรี แห่งพระราชบญัญติั
ศุลกากร พ.ศ. 2469 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญตัิศุลกากร (ฉบบัที่ 18) พ.ศ. 2543 ให้เปิด
ดาํเนินการเขตปลอดอากรเพื่อการพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ช่ือ “เขตปลอดอากรวินโคสท”์ 
ตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2548 เป็นตน้ไป โดยไม่มีการกาํหนดวนัส้ินสุด แต่ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บอนุมติั
ให้จดัตั้งเขตปลอดอากรไม่ปฏิบตัิตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกาํหนดจนเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายอยา่งร้ายแรง อธิบดีมีอาํนาจเพิกถอนการอนุมติัหรือจดัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
   ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี 

- มีมติให้บริษทัฯ เปล่ียนช่ือบริษทัเฉพาะช่ือภาษาไทย จากเดิมช่ือ “บริษทั วินโคสท ์อินดสัเทรียล 
พาร์ค จาํกดั (มหาชน)” เปล่ียนเป็นช่ือ “บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั (มหาชน)” 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดม้ีการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิเรียบร้อยแลว้เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม 
2556 

- มีมติอนุมตัิให้จดัตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพยว์ินโคสท  ์อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไม่สามารถยื่น
เอกสารจดัตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพยว์ินโคสทไ์ดท้นักาํหนดภายในวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556 ซ่ึง
เป็นวนัสุดทา้ยของการรับยื่นเอกสารการจดัตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย ์ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัคง
ดาํเนินธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีทั้งในและนอกเขตปลอดอากรเช่นเดิม 

 
2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1   งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย รวมถึงการตีความ  
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ และ
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
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2.2   การจดัรายการในงบการเงินเป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดรายการยอ่
ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการ
บญัชี พ.ศ. 2543 

2.3   ในการจดัทาํงบการเงินเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
ตอ้งใชก้ารประมาณการและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั
รายได ้ค่าใชจ่้าย สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีไดป้ระมาณไว ้   

2.4   รายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นรายงานทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตาม
กฎหมาย รายงานทางการเงินฉบบัภาษาองักฤษแปลจากรายงานทางการเงินฉบบัภาษาไทย 
 

3. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 
3.1   ในการจดัทาํงบการเงินรวมถือหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบริษทัยอ่ยท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของ 

บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ จาํกัด (มหาชน) ภายหลงัจากได้ตดัยอดคงเหลือ และ
รายการคา้ระหว่างกนัแลว้ บริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย 
ตามอตัราส่วนดงัน้ี 

ช่ือกิจการ อตัราร้อยละของการถือหุน้ จดัตั้งในประเทศ ประเภทกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี   
 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555   
บริษทั วนิโคสท ์ออโตโมทีฟ จาํกดั 
(จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 
 5 เมษายน 2556) 

99.97 - ประเทศไทย ตัว แทนจํา ห น่ า ย รถ ยนต์ ให ม่ 
รถยนต์เก่า รถยนต์เอนกประสงค ์
และรถยนต์ประเภทอ่ืนๆ  ทั้ งใน
และต่างประเทศ  รวมทั้ งอะไหล่
และอุปกรณ์ของสินคา้ตวัอยา่ง 

3.2   บริษทัฯ ขายเงินลงทุนในบริษทั วินโคสท ์ทรานสปอร์ต จาํกดั เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงได้
รวมผลการดําเนินงานของบริษัทดังกล่าวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เน่ืองจาก
ผลการดาํเนินงานในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีสาระสาํคญั 

3.3   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 99.97 ในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัฯ
คาํนวณเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเสมือนหน่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 

3.4   รอบระยะเวลาบญัชีของบริษทัยอ่ยส้ินสุดวนัเดียวกนักบัของบริษทั สวนอุตสาหกรรม วินโคสท ์จาํกดั 
(มหาชน) 

3.5   ในการจดัทาํงบการเงินรวม บริษทัฯไดต้ดัยอดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินคงเหลือและรายการคา้
ระหวา่งกนัแลว้ 
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3.6   นโยบายการบัญชีของบริษทัย่อยในส่วนของรายการบัญชีท่ีเหมือนกันใช้นโยบายการบญัชี
เช่นเดียวกนักบับริษทัฯ 

 
4. การนํานโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

บริษทัฯ ไดน้าํมาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความ
มาตรฐานการบญัชีใหม่ และแนวปฏิบติัทางบญัชีใหม่ ท่ีมีผลบังคับใช้สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบติัโดยไม่มีผลกระทบต่อรายงานทางการ
เงินงวดปัจจุบนั ยกเวน้  

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้
 
 

มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สําหรับปี      
     ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน – สุทธิจากภาษีเงินได ้    
ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดินใหม่ - 62,258,833 62,258,833 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม รายการปรับปรุง ปรับปรุงใหม่ 

 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 70,885,245 70,885,245 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 236,284,151 (70,885,245) 165,398,906 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555   
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - 68,001,662 68,001,662 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 295,659,401 (68,001,662) 227,657,739 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สําหรับปี 
       ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

   

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืน – สุทธิจากภาษีเงินได ้    
ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดินใหม่ - 62,258,833 62,258,833 
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5. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการ

บญัชีใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 และ 2559 บริษทัฯ ยงัไม่ได้
นาํมาถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มีดงัต่อไปน้ี 
มีผลบงัคบัใชใ้นหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 

 การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

 และการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 

 เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10   ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 ส่ิงจูงใจสัญญาเช่าดาํเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได-้การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือม

ราคาท่ีตีราคาใหม่ 
 การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถื้อหุน้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาของรายการท่ีเก่ียวกบัรูปแบบของกฎหมาย

ตามสัญญาเช่า 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

 

มีผลบงัคบัใชใ้นหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 

 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ  เชื่อว ่ามาตรฐานการรายงานทางการเง ินขา้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อรายงานทางการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติัในงวดท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 
6. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

6.1 เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชจ้ดัทาํงบการเงิน 
เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ีใช้จดัทาํงบการเงิน คือ เกณฑ์ราคาทุนเดิม โดยใชร่้วมกบัเกณฑ์

อ่ืนๆ สาํหรับสินทรัพย์และหน้ีสินบางประเภทที่ มีการใช้เกณฑก์ารวดัมูลค่าอ่ืนไดเ้ปิดเผย
เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีใชใ้นนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.2 เคร่ืองมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดว้ยเงินสด และเงิน

ฝากธนาคาร  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินประกอบดว้ยเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืม ซ่ึงนโยบายการบญัชีเฉพาะ
สาํหรับรายการแต่ละรายการไดเ้ปิดเผยแยกไวใ้นแต่ละหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

6.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั ออมทรัพย ์ 

และประจาํไม่เกิน 3 เดือน ท่ีไม่ติดภาระคํ้าประกนั 
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6.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

   ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืนแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  

6.5 สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ แสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
6.6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

   เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงตามวิธีราคาทุนหกัผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 

6.7 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ท่ีดินแสดงตามราคาที่ตีใหม่หกัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
สินทรัพยถ์าวรยกเวน้ท่ีดิน แสดงตามราคาทุน ณ วนัเร่ิมรายการหักค่าเส่ือมราคาสะสม

และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  
ราคาที่ตีใหม่สาํหรับที่ดินคือมูลค่ายตุิธรรม ซ่ึงกาํหนดจากการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญ

อิสระ โดยบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวทุก 3 – 
5 ปี และในระหว่างน้ีหากมีปัจจยัอื่นใดที่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคญัต่อมูลค่าสินทรัพย ์
บริษทัฯ จะจดัให้มีการประเมินราคาใหม่โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระในปีนั้น ๆ  

บริษทัฯ บนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพย ์ดงัน้ี 
- บริษทัฯ บนัทึกมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้น
เคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯ ไดร้ับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุน
แลว้ ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที่เคยลดลงซ่ึงได้
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนแลว้  

- บริษทัฯ รับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไร
หรือขาดทุน อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของ
บญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 
ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนําไปหักออกจาก  “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ ไม่เกินจาํนวนซ่ึงเคยตีราคาเพิ่มข้ึนของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั และส่วนท่ีเกินจะ
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
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ค่าเส่ือมราคาคาํนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุการใชง้านโดยประมาณของสินทรัพย ์ 

ดงัน้ี 
อาคารและส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5 – 25 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5 – 25 ปี 
เคร่ืองมือ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 5 – 20 ปี 
งานระหว่างก่อสร้างแสดงในราคาทุนโดยท่ียงัไม่มีการตดัค่าเส่ือมราคาจนกระทัง่

สินทรัพยน์ั้นจะแลว้เสร็จและพร้อมท่ีจะใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเกิดรายการ  
ตน้ทุนของการเปลี่ยนแทนจะถูกรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
รายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเช่ือถือ ตน้ทุนของการ
เปล่ียนแทนสินทรัพยจ์ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาตามเกณฑอ์ายกุารใชง้านโดยประมาณ   

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คาํนวณจากผลต่างระหว่าง
เงินสดรับสุทธิกบัมูลค่าตามบญัชีและรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 

6.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน แสดงตามราคาทุน ณ วนัเร่ิมรายการหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และ

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณตามวิธีเส้นตรงตลอดอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณระยะเวลา 5 ปี  

6.9 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ดรั้บการประเมิน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานว่า

มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี จะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้นหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีมีสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณา
นั้นรวมอยู่โดยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตาม 
หากสินทรัพยท่ี์ด้อยค่านั้ นเป็นสินทรัพยท่ี์มีการตีราคาใหม่ซ่ึงเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึน ผล
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าน้ีจะถูกรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนไม่เกินส่วนเกินทุนท่ีเคยบนัทึก
ไวส้ําหรับสินทรัพยร์ายการเดียวกนันั้น ซ่ึงจะมีผลทาํให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ของ
สินทรัพยน์ั้นลดลง 

การคาํนวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน 
- มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพย์หรือหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด หรือมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพยน์ั้น แลว้แต่ จาํนวนใดจะสูงกวา่ 

- ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย  ์ประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตที่คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยจ์ะถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา
คิดลดที่เป็นอตัราก่อนภาษีเงินไดที้่สะทอ้นมูลค่าที ่อาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์

- สินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยอิสระแยกจากสินทรัพย์
อื่นๆ  จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนให้สอดคลอ้งกบัหน่วยสินทรัพย ์ท่ี
ก่อให้ เ กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นมีความเก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
- ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลบัรายการ 

หากประมาณการที่ใชใ้นการกาํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนได้เปลี่ ยนแปลง
ไปภายหลงัจากรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุดแลว้ เพียงเพื่อใหมู้ลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรเป็น (สุทธิจากค่าเส่ือมราคา
สะสมหรือค่าตดัจาํหน่ายสะสม) หากไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพยน์ั้นมาก่อน 

- การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ทนัที เวน้แต่กรณีท่ีสินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ จะถือว่าการกลบัรายการผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ตีราคาใหม่เป็นการตีราคาเพิ่ม 

6.10 สญัญาเช่าการเงิน 
สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้ผู ้

เช่าจะถูกจดัเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินรับรู้เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่
จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายแต่ละคร้ังจะถูกแบ่งเป็นการชาํระหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
ทางการเงินดว้ยวิธีอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริงเพื่อให้เป็นอตัราคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งตลอดอายุ
สัญญาเช่า ยอดคงเหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นหน้ีสิน 
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สินทรัพยท่ี์จดัหาโดยสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของ
สินทรัพยน์ั้น 

6.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
บริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดรายการ  
บริษทัฯ รับรู้ผลประโยชน์ของพนกังานเมื่อเลิกจา้งหรือเกษียณอายเุพื ่อจ่ายให้แก่

พนกังานตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย  บริษทัฯ รับรู้ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานซ่ึงคาํนวณโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ดว้ยเทคนิคการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั และคิดลดผลประโยชน์โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
ซ่ึงประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีครบกาํหนดในเวลาใกลเ้คียงกบักาํหนดชาํระของหน้ีสิน
ดงักล่าว กระแสเงินสดที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคตประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน 
อตัราการลาออก อตัรามรณะ อายงุาน และปัจจยัอ่ืน บริษทัฯ แสดงภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังานเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียน ค่าใชจ้่ายที่เกี่ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานจะถูก
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เพื่อกระจายตน้ทุนดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน  

6.12 ประมาณการหน้ีสิน 
บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิด

ภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระ
ภาระผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืน
บนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอยา่งแน่นอนเม่ือไดจ่้าย
ชาํระประมาณการหน้ีสินไปแลว้ 

6.13 การรับรู้รายได ้
- รายไดจ้ากการให้เช่ารับรู้ตามระยะเวลาพึงรับ โดยคาํนวณจากอตัราค่าเช่าท่ีกาํหนดใน

สญัญา 
- รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแก่ลูกคา้แลว้  
- รายไดจ้ากการขนส่งรับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการขนส่งแก่ลูกคา้แลว้ 
- รายไดจ้ากการขายรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับรู้ตามระยะเวลาพึงรับโดยคาํนวณจากยอดเงินตน้คงคา้ง 

6.14 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
- ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
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- รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

 

6.15 ภาษีเงินได ้
ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดรั้บ

รู้ในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
หรือรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นซ่ึงจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือรับรู้โดยตรงใน
ส่วนของผูถื้อหุน้เช่นเดียวกนั 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
  บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากรโดยใช้
อตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยวิธีหน้ีสินตามงบแสดงฐานะการเงินซ่ึง
คาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตัดบัญชีดังกล่าว ทั้ งน้ี สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกปรับลดลงเท่าท่ี
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

6.16 กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดดว้ย

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งปีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  
ไม่มีการคาํนวณกาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ปรับลดเน่ืองจากไม่มีหุน้สามญัเทียบเท่า 

6.17 การจดัสรรกาํไรสะสม  
การจดัสรรกาํไรสะสมเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

โดยบริษทัฯ จะจดัสรรเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงจะรายงานให้
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบต่อไป 

6.18 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 
  ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช ้  

ดุลยพินิจและการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการ
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ประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดง
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที่สาํคญัมีดงัน้ี 
สัญญาเช่า  

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน 
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า
บริษทัฯ ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีแ้ละลูกหนีอ้ืน่ 

  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึง
ประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
เป็นตน้ 

 ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณ

อายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือเ ม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุ
การใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ใน
แต่ละช่วงเวลาและบนัทึกผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
คาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะตัดจําหน่ายตามวิธี เส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณและจะพิจารณาการดอ้ยค่าหากมีขอ้บ่งช้ี  
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณการขึ้นตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงขอ้สมมติในการประมาณการดงักล่าวประกอบดว้ย อตัราคิดลด 
จาํนวนเงินเดือนท่ีคาดว่าจะเพิ่มข้ึนในอนาคต และปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร์ ใน
การกาํหนดอตัราคิดลดฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีสะทอ้นถึงสภาพการณ์ทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบนั อยา่งไรก็ตาม ผลประโยชน์หลงัออกจากงานท่ีเกิดข้ึนจริงนั้นอาจแตกต่าง
ไปจากท่ีไดป้ระมาณไว ้
คดีความฟ้องร้อง 
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บริษทัฯ ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และรับรู้ประมาณการหน้ีสินดังกล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากที่ไดป้ระมาณไว ้

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
เงินสด 31,612  30,000  30,000 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 6,643  6,643  5,044 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 4,087,306  3,879,899  5,654,565 
        รวม 4,125,561  3,916,542  5,689,609 

 
8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

 บาท  บาท  บาท 
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้      
   เงินลงทุนในตราสารทุนในความ 
     ตอ้งการของตลาด 

 
312,000 

  
312,000 

  
- 

เงินฝากประจาํ -  -  14,223,793 
        รวม 312,000  312,000  14,223,793 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนชัว่คราวทั้งจาํนวนเป็นการลงทุนในรูปเงินฝากธนาคาร
ประเภทประจาํ 4 เดือน โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 ต่อปี  
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ – สุทธิ 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา้ 5,822,619  5,822,619  6,357,997 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,903,278)  (1,903,278)  (1,569,494) 
ลูกหน้ีการคา้ – สุทธิ 3,919,341  3,919,341  4,788,503 
      
ลูกหน้ีอ่ืน 8,246,860  8,246,860  8,652,834 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (300,092)  (300,092)  (726,437) 
ลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 7,946,768  7,946,768  7,926,397 

     รวม 11,866,109  11,866,109  12,714,900 
 

ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายไุดด้งัน้ี  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ลูกหน้ีการคา้ท่ีอยูใ่นกาํหนดชาํระ 1,589,964  1,589,964  2,387,852 
ลูกหน้ีการคา้ท่ีเกินกาํหนดชาํระ      
    เกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 1 – 3 เดือน 2,317,089  2,317,089  2,074,894 
    เกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 3 – 6 เดือน 346,072  346,072  325,757 
    เกินกาํหนดชาํระตั้งแต่ 6 – 12 เดือน -  -  - 
    เกินกาํหนดชาํระมากกวา่ 1 ปี ข้ึนไป 1,569,494  1,569,494  1,569,494 

     รวม 5,822,619  5,822,619  6,357,997 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,903,278)  (1,903,278)  (1,569,494) 

     สุทธิ 3,919,341  3,919,341  4,788,503 
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ลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 3,753,326  3,753,326  3,753,341 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  -  21,198 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,557,290  1,557,290  1,452,073 
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย 2,833,316  2,833,316  2,905,590 
อ่ืน ๆ 102,928  102,928  520,632 

     รวม 8,246,860  8,246,860  8,652,834 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (300,092)  (300,092)  (726,437) 

     สุทธิ 7,946,768  7,946,768  7,926,397 
 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัน้ี     

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ยอดคงเหลือตน้งวด (2,295,931)  (2,295,931)  (25,360,624) 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด (333,784)  (333,784)  (42,115) 
โอนกลบัในระหวา่งงวด -  -  66,447 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 426,345  426,345  23,040,361 
ยอดคงเหลือปลายงวด (2,203,370)  (2,203,370)  (2,295,931) 

 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดต้ดัจาํหน่ายลูกหน้ีอ่ืนรายหน่ึง จาํนวนเงิน 
0.43 ลา้นบาท ซ่ึงไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ต็มจาํนวนแลว้ออกจากบญัชี เน่ืองจากบริษทัฯ ได้
พิจารณาแลว้วา่ไม่คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ีท่ีจะเกิดข้ึน 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ ถือหุน้ในบริษทัยอ่ยในอตัราส่วน ดงัน้ี                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ช่ือกิจการ 
ทุนท่ีชาํระแลว้ 

(สุทธิจากลูกหน้ีค่าหุน้) 

 

สัดส่วนการถือหุน้    

 วิธีราคาทุน 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 
 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2555 

 บาท  ร้อยละ  บาท  บาท 
บริษทั วินโคสท ์ออโตโมทีฟ จาํกดั 250,300.00  99.97  250,300.00  - 

 

ตามรายงานการประชุมกรรมการคร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2556 มีมติเป็นเอก
ฉนัทใ์หอ้นุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั วินโคสท ์ออโตโมทีฟ จาํกดั โดยดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทน
จาํหน่ายรถยนตเ์ก่า รถยนตใ์หม่ และรถยนตเ์ฉพาะกิจทั้งในและต่างประเทศ เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 
2556 บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัโดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 1.00 ลา้นบาท และ
บริษทัฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ร้อยละ 99.97 โดยบริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ จาํนวน
เงิน 0.25 ลา้นบาท 
การจาํหน่ายเงินลงทุนในปี 2555 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2555 เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2555 มีมติให้
ขายหุน้สามญัของบริษทั วินโคสท ์ทรานสปอร์ต จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการ
ขนส่งและขนถ่ายสินคา้โดยตกลงโอนหุ้นสามญัจาํนวน 5,999,993 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.0083 บาท 
เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท ซ่ึงผูซ้ื้อจะรับโอนภาระผกูพนัท่ีเกิดข้ึนก่อนการซ้ือขายหุ้นทั้งหมด แต่
ไม่รวมถึงหน้ีสินท่ีบริษทัฯ เป็นเจา้หน้ีต่อบริษทั วินโคสท ์ทรานสปอร์ต จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดรั้บ
ชาํระค่าหุน้ และโอนหุน้ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 

มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2555 ดงัน้ี 
 งบการเงินของบริษทัยอ่ย 
 บาท 
สินทรัพย ์  
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,886 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 3,260 
 อุปกรณ์-สุทธิ 3,314 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  4,297 
                รวมสินทรัพย ์ 15,757 
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   งบการเงินของบริษทัยอ่ย 
    บาท 
หน้ีสิน     
 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน    42,995,444 
 ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 
   

333,433 
 เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัใหญ่    1,300,000 
 ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องคดี   8,422,355 
 เจา้หน้ีเช่าซ้ือจากการปรับโครงสร้างหน้ี-สุทธิ   111,144 
            รวมหน้ีสิน    53,162,376 
 มูลค่าตามบญัชี    (53,146,619) 
 หกั หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    (70) 
 มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ   (53,146,689) 

      
มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตามบญัชีของบริษทัยอ่ย ณ วนัจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (53,146,689) 
หกั ภาระหน้ีระหวา่งกนัตามสญัญาซ้ือขายเงินลงทุน    

            ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – บริษทัยอ่ย     23,040,361   

            เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ย  1,300,000  24,340,361 
      รับโอนภาระหน้ีสินจากบริษทัยอ่ยตามสญัญาซ้ือขายเงินลงทุน    
            เจา้หน้ีอ่ืน  60,000   
            หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  444,577  504,577 
โอนกลบัผลขาดทุนจากการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย   (28,301,751) 

    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 บาท  บาท 
มูลค่าการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 50,000  50,000 
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย (28,301,751)               - 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 28,351,751  50,000 

    
มูลค่าการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 50,000  50,000 
หกั  เงินสดและรายการเทียบเท่าของบริษทัยอ่ย ณ วนัจาํหน่ายเงินลงทุน (4,886)               - 
เงินสดรับสุทธิจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 45,114  50,000 
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11. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ    
   ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม 
 ที่ดิน ที่ดิน- 

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
เครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เครื่องใชส้าํนกังาน

ยานพาหนะ ระบบ
สาธารณูปโภค 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554                   
ราคาทุน  27,605,849  236,284,151  281,992,470  1,365,597  52,576,912  2,076,356  34,660,013        -  636,561,348 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  -  -  (246,487,463)  (891,125)  (52,438,481)  (410,829)  (20,878,376)        -  (321,106,274) 

มูลค่าตามบัญชี  27,605,849  236,284,151  35,505,007  474,472  138,431  1,665,527  13,781,637        -  315,455,074 
รายการระหวา่งปีสิ้นสุดวนัที่                   
   31 ธนัวาคม 2555                   
ซื้อสินทรัพย ์  -  -  -  3,100  50,326  2,967,000  204,044  291,091  3,515,561 
จาํหน่ายสินทรัพย ์  -  -  -  -  -  (150,000)  (38,000)  -  (188,000) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 
ที่ดินเพิ่ม 

  
- 

  
59,375,250 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
59,375,250 

ค่าเสื่อมราคาประจาํปี  -  -  (8,099,140)  (128,236)  (83,224)  (543,837)  (2,684,922)  -  (11,539,359) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรับ 
ส่วนที่จาํหน่าย 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
149,999 

  
11,706 

  
- 

  
161,705 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี  27,605,849  295,659,401  27,405,867  349,336  105,533  4,088,689  11,274,465  291,091  366,780,231 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                   
ราคาทุน  27,605,849  295,659,401  281,992,470  1,368,697  52,627,238  4,893,356  34,826,057  291,091  699,264,159 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  -  -  (254,586,603)  (1,019,361)  (52,521,705)  (804,667)  (23,551,592)  -  (332,483,928) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี  27,605,849  295,659,401  27,405,867  349,336  105,533  4,088,689  11,274,465  291,091  366,780,231 
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 งบการเงินรวม 
 ที่ดิน ที่ดิน- 

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
เครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เครื่องใชส้าํนกังาน

ยานพาหนะ ระบบ
สาธารณูปโภค 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                   
ราคาทุน  27,605,849  295,659,401  281,992,470  1,368,697  52,627,238  4,893,356  34,826,057  291,091  699,264,159 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  -  -  (254,586,603)  (1,019,361)  (52,521,705)  (804,667)  (23,551,592)  -  (332,483,928) 

มูลค่าตามบัญชี  27,605,849  295,659,401  27,405,867  349,336  105,533  4,088,689  11,274,465  291,091  366,780,231 
รายการระหวา่งปีสิ้นสุดวนัที่                   
   31 ธนัวาคม 2556                   
ซื้อสินทรัพย ์  -  -  2,967,539  27,421  178,744  -  636,537  12,861,125  16,671,366 
รับโอน (โอนออก)  -  -  11,025,092  -  -  -  -  (11,025,092)  - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์  -  -  -  (6,337)  (584,272)  -  (54,034)  -  (644,643) 
ค่าเสื่อมราคาประจาํปี  -  -  (8,263,610)  (129,124)  (58,171)  (969,071)  (2,713,130)  -  (12,133,106) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรับ 
ส่วนที่จาํหน่าย 

 
-  -  -  3,333  584,205  -  50,020  -  637,558 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี  27,605,849  295,659,401  33,134,888  244,629  226,039  3,119,618  9,193,858  2,127,124  371,311,406 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556                   
ราคาทุน  27,605,849  295,659,401  295,985,101  1,389,781  52,221,710  4,893,356  35,408,560  2,127,124  715,290,882 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  -  -  (262,850,213)  (1,145,152)  (51,995,671)  (1,773,738)  (26,214,702)  -  (343,979,476) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี  27,605,849  295,659,401  33,134,888  244,629  226,039  3,119,618  9,193,858  2,127,124  371,311,406 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน ที่ดิน –  

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
เครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เครื่องใชส้าํนกังาน

ยานพาหนะ ระบบ
สาธารณูปโภค 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554                   
ราคาทุน  27,605,849  236,284,151  281,992,470  1,365,597  52,576,912  2,076,356  34,660,013        -  636,561,348 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  -  -  (246,487,463)  (891,125)  (52,438,481)  (410,829)  (20,878,376)        -  (321,106,274) 

มูลค่าตามบัญชี  27,605,849  236,284,151  35,505,007  474,472  138,431  1,665,527  13,781,637        -  315,455,074 

รายการระหวา่งปีสิ้นสุดวนัที่                   
 31 ธนัวาคม 2555                   
ซื้อสินทรัพย ์  -  -  -  3,100  50,326  2,967,000  204,044  291,091  3,515,561 
จาํหน่ายสินทรัพย ์  -  -  -  -  -  (150,000)  (38,000)  -  (188,000) 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคา 
ที่ดินเพิ่ม 

  
- 

  
59,375,250 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
59,375,250 

ค่าเสื่อมราคาประจาํปี  -  -  (8,099,140)  (128,236)  (83,224)  (543,837)  (2,684,922)  -  (11,539,359) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรับ 
    ส่วนที่จาํหน่าย 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
149,999 

  
11,706 

  
- 

  
161,705 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี  27,605,849  295,659,401  27,405,867  349,336  105,533  4,088,689  11,274,465  291,091  366,780,231 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                   
ราคาทุน  27,605,849  295,659,401  281,992,470  1,368,697  52,627,238  4,893,356  34,826,057  291,091  699,264,159 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  -  -  (254,586,603)  (1,019,361)  (52,521,705)  (804,667)  (23,551,592)  -  (332,483,928) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี  27,605,849  295,659,401  27,405,867  349,336  105,533  4,088,689  11,274,465  291,091  366,780,231 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดิน ที่ดิน –  

ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 
เครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เครื่องใชส้าํนกังาน

ยานพาหนะ ระบบ
สาธารณูปโภค 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง 

รวม 

  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555                   
ราคาทุน  27,605,849  295,659,401  281,992,470  1,368,697  52,627,238  4,893,356  34,826,057  291,091  699,264,159 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  -  -  (254,586,603)  (1,019,361)  (52,521,705)  (804,667)  (23,551,592)  -  (332,483,928) 

มูลค่าตามบัญชี  27,605,849  295,659,401  27,405,867  349,336  105,533  4,088,689  11,274,465  291,091  366,780,231 

รายการระหวา่งปีสิ้นสุดวนัที่                   
 31 ธนัวาคม 2556                   
ซื้อสินทรัพย ์  -  -  2,967,539  27,421  178,744  -  636,537  12,861,125  16,671,366 
รับโอน (โอนออก)  -  -  11,025,092  -  -  -  -  (11,025,092)  - 
จาํหน่ายสินทรัพย ์  -  -  -  (6,337)  (584,272)  -  (54,034)  -  (644,643) 
ค่าเสื่อมราคาประจาํปี  -  -  (8,263,610)  (129,124)  (58,171)  (969,071)  (2,713,130)  -  (12,133,106) 
ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรับ 
    ส่วนที่จาํหน่าย 

 
-  -  -  3,333  584,205  -  50,020  -  637,558 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี  27,605,849  295,659,401  33,134,888  244,629  226,039  3,119,618  9,193,858  2,127,124  371,311,406 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556                   
ราคาทุน  27,605,849  295,659,401  295,985,101  1,389,781  52,221,710  4,893,356  35,408,560  2,127,124  715,290,882 
หกั ค่าเสื่อมราคาสะสม  -  -  (262,850,213)  (1,145,152)  (51,995,671)  (1,773,738)  (26,214,702)  -  (343,979,476) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี  27,605,849  295,659,401  33,134,888  244,629  226,039  3,119,618  9,193,858  2,127,124  371,311,406 
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  เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัฯ มีการประเมินราคาที่ดินใหม่โดยผูป้ระเมินราคา
อิสระซ่ึงใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลค่าและจากการประเมินดงักล่าวพบว่าท่ีดิน
มีราคาประเมิน จาํนวนเงิน 323.27 ลา้นบาท จากเดิมที่เคยตีราคาที่ดินโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคา
ตลาด เมื่อวนัที่ 22 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีราคาประเมิน จาํนวนเงิน 263.89 ลา้นบาท ทาํให้บริษทัฯ 
บนัทึกเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน จาํนวนเงิน 59.38 ลา้นบาท โดยมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน
ที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยภ์ายใต้
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น และส่วนเกินดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ ไดจ้าํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ราคาทุน 
545.88 ลา้นบาท เท่ากนัทั้งสองปี และท่ีจะมีข้ึนในอนาคตเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บ
จากสถาบนัการเงิน ตามหมายเหตุ 14 พร้อมทั้งยกผลประโยชน์จากการเอาประกนัภยัในวงเงินตาม
สญัญาประกนัภยัใหแ้ก่สถาบนัการเงินดงักล่าว 

 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ  
ประกอบดว้ย 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ระบบคอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์ 
                         บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554   
ราคาทุน  1,059,095 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (865,121) 

    ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  (101,478) 
มูลค่าตามบัญชี  92,496 
รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  
ค่าตดัจาํหน่ายประจาํปี  (28,996) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี  63,500 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ระบบคอมพิวเตอร์ 

ซอฟตแ์วร์ 
                         บาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   
ราคาทุน  1,059,095 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (894,117) 
      ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  (101,478) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี  63,500 

รายการระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
ค่าตดัจาํหน่ายประจาํปี  (28,996) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี  34,504 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   
ราคาทุน  1,059,095 
หกั ค่าตดัจาํหน่ายสะสม  (923,113) 

   ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  (101,478) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี  34,504 

 
13. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทั้งจาํนวนตามวิธีหน้ีสินโดยใชอ้ตัรา
ภาษีร้อยละ 23 สําหรับปี 2555 และร้อยละ 20 สาํหรับปี 2556 เป็นตน้ไป ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
รายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯ สรุป
ไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ส่วนท่ีรับรู้ ส่วนท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2555 ในกาํไร(ขาดทุน) ในกาํไร(ขาดทุน) 31 ธนัวาคม 2556 
  สาํหรับงวด เบด็เสร็จอ่ืน  
 บาท บาท บาท บาท 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
    ท่ีดิน – ส่วนท่ีตีราคาเพิ่ม 68,001,662 - (8,869,782) 59,131,880 

 
 



 

100 

 

14. สินเช่ือและการคํา้ประกนั 
บริษทัฯ ไดรั้บวงเงินสินเช่ือเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และวงเงิน

หนงัสือคํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินรวม จาํนวนเงิน 140 ลา้นบาท โดยไดจ้าํนองที่ดิน พร้อมส่ิงปลูก
สร้างและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ตามหมายเหตุ 11 ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษทัฯ เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
ไวก้บัสถาบนัการเงิน 

 
15. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
เจา้หน้ีการคา้ 9,249,609  9,249,609  9,280,849 

เจา้หน้ีอ่ืน 13,155,155  12,995,614  14,993,069 

รวม 22,404,764  22,245,223  24,273,918 
 
 

เจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 7,526,944  7,487,944  8,850,616 
เงินทดรองรับ 373,461  253,380  1,102,159 
เจา้หน้ีอ่ืน 4,714,681  4,714,681  4,400,789 
อ่ืน ๆ 540,069  539,609  639,505 
    รวม 13,155,155  12,995,614  14,993,069 
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16. ประมาณการหนีสิ้นในคดีความทีถู่กฟ้องร้อง 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ประมาณการหน้ีสินในคดีความท่ีถูกฟ้องร้องทั้งจาํนวน

เกิดจากคดีความท่ีการรถไฟแห่งประเทศไทยไดย้ื่นฟ้องคดีแพ่งแก่บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2554 
ในข้อหาผิดสัญญาเช่า และเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเช่ารถโบก้ีบรรทุกตู ้สินค้าซ่ึง
ประกอบดว้ยยอดหน้ี ดอกเบ้ียและค่าเบ้ียปรับจนถึงวนัท่ีบริษทัฯ ถูกฟ้องร้อง โดยบริษทัฯ ไดรั้บรู้
ประมาณการหน้ีสินไวต้ามรายละเอียด ดงัน้ี  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
มูลหน้ีท่ีถูกเจา้หน้ีการคา้ฟ้องร้อง 11.97  11.97 11.97 
มูลหน้ีเงินตน้ตามหมายศาล 10.24  10.24  10.24 
มูลหน้ีเจา้หน้ีการคา้ตามบญัชี 10.24  10.24  10.24 
ประมาณการหน้ีสินจากการถูกฟ้องร้อง 1.73  1.73  1.73 

 
17. เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
  ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,656,045  17,656,045  19,291,349 
เงินกูย้มืระยะสั้น  57,434,883  57,434,883  62,740,131 
เงินกูย้มืระยะยาว 8,846,085  8,846,085  9,662,460 
ภาระหน้ีตามหนงัสือคํ้าประกนั  901,758  901,758  987,949 
         รวมมูลหน้ีทั้งหมด 84,838,771  84,838,771  92,681,889 
บวก ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 45,133,229  45,133,229  45,123,878 
         รวม 129,972,000  129,972,000  137,805,767 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี         (12,253,665)  (12,253,665)  (7,828,126) 
        สุทธิ 117,718,335  117,718,335  129,977,641 
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สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาว
จากสถาบนัการเงินมีรายการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินตน้  ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  รวม 
 บาท  บาท  บาท 
ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2554 95,239,700  45,088,763  140,328,463 
บวก เพิม่ข้ึนระหวา่งงวด -  7,077,304  7,077,304 
หกั   ลดลงระหวา่งงวด (2,557,811)  (7,042,189)  (9,600,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 92,681,889  45,123,878  137,805,767 
บวก เพิม่ข้ึนระหวา่งงวด -  6,566,233  6,566,233 
หกั   ลดลงระหวา่งงวด (7,843,118)  (6,556,882)  (14,400,000) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 84,838,771  45,133,229  129,972,000 

 

ตั้ งแต่วันท่ี  25 มกราคม  2553 และวันท่ี  8 กุมภาพันธ์  2553 บริษัทฯ  ได้ทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเก่ียวกบัคดีท่ีผิดนัดชาํระ โดยสถาบนัการเงิน
ยินยอมให้ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระทั้ งส้ินภายใน 8 ปี 6 เดือน (102 งวด) นับแต่วนัทาํสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ผอ่นชาํระงวดละไม่นอ้ยกว่าจาํนวนเงิน 500,000 – 2,200,000 บาท ตามงวด
ระยะเวลาการผอ่นชาํระ โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ต่อปี ของเงินตน้ จาํนวนเงิน 95.67 ลา้นบาท 

ต่อมาวนัท่ี 29 มีนาคม 2555 บริษทัฯไดท้าํสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกบัสถาบนัการเงิน 
เพื่อผอ่นปรนเง่ือนไขและขอ้ตกลงในการชาํระหน้ี โดยมีระยะเวลาการผอ่นชาํระจาํนวน 78 งวด ผอ่น
ชาํระงวดละไม่น้อยกวา่จาํนวนเงิน 800,000 – 2,500,000 บาท ตามงวดระยะเวลาการผ่อนชาํระ
งวดสุดทา้ยชาํระหน้ีส่วนท่ีคา้งชาํระทั้งหมด เร่ิมชาํระงวดแรกภายในเดือนมกราคม 2555 โดยมีอตัรา
ดอกเบ้ีย MLR ของสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 

หากบริษทัฯ ชาํระหน้ีตามสัญญาโดยไม่ผดิเง่ือนไขการจ่ายชาํระงวดสุดทา้ยบริษทัฯ จะไดรั้บ
การลดดอกเบ้ียท่ีตั้งพกัไว ้จาํนวนเงิน 16.51 ลา้นบาท เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าว บริษทัฯ ไดจ้าํนองท่ีดิน 
พร้อมส่ิงปลูกสร้างและท่ีจะมีข้ึนในอนาคต ตามหมายเหตุ 11 ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ เป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัไวก้บัสถาบนัการเงิน 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะ
ยาวตามเง่ือนไขของสญัญาขา้งตน้แลว้ 
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18. หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงิน 
 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 2,454,673  2,454,673  3,880,393 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (134,408)  (134,408)  (278,208) 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 2,320,265  2,320,265  3,602,185 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,113,068)  (1,113,068)  (1,281,920) 
      สุทธิ 1,207,197  1,207,197  2,320,265 

 

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน แยกตามกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ไม่เกิน 1 ปี                                     1,203,433  1,203,433  1,536,855 
เกินกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี                     1,251,240  1,251,240  2,343,538 
      รวม 2,454,673  2,454,673  3,880,393 

 
19. ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

    ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานมีรายละเอียดดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,290,137  1,290,137  1,071,132 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 568,928  568,928  257,467 
ดอกเบ้ียจ่าย 56,102  56,102  34,439 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ 
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 
42,653 

  
42,653 

 
(72,901) 

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  1,957,820  1,957,820  1,290,137 
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   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 รายการท่ีถูกรวมไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนัและดอกเบ้ียจ่าย 625,030  625,030  291,906 
ผล(กาํไร)ขาดทุนจากการประมาณการ      
     ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 42,653  42,653  (72,901) 

รวม 667,683  667,683  219,005 
 

  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนขา้งตน้แสดงรวมในรายการดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 667,683  667,683  219,005 

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั มีดงัน้ี 
 อตัราคิดลด  ร้อยละ 4.26 ต่อปี 
 อตัราการขึ้นเงินเดือนโดยเฉล่ีย  ร้อยละ 1 – 4 ต่อปี 
 อตัราการลาออก  ร้อยละ 0 – 23.08 ต่อปี 
 เกษียณอาย ุ  55 ปี 
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20. ทุนเรือนหุ้น 
  ทุนจดทะเบียนและทุนท่ีออกและชาํระหุน้แลว้ มีการเคล่ือนไหว ดงัน้ี 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 ราคาท่ี 

ตราไว ้
จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน   

ราคาท่ี 
    ตราไว ้

จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 บาท หุน้  บาท     บาท    หุน้  บาท 
ทุนจดทะเบียน          
หุน้สามญัตน้งวด 1   632,963,479    632,963,479  1  632,963,479    632,963,479 
หกั ลดทุน 1 (142,479,939)  (142,479,939)  1 -     - 
บวก เพิ่มทุน 1 142,479,939  142,479,939  1 -     - 
หุน้สามญัส้ินงวด 1   632,963,479    632,963,479  1  632,963,479    632,963,479 

          
ทุนที่ออกและชําระแล้ว          
หุน้สามญัตน้งวด 1 490,483,540  490,483,540  1 490,483,540  490,483,540 
บวก ออกหุน้สามญั 1 6,000,000     6,000,000  1 -     - 
หุน้สามญัส้ินงวด 1 496,483,540  496,483,540  1 490,483,540  490,483,540 

 

20.1 ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 ไดมี้มติอนุมติั
ให้ลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 142,479,939 บาท จากเดิม 632,963,479 บาท เป็น 490,483,540 
บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไม่ไดมี้การจาํหน่ายและมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 142,479,939 
บาท จากทุนจดทะเบียน 490,483,540 บาท เป็น 632,963,479 บาท เพื่อเสนอขายแก่บุคคลใน
วงจาํกัด ในราคาหุ้นละ 1.0373 บาท ซ่ึงบริษทัได้ดาํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจด
ทะเบียนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556   

20.2 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2556 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติั
จดัสรรหุน้เพื่อเสนอขายหุน้ส่วนแรกใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 6,000,000 หุน้ ในราคาหุน้
ละ 1.0373 บาท โดยบริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าหุ้นแลว้ทั้งจาํนวน รวมเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้
จาํนวน 496,483,540 หุ้น ซ่ึงบริษทัฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนท่ีชาํระแลว้ 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2556   
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21. ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น 
จากการท่ีบริษทัฯ มีการลดทุนจดทะเบียนในปี 2548 โดยมีการนําผลจากการลดทุนชดเชย

ขาดทุนสะสม ทั้งจาํนวนก่อนนาํมาชดเชยส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น การบนัทึกบญัชีน้ีเป็นผลให้ ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ ยงัมีส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นคงเหลือ จาํนวนเงิน 264.64 ลา้นบาท 
อย่างไรก็ตาม ทางสภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดมี้การผ่อนปรนให้บริษทัฯ ใชว้ิธีการลดทุนท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
เพื่อลา้งส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุน้ท่ีคา้งอยูใ่หห้มดแทนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของการบนัทึกบญัชีในอดีตได ้
บริษทัฯ มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษทัคร้ังท่ี 3/2549 เม่ือวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2549 และ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2549 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2549  พิจารณาอนุมัติให้มี
การศึกษาแผนการลดส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นและดาํเนินการลดส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นดงักล่าวให้เสร็จส้ิน
ภายในระยะเวลา 3 ปี (เสร็จส้ินภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552) อยา่งไรก็ตาม หากบริษทัฯ จะจ่ายเงินปัน
ผล กาํไรสะสมคงเหลือหลงัจากจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตอ้งมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าส่วนตํ่ากว่ามูลค่า
หุน้ท่ีคา้งอยูใ่นบญัชี 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2552 มีมติเป็น
เอกฉนัทอ์นุมติัขยายเวลาการแกไ้ขส่วนตํ่ามูลค่าหุน้ออกไปอีก 3 ปี (เสร็จส้ินภายในเดือนมีนาคม 2555) 
   อยา่งไรก็ตาม ต่อมา ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2555 มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัขยายเวลาการแกไ้ขส่วนตํ่ามูลค่าหุ้นออกไปอีก 3 ปี (เสร็จส้ินภายใน
เดือนมีนาคม 2558)  

 
22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของทุน           จดทะเบียนของ
บริษทัฯ 

 
23. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ในการบริหารทางการเงิน คือ การดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการ
ดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และการดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอตัราส่วนหน้ีสิน
ต่อทุนเป็น 1.35:1 และ 1.13:1 ตามลาํดบั และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 งบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 0.78:1  
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24. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
  24.1 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)สาํหรับปี ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั      
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดข้องปีก่อน 68,250  68,250       - 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั          -           -       - 

          รวม 68,250  68,250       - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี      
     ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี              -           -       - 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร 

(ขาดทุน)สาํหรับปี    
 

68,250 
  

68,250 
  

     - 
 

24.2 ผลต่างระหว่างค่าใชจ้่าย(รายได )้ภาษีเงินไดที้่คาํนวณจากกาํไรทางบญัชีดว้ยอตัราภาษีที่ใช้
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ร้อยละ 20 และร้อยละ 23 ตามลาํดบั แสดง
ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ (6,762,783)  (6,564,661)  33,768,050 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้คาํนวณดว้ยภาษีเงินไดอ้ตัรา 
ร้อยละ 20 (2555 : ร้อยละ 23)        

 
(1,352,556) 

  
(1,312,932) 

  
7,766,652 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษีเงินได ้ 1,231,542  1,202,261  1,281,849 
ขาดทุนทางภาษีปีปัจจุบนัท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น      
       สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,014  110,671  (9,048,501) 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอตัราภาษีเงินได ้          -           -       - 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร 
      (ขาดทุน)สาํหรับปี 

  
        - 

   
        - 

  
     - 
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24.3 ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จอ่ืนเกิดจากผลกระทบการเปลี่ยนแปลงอตัราภาษีเงินได ้
สาํหรับปีภาษี 2556 เปล่ียนจากร้อยละ 23 เป็นร้อยละ 20 และสาํหรับปีภาษี 2555 เปล่ียนจากร้อย
ละ 30 เป็นร้อยละ 23 ประกอบดว้ย 

 จาํนวนก่อนภาษี  รายได(้ค่าใชจ่้าย)  ผลกระทบจากการ  จาํนวนสุทธิ 
   ภาษีเงินได ้  เปล่ียนแปลง  จากภาษี 
     อตัราภาษีเงินได ้   
 บาท  บาท  บาท  บาท 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556        
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการตีราคาท่ีดินใหม่ -  -  8,869,782  8,869,782 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555        
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการตีราคาท่ีดินใหม่ -  -  62,258,833  62,258,833 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกจิการ        

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556        
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการตีราคาท่ีดินใหม่ -  -  8,869,782  8,869,782 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555        
ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการตีราคาท่ีดินใหม่ -  -  62,258,833  62,258,833 

 

24.4 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 
2555 ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
ขาดทุนทางภาษี 9,103,626  9,069,080  29,083,147 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 824,146  824,146  1,544,495 

 รวม 9,927,772  9,893,226  30,627,642 
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   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับขาดทุนทางภาษีทั้ง
จาํนวนเกิดจากขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษีไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ปีท่ีส้ินสุดประโยชน์ทางภาษี ลา้นบาท  ลา้นบาท 
 ปี 2557 32.51  32.51 
 ปี 2558 12.40  12.28 
 ปี 2561 0.61  0.55 

รวม 45.52  45.34 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีไม่มีวนัส้ินสุด
ประโยชน์ทางภาษีภายใตก้ฎหมายภาษีอากรปัจจุบนั 

บริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัไม่มี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอจนสามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษี
น้ีได ้

 
25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 ประกอบดว้ย 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 5,119,444  4,748,748  5,119,444  4,748,748 
ค่าเส่ือมราคา 12,133,107  11,555,962  12,133,107  11,539,359 
ค่าตดัจาํหน่าย 28,996  28,996  28,996  28,996 
ค่าภาษีบาํรุงทอ้งท่ีและภาษีโรงเรือน 1,457,541  1,147,267  1,457,541  1,147,267 
ค่าเช่า 267,173  635,317  267,173  635,317 
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) -  (24,332)  -  450,668 
ขาดทุนจากการใหก้ารสนบัสนุนทางการเงิน        
      แก่บริษทัยอ่ย -  -  -  1,475,809 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 6,066,132  6,148,732  6,066,132  6,148,732 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 22,549,536  18,333,537  22,351,518  16,398,520 
                     รวม 47,621,929  42,574,227  47,423,911  42,573,416 
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26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน  
บริษทัฯ ดาํเนินงานในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ดาํเนินธุรกิจหลกัในการประกอบกิจการให้เช่า

และบริการ และดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์เดียวในประเทศไทย ดงันั้น รายได ้กาํไรและ
สินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงในงบการเงิน จึงเก่ียวกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

 
27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียงทางการเงิน 
 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะประกอบธุรกรรมเก่ียวกบัตราสารทางการเงินเพื่อการเก็งกาํไร

หรือเพื่อการคา้ 
27.2 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียของตลาดใน
อนาคต ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ มี
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  อตัราดอกเบ้ียต่อปี 
 จาํนวนเงิน 

 (ลา้นบาท) 
 จาํนวนเงิน 

 (ลา้นบาท) 
 (ร้อยละ) 

 2556  2556  2555  2556  2555 
เงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 4.09  3.88  5.65  0.625 0.75 

เงินฝากประเภทประจาํ -  -  14.22  -  2.75 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 84.84  84.84  92.68  MLR  MLR 
 

27.3 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 บริษทัฯ ไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
เน่ืองจากธุรกรรมทางการคา้ส่วนใหญ่ทาํกบัธุรกิจภายในประเทศ  

27.4 ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ 
 บริษัทฯ มีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือจากการไม่ได้รับชําระหน้ีจากลูกหน้ีการค้า 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ มีการวิเคราะห์สินเช่ือและพิจารณาความสามารถในการจ่ายชาํระหน้ีของ
ลูกหน้ีการคา้แต่ละรายในการใหสิ้นเช่ือและไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามนโยบายการ
บญัชี ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯ เช่ือว่าเพียงพอแลว้ สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่า
สูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม่ปฏิบติัตามสญัญา 
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27.5 มูลค่ายติุธรรม 
 เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น 
ดงันั้น มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดงักล่าวจึงแสดงมูลค่าไม่แตกต่างจาก
มูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 
28. รายการธุรกจิกบับุคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไป
ตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ กบับุคคลและกิจการเหล่านั้นซ่ึง
เป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

28.1 รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายระหวา่งกนั 
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

 นโยบาย 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 

 การกาํหนดราคา บาท  บาท  บาท  บาท 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า ตามสัญญา -         -  800  - 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

ค่าเช่าทรัพยสิ์น 
ตามราคาท่ีตกลง 
ร่วมกนัตามสัญญา 

198,000  309,625  198,000  309,625 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั         

ค่าจา้งบริหาร ตามสัญญา 75,000  975,000  75,000  975,000 
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28.2 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งกนั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท 
สินทรัพย ์      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น      
บริษทัยอ่ย      
บริษทั วนิโคสท ์ทรานสปอร์ต จาํกดั      
ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  825,000 
เพิ่มข้ึน -  -  475,000 
ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -  -  (1,300,000)  
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  - 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ      
ยอดคงเหลือตน้งวด -  -  825,000 
เพิ่มข้ึน -  -  475,000 
ลดลงจากการจาํหน่ายเงินลงทุน -  -  (1,300,000)  
ยอดคงเหลือปลายงวด -  -  - 

สุทธิ -  -  - 

เงินทดรองรับ      
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
    คุณกรนนัท ์ สุคนธ์ฤทธิกร 248,919  131,026  467,127 

        คุณจกัร  จามิกรณ์ 124,542  122,354  620,633 
        คุณเทียนชยั ดาวรรณวงศ ์ -  -  14,399 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย      
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   บริษทั บี.เอช.ไอ.โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) 125,993  125,993  139,100 

ค่าจา้งบริหารคา้งจ่าย      
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
    คุณกรนนัท ์ สุคนธ์ฤทธิกร -          -  1,200,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

113 

 

28.3 ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท  บาท  บาท 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,814,825  5,967,600  5,790,825  5,967,600 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 275,307  181,132  275,307  181,132 
            รวม 6,090,132  6,148,732  6,066,132  6,148,732 

 

28.4 ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
              ช่ือกิจการ           ลกัษณะความสมัพนัธ ์
บริษทั วินโคสท ์ออโตโมทีฟ จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง 
บริษทั วินโคสท ์ทรานสปอร์ต จาํกดั บริษทัยอ่ยโดยการถือหุน้ทางตรง (จนถึงวนัท่ี  
    27 ธนัวาคม 2555) 
บริษทั บี.เอช.ไอ.โฮลด้ิง จาํกดั (มหาชน) กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมีกรรมการร่วมกนั 
คุณกรนนัท ์ สุคนธ์ฤทธิกร กรรมการของบริษทัฯ 
คุณจกัร  จามิกรณ์ กรรมการของบริษทัฯ 
 

29. รายการทีไ่ม่กระทบกระแสเงินสด 
       ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 บาท  บาท 
สินทรัพยถ์าวรเพิ่มข้ึนจากหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  2,940,000 
ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีอ่ืนพร้อมคา่เผือ่หน้ีสงสยัสะสูญ 
    ออกจากบญัชี 426,345  - 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนจากการรับโอนภาระ

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือขายเงินลงทุน -  60,000 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินเพิ่มข้ึนจากการรับโอนภาระ

หน้ีสินตามสญัญาซ้ือขายเงินลงทุน -  444,577 
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30. ภาระผูกพนั 
นอกจากหน้ีสินท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

แลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ ยงัมีภาระผกูพนั ดงัน้ี  
30.1  ภาระผกูพนักบัสถาบนัการเงิน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี  ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 
 ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท 
หนงัสือคํ้าประกนั      5.00  5.00       5.00 

 

30.2 ภาระผกูพนัตามสญัญา – บริษทัใหญ่ 
30.2.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งบริหารงาน

และสัญญาบริการรักษาความปลอดภยั โดยมีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจ่ายชาํระตามสัญญา
ภายในระยะเวลา 1 ปี จาํนวนเงิน 0.95 ลา้นบาท และจาํนวนเงิน 0.88 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั 

30.2.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าอาคาร โดยมีภาระผกูพนัท่ี
ตอ้งจ่ายชาํระตามสญัญาภายในระยะเวลา 1 ปี จาํนวนเงิน 0.19 ลา้นบาท 

30.2.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ ไดมี้การว่าจา้งกิจการแห่งหน่ึงติดตั้งลิฟตภ์ายใน
สาํนกังาน โดยมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง จาํนวนเงิน 0.47 ลา้นบาท บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระ
ไปแลว้ จาํนวนเงิน 0.19 ลา้นบาท คงเหลือภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระ จาํนวนเงิน 
0.28 ลา้นบาท โดยจะจ่ายชาํระเม่ือมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแลว้   

 
31. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทรายการบางรายการในรายงานทางการเงินท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ
ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีของงวดปัจจุบันซ่ึงไม่มีผลต่อกาํไร(ขาดทุน)
สาํหรับงวดหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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 งบการเงินรวม 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 

 บาท บาท บาท 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
     สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

   

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ 8,341,551 5,588,633 13,930,184 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29,305,702 (5,612,965) 23,692,737 
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) (24,332) 24,332         - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ตามท่ีรายงานไวเ้ดิม จดัประเภทใหม่ ตามท่ีรายงานใหม่ 

 บาท บาท บาท 

งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่1 มกราคม 2555    
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
     ภายในหน่ึงปี 14,300,000 (7,651,317) 6,648,683 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 126,028,463 7,651,317 133,679,780 
งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555    
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
     ภายในหน่ึงปี 14,400,000 (6,571,874) 7,828,126 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 123,405,767 6,571,874 129,977,641 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
     สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2555 

   

ตน้ทุนจากการใหเ้ช่าและบริการ 8,341,551 5,588,633 13,930,184 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,354,082 (3,662,156) 23,691,926 
หน้ีสงสยัจะสูญ(โอนกลบั) 450,668 (450,668)         - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 1,475,809 (1,475,809)         - 

 
32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2557 มี
มติเป็นเอกฉนัทใ์หอ้นุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ย คือ บริษทั ดบับลิว.โซล่า จาํกดั ซ่ึงจะดาํเนินการจดทะเบียน
บริษทัภายในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 โดยบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์และจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  โดยมีทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 
1.00 ลา้นบาท และบริษทัฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย ร้อยละ 99.99 
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33. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ แลว้ เม่ือวนัท่ี      25 

กมุภาพนัธ์ 2557 

_________________________________ 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้ลงทนุสามารถศึกษาข้อมูลของ 
บริษัท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท์ จาํกัด (มหาชน)  

เพิ่มเตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th     

หรือเวป็ไซด์ของบริษัท www.wyncoast.com  
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