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เรือ่ง   ค าอธบิาย และวเิคราะหข์องฝ่ายจัดการประจ าปี 2564  
 
 

เรยีน   กรรมการและผูจ้ัดการ 

           ตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 
 

 บรษัิท สวนอุตสาหกรรม วนิโคสท ์จ ากัด (มหาชน) “บรษัิท” ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานรวมประจ าปี 2564 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผูส้อบบัญชีไดต้รวจสอบแลว้ ซึ่งแสดงผลก าไรสุทธิ 66.62 ลา้นบาท โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนบรษัิทมีผลขาดทุนสุทธ ิ39.32 ลา้นบาท ทัง้นี้ผลการด าเนินงานรวมของ

บรษัิทแตกตา่งกันเกนิกวา่รอ้ยละ 20 เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกันของปี 2563 สาเหตหุลักเนื่องจาก  
 

 1. รายไดร้วมประจ าปี 2564 เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่นรอ้ยละ 85.89 โดยมรีายละเอยีดดังนี้ 
        
   1.1 รายไดจ้ากการใหเ้ช่า และบริการ เพิ่มขึน้ 0.52 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอัตรารอ้ยละ 0.87 เมื่อ

เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจากไดจั้ดหาลูกคา้ทดแทนลูกคา้ทีข่อยกเลกิการเช่าพืน้ที ่ท าใหลู้กคา้เช่า

พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิารเพิม่ขึน้ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 มอัีตราการเชา่พืน้ทีทั่ง้ในและ

นอกเขตปลอดอากร โดยมรีายละเอยีดดังนี้   
 

ประเภท พืน้ทีใ่หเ้ชา่และบรกิาร 
(ตารางเมตร) 

พืน้ทีเ่ชา่แลว้ 
(ตารางเมตร) 

รอ้ยละ (%) 

อาคารคลังสนิคา้ 42,794 30,751 71.86% 

ลานคอนกรตี 15,687 2,689 17.14% 

ส านักงาน 3,808 3,217 84.48% 

หลังคา 49,302 49,302 100% 

หอ้งพัก (30 ยนูติ) 

(สวัสดกิาร 3+ศลุกากร 7) 

30 หอ้ง 23 หอ้ง 76.67%  

   

  1.2  รายไดจ้ากการขายลดลง 1.03 ลา้นบาท หรอืเปลีย่นแปลงคดิเป็นรอ้ยละ 13.18 เมือ่เปรยีบเทียบ

กับงวดเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจากการใชไ้ฟฟ้าของลูกคา้ทีเ่ชา่พืน้ทีล่ดลง สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายไฟฟ้าของบรษัิท
ยอ่ยในกลุม่พลังงานทดแทนลดลง  

 

  1.3  รายไดจ้ากการรับเหมากอ่สรา้งลดลง 11.81 ลา้นบาท หรอืเปลีย่นแปลงคดิเป็นรอ้ยละ 81.79 เมือ่

เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจากไดม้ีการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษัิท วนิโคสท ์เซอรว์สิ จ ากัด ซึง่เป็น
บรษัิทยอ่ยทีด่ าเนนิธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งออกไปในวันที ่24 มถินุายน 2564 

 

  1.4 รายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้จ านวน 2.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอัตรารอ้ยละ 42.06 เมือ่เปรยีบเทียบกับงวด

เดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจากรายการบวกกลับของรายไดภ้าษีโรงเรอืนปี 2563 และการกลับรายการของหนี้สงสยัจะสูญที่

ลกูหนี้บางรายช าระหนี้คนืใหกั้บบรษัิท ท าใหร้ายไดอ้ืน่เพิม่ขึน้ 
 

  1.5 ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 86.38 ลา้นบาท คดิเป็นอัตรารอ้ยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน เนื่องจากบรษัิทฯ ไดม้ีการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษัิท วนิโคสท ์เซอร์วสิ 

จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีด่ าเนนิธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งออกไปในวันที ่24 มถินุายน 2564 เมือ่น ามลูคา่สนิทรัพยส์ทุธขิอง 
บรษัิท วนิโคสท ์เซอรว์สิ จ ากัด หักสว่นของก าไรในที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์คงเหลอืระหว่างกัน สง่ผลใหบ้รษัิท และ

บรษัิทยอ่ย มกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุดังกลา่ว  
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

   

  
2. ตน้ทุนรวมของบรษัิทประจ าปี 2564 ลดลงจากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่น หรอืลดลงรอ้ยละ 84.13 สาเหตุ

หลักเนื่องจาก 
 

  2.1 ตน้ทนุขาย ลดลงจ านวน 0.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.23 เมือ่เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกัน
ของปีกอ่น เนื่องจากการลดลงของการผลติไฟฟ้าเพือ่ขายของบรษัิทย่อยในกลุม่พลังงานทดแทน (ผลติตามโหลดการใช ้

งานของผูเ้ชา่พืน้ที)่ จงึท าใหต้น้ทนุขายลดลง  
 

  2.2 ตน้ทุนการก่อสรา้งลดลงจ านวน 47.00 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 88.45 เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจากไดม้กีารจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิท วนิโคสท ์เซอรว์สิ จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยทีด่ าเนนิ
ธรุกจิรับเหมากอ่สรา้งออกไปในวันที ่24 มถินุายน 2564  

 

  2.3 ประมาณการผลขาดทุนของโครงการลดลงจ านวน 17.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 99.63 เมือ่

เปรยีบเทยีบกับงวดเดยีวกันของปีกอ่น สาเหตหุลักเนื่องจากการจ าหน่ายเงนิลงทนุในบรษัิท วนิโคสท ์เซอรว์สิ จ ากัด ซึง่
เป็นบรษัิทย่อยทีด่ าเนนิธุรกจิรับเหมากอ่สรา้งออกไปในวันที ่24 มถิุนายน 2564 สง่ผลใหม้กีารปรับปรุงประมาณการเบีย้

ปรับคา่งานกอ่สรา้งทีต่ัง้ไวท้ าใหป้ระมาณการผลขาดทนุของโครงการลดลง 
    

3. คา่ใชจ่้ายรวมของบรษัิทประจ าปี 2564 เพิม่ขึน้จากชว่งเวลาเดยีวกันของปีกอ่น คดิเป็นรอ้ยละ 5.20 โดย

มรีายละเอยีดดังนี้ 
 

  3.1 ขาดทนุจากการเลกิบรษัิทยอ่ยเพิม่ขึน้ 0.07 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 100 เนื่องจากการเลกิกจิการ

ของบรษัิท วนิโคสท ์ ออโตโมทฟี จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของบรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 เนื่องจากไดร้ับผลกระทบจาก

สถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
 

  3.2 ผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ (กลับรายการ) เพิม่ขึน้จ านวน 6.77  ลา้นบาท หรือคดิ
เป็นรอ้ยละ 144.03 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดยีวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากการเพิม่ขึน้ของการตัง้ค่าเผื่อหนี้

สงสยัจะสญูทีค่าดว่าจะไม่ไดร้ับการช าระคนื  
 

  3.3 ค่าใชจ่้ายในการบรหิารลดลง 3.91 ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ 8.32 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดยีวกันของปีกอ่น เนื่องจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษัิท วนิโคสท ์เซอรว์สิ จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยทีด่ าเนนิธุรกจิ
รับเหมากอ่สรา้งออกไปในวันที ่24 มถินุายน 2564 รวมถงึบรษัิทมกีารควบคมุคา่ใชจ่้ายอยา่งเคร่งครัด 

 

  3.4 (คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงนิไดล้ดลง 1.05 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 95.94 เมือ่เปรยีบเทยีบกับ

งวดเดยีวกันของปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากการตัง้ประมาณการทางภาษีเงนิไดใ้นปี 2564 ลดลง สง่ผลใหร้ายไดภ้าษี
เงนิไดล้ดลง  
 

  4. ตน้ทนุทางการเงนิเพิม่ขึน้ 0.98 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.08 เมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งเวลาเดยีวกัน

ของปีก่อน เนื่องจากบรษัิทมีดอกเบีย้จากการกูย้ืมเงนิระยะยาวจากกจิการอืน่แห่งหนึ่งเพิม่ขึน้ เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดยีวกันของปีกอ่น  
 

 

    จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ 

 
 

 
 

                         ขอแสดงความนับถอื 

 
 

 
                                                      (นางสาวกรนันท ์สคุนธฤ์ทธกิร) 

                                                                                   รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


