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ส่วนที่  1
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจำ�หน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดโดยบริษัทได้ซื้อเครื่องจักรผลิตไม้
ปาร์ตเิ คิลบอร์ดมาจากประเทศเยอรมันเข้ามาทำ�การผลิตไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดแบบบาง (ไบร์สนั บอร์ด) โดยได้ท�ำ การ
ผลิตที่โรงงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกำ�ลังผลิตประมาณ 58,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปีและสามารถเริม่ ทำ�การ
ผลิตเพื่อจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ตงั้ แต่ เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมา และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ผลิตภัณฑ์
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตราฐาน FSC (Forest Stewardship Council)  
ในส่วนบริษัทแฟนซีแอสเสท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดำ�เนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัท
วิสัยทัศน์ของบริษัท คือ มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อเป็น
ผู้นำ�ในการผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (แบบบาง) ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และไม้ประสาน
โดยมุง่ เน้นในด้านคุณภาพ   การคัดเลือกวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในระบวนการผลิต และการให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
เป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจ - ผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด บริษทั ยังให้ความสำ�คัญกับตลาดในต่างประเทศ
โดยเฉพาะ ในแถบเอเชียและยุโรป เป็นหลัก ส่วนการทำ�ตลาดภายในประเทศบริษทั เน้นทีก่ ลุมผูค้ า้ ส่งรายใหญ่เป็น
หลักมากกว่ากลุม่ โรงงานผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ สำ�หรับไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง บริษทั ยังคงเน้นตลาดต่างประเทศ
เป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ และปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของคู่ค้า ในส่วนของไม้ประสานบริษทั เน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก มีกลุ่มผู้ค้าส่งทั้งรายใหญ่และรายย่อยรวมถึง
กลุ่มโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์    
นอกเหนือจากเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการจัดการดำ�เนินของธุรกิจภายใต้
การบริหารแบบธรรมาภิบาลและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดมั่นการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพื่อให้บริษทั เติบโตไปอย่างมีคณ
ุ ภาพได้ในระยะยาวและสามารถ
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงานได้อย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารแบบธรรมาภิบาลและการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำ คัญ
ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการที่สำ�คัญ
ปี 2516 บริษัทได้จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท
ปี 2528 ได้เปลี่ยนแนวทางผลิตและจำ�หน่ายของบริษัทฯ มาผลิตเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ทำ�จากไม้ยางพารา
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บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและนำ�หุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในนามบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) เป็นต้นมา
บริษัทได้ลงทุนเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยคือ บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ตั้งอยู่ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ดำ�เนินธุรกิจผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งและไม้ประสานจาก
ไม้ยางพารา โดยบริษทั ย่อยนีไ้ ด้รบั การส่งเสริมจากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
มีทนุ จดทะเบียน 80 ล้านบาท ชำ�ระเต็มมูลค่า (ปัจจุบนั จากมติทปี่ ระชุม คณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
พ.ศ.2560 มีมติเป็นเอกฉันท์โอนกิจการทัง้ หมดของบริษทั แฟนซีวดู้ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (“FWI”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าควบ
รวมกิจการกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท)
บริษัทได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE - Consumer Products จากงาน SET Awards
ติ ดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2003 - 2005 ในปี นี้ ผู้บ ริห ารของบริษัท ได้ รั บ รางวั ล Thailand
Corporate Citizen of the Year อีก 1 รางวัล ช่วงปลายปีบริษัทได้ซื้อที่ดินเปล่าบริเวณซอยคู่สร้าง
จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 24-0-29 ไร่ จาก บมจ.กระจกไทยอาซาฮี ในราคา 45 ล้านบาท
เพื่อสร้างอาคารคลังสินค้ามาตรฐานสำ�หรับการขยายตัวของธุรกิจได้สร้างเสร็จเรียบร้อยและใช้เป็น
สถานที่เก็บสินค้าสำ�เร็จรูปของลูกค้าในปี 2549
บริษัทได้ขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์ไปยุโรป นับเป็นอีกทางหนึ่งเพื่อเลี่ยงการแข็งค่าของเงินบาทต่อ
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ ช่วงปลายปีบริษัทเริ่มศึกษาและหาลูกค้าสำ�หรับตลาดไม้พื้นซึ่งบริษัท
มีเครื่องจักรบางส่วนอยูแ่ ล้ว จึงได้สงั่ ซือ้ เครื่องจักรบางตัวเพิม่ เติมโดยเฉพาะอย่างยิง่ เครื่องพ่นสียวู ี
เพื่อให้ครบวงจรการผลิตไม้พื้น (Flooring)
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการแสวงหาผลกำ�ไรจากการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้นำ�เข้าสินค้า
เฟอร์นิเจอร์ จากต่างประเทศเพื่อเข้ามาจำ�หน่ายในประเทศไทย โดยใช้สถานที่โกดังคู่สร้าง จัดตั้ง
เป็นบริษัทแฟนซีวู๊ดฯ สาขา 2 ในชื่อ “แฟนซี เฟอร์นิเจอร์” เป็นสถานที่ในการจัดเก็บและจำ�หน่าย
สินค้า โดยได้ท�ำ การเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553
บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ได้เข้าถือหุ้น 100% ในบริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล
แอลแอลซี จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ ดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
และสนามกอล์ฟ
ต้นปี 2554 บริษัทได้หยุดสายการผลิตที่โรงงานสมุทรปราการ และได้ซื้อเครื่องจักรผลิตไม้ปาร์ติเคิล
บอร์ด จากประเทศเยอรมันเข้ามาติดตั้งที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อทดแทนการหยุดสาย
การผลิตที่โรงงานสมุทรปราการ
บริษัท ได้เน้นเป้าหมายมาที่การจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์และชุดเครื่องครัวที่นำ�เข้ามาจากต่างประเทศ
โดยการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ออกบูธแสดงสินค้าตามงานแฟร์ต่าง ๆ เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า
เมกะบางนา เพื่อจำ�หน่ายสินค้าเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง   
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เครื่องจักรผลิตไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ดทีโ่ รงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตัง้ แล้วเสร็จเริม่ ทดลองเดินเครื่อง
และได้ขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานที่โรงงานสมุทรปราการ (ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร)
ในปี 2556 บริษัทคงเหลือทรัพย์สินคือโกดัง ที่บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) สาขา 2
ตั้งอยู่เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยคู่สร้าง 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำ�บลในคลองบางปลากด อำ�เภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ที่โรงงานจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
บริษัทฯ เริ่มผลิตและจำ�หน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดโดยเริ่มทดลองตลาด ส่งไปขายที่ประเทศไต้หวัน  
มาเลเซีย และเวียดนาม ส่วนตลาดภายในประเทศมีอยู่เล็กน้อย    
บริษทั ฯได้จดั ตัง้ บริษทั แฟนซีแอสเสท จำ�กัด (บริษทั ย่อย) เพื่อดำ�เนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท
บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 470,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน
615,000,000 บาท ตาม มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัทแฟนซีแอสเสท จำ�กัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำ�นวน
4 โครงการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์  2559 โดยมีราย
ละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการเดอะปาร์คแอทประชาชื่น ตั้งอยู่ที่ 11/1 ถ.ประชาชื่น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี
จ. นนทบุรี มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 1-0-71.8 ไร่ หรือ 471.8 ตารางวา โครงการดังกล่าว  
เป็นโครงการประเภทคอนโดมีเนียมมีขนาดห้องระหว่าง 31.90 - 33.29 ตารางเมตร
2. โครงการฮอฟฟ์ เอกมั ย - รามอิ น ทรา ตั้ ง อยู่ ที่ ซอยลาดพร้ า ว 73 ถนนลาดพร้ า ว
แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 2-0-49.2 ไร่หรือ
ประมาณ 849.20 ตารางวา ซึ่งโครงการประกอบด้วยที่ดิน สาธารณูปโภคต่าง ๆ และ
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งประเภท Home Office จำ � นวน 14 ยู นิ ต โดยแต่ ล ะยู นิ ต มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย
ประมาณ 650 ตารางเมตร (รวมดาดฟ้า)                        
3. โครงการรวี วารี เรสซิเด้นท์ ตั้งอยู่ที่ ถ. นิมมานเหมินทร์ 15 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่ง
ก่อสร้างโดยบริษัท รวี วารี เรสซิเด้นท์ จำ�กัด มีเนื้อที่โครงการทั้งหมด 1-0-19 ไร่ หรือ 419
ตารางวา โครงการดั ง กล่ า วเป็ น โครงการ ประเภทคอนโดมิ เ นี ย ม มี จำ � นวนห้ อ งชุ ด
ทั้งสิ้น 109 ยูนิต             
4. โครงการเดอะ ปาร์ค ไซมิส รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ
โดยแบ่งเนื้อที่เป็น 2 ส่วน คือ (1) ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 6 - 3 - 47 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินจัดสรร จำ�นวน
25 แปลงและ (2) ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 2 - 3 - 91.4 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ที่ดินมาแบ่งขาย
เป็นที่ดินเปล่าให้แก่ผู้ซื้อเพื่อนำ�ไปสร้างที่อยู่อาศัย
- การจำ�หน่ายสินทรัพย์ ของบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ รับทราบการจำ�หน่ายทรัพย์สินของบริษัท  
FANCYWOOD   INTERNATIONAL, LLC (บริษัท LLC) ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายที่รฐั วอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษัทย่อย ของบริษทั แฟนซีวดู้ อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำ�กัด) โดยบริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ถือหุ้นในบริษัท FANCYWOOD INTERNATIONAL, LLC ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน  และบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด
(มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
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บริษทั LLC ได้จ�ำ หน่ายสินทรัพย์หลักทัง้ หมดคือ สนามกอล์ฟ ประกอบด้วย ทีด่ นิ ทีต่ งั้ สนามกอล์ฟ
เลขที่ 4127 Eaglemont Drive, Mount Vernon,Wa 98273 พื้นที่ประมาณ 212.76 เอเคอร์
(ประมาณ 531.90 ไร่)  ประกอบด้วย  สนามกอล์ฟ 18 หลุม อาคารสิ่งปลูกสร้างคลับเฮาส์  และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ตา่ งๆ ในราคารวม 7,400,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นประมาณ 253,820,000
บาทโดยใช้อัตรา แลกเปลี่ยน 1 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐเท่ากับ 34.30 บาท ณ วันที่ 19 เมษายน
2560 ให้แก่ นายพีรยศ ปิสัญธนะกูล และ/หรือ นิติบุคคล ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใน
ภายหน้า
- การโอนกิจการของบริษทั ย่อย จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน
2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติเป็น
เอกฉันท์ ให้ทำ�การโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (“FWI”)
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เข้าควบรวมกิจการกับบริษทั ฯ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดำ�เนินงานของกลุม่ บริษทั
เนื่องจากมีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องและ ต่อเนื่องกันกับธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็นการลดค่าใช้จา่ ยในการ
ดำ�เนินงานและลดกระบวนการทำ�งานที่ซ้ำ�ซ้อน โดยบริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire
Business Transfer)  จาก FWI ดังกล่าว รวมตลอดถึง แต่ไม่จำ�กัดเพียงทรัพย์สนิ หนีส้ นิ สัญญา
ต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าทีแ่ ละความรับผิดทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของ FWI และบรรดา
พนักงานทั้งหมดที่มีความประสงค์จะทำ�งานกับบริษัทฯ ต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด
(รวมเรียกว่า “การรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเป็นราคา
ตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของ FWI ณ วันที่มีการรับโอนกิจการทั้งหมด โดยการรับ
โอนกิจการทั้งหมดจาก FWI เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ มูลค่ากิจการตามมูลค่า
ตามบัญชีของ FWI ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นจำ�นวนเท่ากับ 229,560,000 บาท ซึ่งภาย
หลังจากการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้ว FWI จะดำ�เนินการเลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันกับที่โอนกิจการและชำ�ระบัญชีต่อไป
             - การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เลย์แลนด์ จำ�กัด โดยบริษัท แฟนซี แอสเสท จำ�กัด
ซึง่ เป็น บริษทั ย่อยของบริษทั จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที  ่ 8/2560 เมื่อวันที  ่ 8 กันยายน
2560 มีมติให้ บริษัท แฟนซี แอสเสท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน ไปลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการ
ขยายธุรกิจเดิมของบริษัท แฟนซี แอสเสท จำ�กัด โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
เลย์แลนด์ จำ�กัด (“เลย์แลนด์”) โดย เลย์แลนด์มีหุ้นสามัญจำ�นวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเลย์แลนด์ จากผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทเลย์แลนด์ทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,154,958.77 บาท (“ราคาหุ้น”) ซึ่ง
ราคาหุน้ ดังกล่าวคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์ของบริษทั เลย์แลนด์ที่ บริษทั แฟนซี แอสเสท จำ�กัด
และกลุ่มผู้ขายตกลงกันในราคา 315,000,000 บาท หักด้วย เงินกู้ยืม จากกรรมการจำ�นวน
274,845,041.23 บาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้น”) ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังจะต้องลงทุน
เพิ่มเติมในเลย์แลนด์ เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเลย์แลนด์ เป็น จำ�นวน
ไม่เกิน 216,000,000 บาท จึงทำ�ให้มูลค่าการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเข้าทำ�ธุรกรรมการซื้อหุ้น
สามัญทั้งหมดของเลย์แลนด์โดย บริษัทแฟนซี แอสเสท จำ�กัด เป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน  
531,000,000 บาท
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- ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Establish a joint venture) จากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 9/2560 ประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560  ให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Establish a joint
venture) กับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำ�กัด (มหาชน) เพื่อร่วมทุนในการดำ�เนินธุรกิจจัดหา
วัตถุดิบและผลิตสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใน
ประเทศไทย ปรากฎว่าในเวลาต่อมาธุรกิจด้านไม้ยางพารามีความผันผวนสูง ซึง่ บริษทั เห็นว่าควร
ทีจ่ ะมามุง่ เน้นและให้ความสำ�คัญในธุรกิจหลักของบริษทั ก่อน จึงมีมติจากทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 5/2561 ประชุม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 มีมติให้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน  
(Establish a joint venture) กับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำ�กัด (มหาชน) เพื่อร่วมทุนในการ
ดำ�เนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและผลิตสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)  
- ยกเลิกการเข้าซือ้ หุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั เลย์แลนด์  จำ�กัด จากมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 8/2560 ของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่
8 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แฟนซี แอสเสท จำ�กัด (“FANCY ASSET”) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น ทั้งหมดของFANCY
ASSET เข้าทำ�การซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เลย์แลนด์ จำ�กัด(“เลย์แลนด์”) จากผู้ถือหุ้น
ของเลย์แลนด์ สัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของเลย์แลนด์ โดยกำ�หนดให้การซื้อขายหุ้น
สามัญทั้งหมดของเลย์แลนด์จะต้อง แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และต่อมา
ได้มีการขยายเวลากำ�หนดวันที่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น
ปรากฎว่ า ผลการดำ � เนิ น งานของเลย์ แ ลนด์ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้ า งผลตอบแทนเพิ่ ม ขึ้ น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ
ได้ ตามเป้าหมาย ประกอบกับ การดำ�เนินการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
เลย์แลนด์มกี ารเปลีย่ นแปลง จากทีค่ าดการณ์ไว้อย่างมีนยั สำ�คัญ กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
มีแนวโน้มการเติบโต ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในขณะที่มีอัตราการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมากโดย คาดว่าจำ�นวนของลูกค้าที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยในปี 2562 มีแนว
โน้มลดลง อันเป็นผลมาจากหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน         
ที่เข้มงวดขึ้น ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส. 24/2561 เรื่องหลักเกณฑ์การ
กำ�กับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ลงวันที่
8 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้สถาบัน
การเงินทีบ่ ริษทั ฯ ได้ขอสินเชื่อเงินกูย้ มื เพื่อนำ�ไปใช้พฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ในเลย์แลนด์ได้พจิ ารณา
อนุมตั วิ งเงินสินเชื่อให้แก่บริษทั ฯเพียงบางส่วน ซึง่ ไม่เพียงพอสำ�หรับการก่อสร้างปรับปรุงอาคาร
ตามแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่วางไว้ หากบริษัทฯนำ�เงินทุนส่วนอื่นของบริษัทฯมาใช้ในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดงั กล่าวอาจส่งกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทั ฯ ได้ จึงมีมติจากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ท 14/2561เมื่อ วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ให้ยกเลิกการเข้าซือ้ หุน้ สามัญ
ทั้งหมดของเลย์แลนด์
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สำ�หรับปี 2562
- ให้บริษัทลาซาด้าเอ็กซ์เพรส จำ�กัด เช่าอาคารที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม2562 ได้มีมติอนุมัติ
การทำ�สัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 10042 เลขที่ดิน 909 ตำ�บลในคลองบางปลากด อำ�เภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ดิน 24-0-14.7 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 357
หมู่ที่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำ�บลในคลองบางปลากด อำ�เภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ เป็นกรรมสิทธิข์ องบริษทั   กับ บริษทั ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส
จำ�กัด ผู้เช่า และมอบหมายให้นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ
นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน (CFO) เจรจาติดต่อใน
รายละเอียดของข้อตกลงเพิ่มเติม (หากมี) และต่อมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท และ
บริษัท ลาซาด้าเอ็กซ์เพรส จำ�กัด ได้ตกลงลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และ
ข้อตกลงการรักษาความลับทางการค้าของผู้เช่าโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
1. เป็นการเช่าที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด มีพื้นที่การใช้ประโยชน์ ประมาณ 24,672.
ตารางเมตร
2. ชำ�ระค่าเช่าเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 3,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษี
ค่าเช่า)
3. ในเบือ้ งต้น มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี  เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน
2565 และสามารถต่อสัญญาเช่าเพิ่ม 2 ปี รวมสัญญาเช่าทั้งหมดจำ�นวน 5 ปี
4. ชำ�ระเงินมัดจำ�จำ�นวน 3 เดือน รวมจำ�นวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยเป็น
หนังสือค้�ำ ประกันธนาคาร (L/G ) จำ�นวน 2 เดือน รวม 9,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
เป็นเงินสดจำ�นวน 1 เดือน รวม 3,000,000 บาท                      
5. (สามล้านบาทถ้วน) และเงินล่วงหน้า 2 เดือนรวม 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)
6. บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า ต้องเริ่มส่งมอบพื้นที่เช่าภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
7. บริษทั ในฐานะผูใ้ ห้เช่า จะต้องปรับปรุงพืน้ ทีว่ า่ งเปล่าโดยรอบอาคารโรงงาน (จากกำ�แพงรัว้
โดยรอบอาคารสิง่ ปลูกสร้าง จนถึง แนวกำ�แพงอาคารสิง่ ปลูกสร้าง) เพื่อปรับสภาพเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์เป็นทางสัญจรของบุคคลและรถยนต์
โดยรอบอาคารโรงงานให้แก่ผู้เช่า โดยใช้ค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าทั้งหมด ตามข้อตกลงใน
สัญญาเช่า และเนื่องจากการที่บริษัทได้นำ�ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานออกให้เช่า
และมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินสด เป็นค่าเช่า บริษัทจึงนำ�ผลประโยชน์ตอบแทน
ที่พึงได้รับทั้งหมดจำ�นวน 5 ปี รวมเป็นเงินจำ�นวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบ
ล้านบาทถ้วน) ไปคำ�นวณตามเกณฑ์การได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยใช้เกณฑ์มลู ค่า
รวมของสิ่งตอบแทน ได้ขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 13.93 ซึ่งขนาดรายการต่ำ�กว่า
ร้อยละ 15 ของ NTA (สินทรัพย์รวมของบริษัท จดทะเบียน) จึงไม่อยู่ในข่ายหรือหลักเกณฑ์
ที่บริษัท ต้องแจ้งรายงานการทำ�ธุรกรรมดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อนึ่งบริษัท รวมทั้งกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้อง
หรื อ เกี่ ย วโยงทั้ งในฐานะผู้บ ริห ารและผู้ถือ หุ้น กับ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เ พรส จำ �กั ด
แต่อย่างใด
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส
100.00%
บจ.แฟนซี แอสเสท

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
หุ้นรายใหญ่

การดำ�เนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจอื่นของผู้ถือ

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ได้แก่การผลิตและจำ�หน่าย ไม้ยางพารา
แปรรูปอบแห้ง ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด แบบบาง (ไบร์ซอนบอร์ด) ไม้สับ (wood chip) ไม้ประสาน บริษัทยังคงเน้น
การส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก ยกเว้นไม้ประสาน, ไม้สับ ที่เน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลัก
บริษัท แฟนซีแอสเสท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ด้วยทุน จดทะเบียน
10 ล้านบาท  ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  

ลักษณะผลิตภัณฑ์
1. ไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด แบบบาง (ไบร์ซอนบอร์ด) เป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ ามารถนำ�ไปใช้ในงานได้หลายประเภท
เช่น ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ตกแต่งภายในอาคาร เป็นต้นการนำ�ไปใช้ในงาน
เฟอร์นิเจอร์จะมีความสะดวกในขั้นตอนการผลิต เนื่องจากเป็นแผ่นใหญ่ ตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกลได้ง่าย การ
ทำ�เป็นโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ สามารถยึดติดได้ด้วยอุปกรณ์จับยึดได้ดี มีความแข็งแรงสูง ส่วนการนำ�ไปใช้ในงาน
ก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในอาคาร แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดสามารถใช้กับงานทำ�ผนังภายในอาคาร   บุฝาผนัง  
และทำ�ฝ้าเพดาน สามารถตัดขึ้นรูปได้ง่าย และให้ความแข็งแรงสูง และที่เป็นจุดเด่นคือไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ที่ผลิตออกมาสามารถกันน้�ำ ได้
2. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ทนี่ �ำ ไปใช้เป็นวัตถุดบิ ในการทำ�เฟอร์นเิ จอร์ มีขนาดมาตรฐาน
แยกตามเกรด เพื่อสะดวกต่อการนำ�ไปใช้งาน มีเกรด ทั้ง  A , B และ C
3. ไม้ยางพาราประสาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำ�ไม้ยางพาราแปรรูปมาเชื่อมประสานกันโดยวิธี
Finger Joint และขัดเรียบเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ สามารถนำ�ไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ทั้งการทำ�
เฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งหรือพื้นต่างๆ
4. ไม้สับ ( wood chip ) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากของเหลือจากการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปเช่นรากไม้
เปลือกไม้ มาสับให้ได้ขนาด และนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
5. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีหลากหลายทั้งการจำ�หน่ายที่ดินเปล่า การพัฒนาเป็น
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ในหลากหลายที่ ทั้งต่างจังหวัด ในกรุงเทพและปริมณฑล
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ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
ภาวะการตลาด
• กลยุทธ์การตลาด บริษัทกำ�หนดกลยุทธ์สำ�คัญดังนี้
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ : บริษัทให้ความสำ�คัญอย่างมากต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
รูปแบบตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น ความแข็งแรง ความประณีตละเอียด
เรียบร้อย  
2. การกำ�หนดราคา : บริษัทจะกำ�หนดตามราคาตลาด แต่ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดย
การตัดราคาเพื่อแข่งกับคู่แข่งขันอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ระยะเวลาการส่งมอบ : บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ทนั ต่อความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่ส�ำ คัญของบริษัทและยังเป็นการสร้างความเชื่อถือที่ดีต่อลูกค้า
• ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าส่ง ผู้ผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้าง  
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเริ่มด้วยการทดลองซื้อจำ�นวนหนึ่งก่อนหลังจากที่มั่นใจในคุณภาพ ราคา และความน่าไว้วางใจ
ด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาหรือบริการอื่นๆ ของบริษัท แล้วลูกค้าจะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อมากขึ้น โดย
บริษทั ได้ก�ำ หนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคำ�สัง่ ซือ้ ของลูกค้า คือ ปริมาณการสัง่ ซือ้ รูปแบบของผลิตภัณฑ์และผลกำ�ไร
จากการดำ�เนินงาน โดยปกติคำ�สั่งซื้อของลูกค้าจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยบริษัทได้ให้ความสำ�คัญกับ
ลูกค้าทุกรายโดยไม่มีการพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป
• กลุ่มเป้าหมาย
บริษทั มุง่ เน้นลูกค้าประเภทผูค้ า้ ส่ง ผูผ้ ลิตสินค้าเฟอร์นเิ จอร์และผูป้ ระกอบธุรกิจก่อสร้าง ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ ที่มีความต้องการสินค้าจำ�นวนมาก
• การจำ�หน่ายและช่องทางการจำ�หน่าย
บริษทั ใช้วธิ ตี ดิ ต่อกับผูค้ า้ ส่ง  ผูค้ า้ ปลีก และ ขายตรงให้กบั ลูกค้ารายย่อย ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ที่มีความต้องการสินค้าจำ�นวนมาก มีทั้งการผ่านตัวกลาง การติดต่อโดยตรง และการนำ�เสนอสินค้าให้กับลูกค้า
คัดเลือก ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ประสบความสำ�เร็จกับการจำ�หน่ายผ่านช่องทางต่างๆ มาโดยตลอด เนื่องจากบริษัท
มีภาพพจน์และชื่อเสียงที่ดี บริษัทจะเน้นคัดเลือกลูกค้าที่คุณภาพของลูกค้าและปริมาณที่จะซื้อขายเป็นหลัก
• การแข่งขัน
ปัจจุบนั บริษทั ได้เป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด แบบบาง (ไบรซอนบอร์ด)แต่เพียงผูเ้ ดียวใน
ประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตอื่นจึงยังไม่มีบริษัทฯ คู่แข่ง ส่วนใน
อนาคต บริษัทฯ มีนโยบายเข้าไปเปิดตลาดสินค้าไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดในประเทศแถบเอเซียเช่นประเทศญี่ปุ่น
ซึง่ เป็นตลาดใหญ่ของตลาดสินค้าไม้ปาร์ตเิ คิลบอร์ด  คงต้องมีการแข่งขันสูงกับผลิตภัณฑ์อนื่ ๆทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กันเพื่อดึงลูกค้า บริษัท จึงจะเน้นการตลาดเชิงรุกโดยเน้นที่คุณภาพและราคา รวมถึงการผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด
ให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า  
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การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ประมาณ 95% เป็นวัตถุดิบจาก  ไม้ยางพารา ซึ่งบริษัทฯ
ได้วางมาตรการในจัดหาและสำ�รองวัตถุดิบ ไว้ดังนี้ คือ
1. วัตถุดิบหลักของบริษัท 100 % เป็นไม้ยางพารา (ไม้ซุงท่อนและไม้ยางพาราสดแปรรูปสำ�เร็จ) ที่ต้อง
จัดหาเข้ามาเพื่อนำ�มาแปรรูปเป็น ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง วัตถุดิบทั้งหมดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย โดย
มีแหล่งวัตถุดิบหลักอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ ซึ่งขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบนั้นบริษัทฯ ได้
กำ�หนดไว้ 3 ส่วนด้วยกัน เพื่อป้องกันการขาดวัตถุดิบดังนี้
1.1 ซื้อไม้ซุงท่อนมาแปรรูปและอบแห้ง
1.2 ซื้อเป็นไม้สดแปรรูปสำ�เร็จมาอบแห้ง         
1.3. ซื้อสวนยางพาราจากชาวสวนโดยตรงและตัดไม้ซุงท่อนมาแปรรูปและอบแห้ง
2. วัตถุดิบที่ใช้ผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ปีกไม้สดและ ขี้เลื่อย ซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่ มา
จากของเหลือในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ส่งผลให้บริษัทสามารถทำ�การกำ�จัดวัตถุดิบเหลือใช้
ของกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   โดย
การดำ�เนินงานของบริษัทในช่วง  5  ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561  บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้อง
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดโดยดำ�เนินการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด อาทิเช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย และฝุ่นผง จะนำ�มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทำ�ความร้อน เพื่อใช้ในการ
อบไม้   หากมีเศษไม้ที่เหลือใช้จะจำ�หน่ายให้กับบริษัทภายนอกนำ�ไปเป็นเชื้อเพลิง สำ�หรับขี้เลื่อยและฝุ่นผงบริษัท
ได้ติดตั้ง Dust Collector เป็นระบบเก็บกัก และดูดส่งนำ�พาไปใช้งานจึงไม่ก่อผลกระทบกับสภาพแวดล้อม
ภายนอก
กาว  บริษทั ใช้กาวทีไ่ ม่มสี ว่ นผสมของสารระเหยในการผลิตทำ�ให้ไม่มผี ลกระทบกับมนุษย์และต่อสิง่ แวดล้อม

ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีการดำ�เนินงานในการประกอบธุรกิจ
อยู่ 2  ส่วน คือ
- ประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้งครบวงจรโดยไม้ยางแปรรูปอบแห้งส่งขายให้แก่
ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ และไม้ประสานที่ส่งขายให้กับลูกค้า
ในประทศเป็นหลัก
- เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (แบบบาง) มีโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดตั้งอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
นอกจากการดำ�เนินธุรกิจข้างต้นแล้ว  บริษัทฯ ยังแสวงหาแนวทางการดำ�เนินธุรกิจอื่นๆ ที่เหมาะสม
เพื่อที่บริษัทฯ ดำ�เนินการแล้วจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ต่อไป
บริษัท แฟนซี แอสเสท จำ�กัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดสรรที่ดินเปล่า คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น
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สถานที่ตั้ง
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
สถานที่ตั้งสำ�นักงาน
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์84 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำ�บลในคลอง บางปลากด
อำ�เภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ตั้งโรงงาน
เลขที่ 219 หมู่ 5 ตำ�บลท่าโรงช้าง อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทธุรกิจ
การผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด  ไม้ยางแปรรูป และไม้ประสาน
บริษัท  แฟนซี แอสเสท  จำ�กัด
เลขที่ 219 หมู่ 5 ตำ�บลท่าโรงช้าง อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                              
สถานที่ตั้งสำ�นักงาน
ประเภทธุรกิจ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
รายได้แยกตาม
ประเภท

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2560
ดำ�เนินการ สัดส่วน
โดย
ถือหุ้น ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ไม้ยางพาราแปรรูป

บริษัท

-

402.35

53.47

257.80

55.84

58.22

22.59

ค่าเช่าบริษัท

บริษัท

-

-

-

-

-

24.60

9.54

อื่นๆ

บริษัท

-

57.5

7.64

46.74

10.13

111.30

43.19

38.89

157.10

34.03

63.61

24.68

100%

461.64

100%

257.73

100%

อสังหาริมทรัพย์

บริษัทย่อย 100% 292.68
รวม

752.53
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจุบันบริษัทมีความเสี่ยงที่จะกระทบกับบริษัทอยู่ดังนี้

ความเสี่ยงทางธุรกิจ   
อัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศในปริมาณมากกว่าร้อยละ 50 ของ
มูลค่าการขายรวมของบริษัท และมีการขายเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะเป็นเงินสกุลดอลล่าร์ ซึ่ง
ในระยะเวลาทีผ่ า่ นมาในปี 2562 เงินดอลล่าร์ได้ออ่ นค่าลงโดยตลอด ทำ�ให้การแปลงค่าเป็นเงินบาทมีคา่ ลดลง ซึง่
ทำ�ให้กระทบต่อ Margin ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ด�ำ เนินการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ามาป้องกัน
ความเสีย่ งธุรกรรมนีม้ าโดยตลอด และมีการพิจารณาปรับเปลีย่ นราคาขาย สกุลเงินทีซ่ อื้ ขาย  และพยายามปรับปรุง
การผลิต เพื่อรักษา Margin ของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
ด้านแรงงาน
เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีจ�ำ นวนมาก เพื่อประโยชน์ของ Economy of Scale  จึงทำ�ให้มี
ความจำ�เป็นที่จะต้องมีแรงงานมารองรับในการผลิตค่อนข้างมาก การขึ้นค่าแรงงานขั้นต่ำ�ตลอดจนการจัดหา
แรงงานจึงเป็นปัจจัยทีส่ �ำ คัญมากกับการผลิตของบริษทั ทีผ่ า่ นมาการขึน้ ค่าแรงงานจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตค่อน
ข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตให้ใช้แรงงานให้เหมาะสมมากขึ้นโดยปรับ
ขบวนการผลิตให้ใช้แรงงานน้อยลงเป็นต้น จำ�นวนแรงงานก็เป็นอีกปัจจัยที่สำ�คัญ ที่ผ่านมาการปรับเปลี่ยน
กฎเกณฑ์ด้านแรงงานต่างด้าวก็ทำ�ให้การบริหารจัดการแรงงานมีผลกระทบเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้บริหาร
จัดการแรงงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ และให้มีปริมาณที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดีต่อการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทมาโดยตลอด
ด้านวัตถุดิบ
การผลิตที่เน้นปริมาณมากๆทำ�ให้ต้องมีการจัดการวัตถุดิบที่ดีเพียงพอ ทั้งด้านปริมาณ และราคา
ตลอดจนความไม่แน่นอนของฤดูกาลทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดบิ ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีการจัดซือ้ วัตถุดบิ ใน
หลากหลายวิธีการ ทั้งซื้อเป็นไม้สด ไม้ซุงท่อน หรือซื้อยกสวน หรือซื้อจากลูกค้าที่มาให้อบไม้ ในปริมาณและราคา
ที่เหมาะสม บริษัทอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ และเป็นโรงงานที่อยู่ในพื้นที่มานาน มีชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีท�ำ ให้เป็นที่
ยอมรับของ Supplier ต่างๆ จึงมีวัตถุดิบมาป้อนโรงงานอย่างสม่�ำ เสมอ
ด้านการจัดจำ�หน่าย
ในการจัดจำ�หน่ายของบริษทั ทีม่ งุ่ เน้นลูกค้าทีส่ งั่ ซือ้ ในปริมาณมากๆ ทำ�ให้ทผี่ า่ นมาบริษทั มีจ�ำ นวนลูกค้า
ไม่มากรายนัก ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการสั่งซื้อของลูกค้าที่จะกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทได้ให้ความ
สนใจระมัดระวังกับจำ�นวนลูกค้าที่มีอยู่มาโดยตลอด บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มปริมาณลูกค้าให้หลากหลายขึ้น
และมุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มากรายการ เพื่อเจาะลูกค้าให้มากขึ้น ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเดิมๆ
ให้ดีที่สุด และลดความเสี่ยงด้านการจัดจำ�หน่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป
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ความเสี่ยงของบริษัทย่อย
บริษทั แฟนซี แอสเสท จำ�กัด ทีเ่ ป็นบริษทั ย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสีย่ ง
ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทวั่ ไป ทัง้ ด้านการจัดหาทีด่ นิ ทีจ่ ะมาพัฒนาโครงการ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง แรงงาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้นบริษัท
มุ่งเน้นการทำ�โครงการที่บริษัทมีความถนัด มีมูลค่าการลงทุนที่บริษัทสามารถดำ�เนินการได้โดยไม่เสี่ยงสูงเกินไป
มีภาระการกู้ยืมเงินที่เหมาะสม สามรถดำ�เนินโครงการได้รวดเร็ว มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับเหมา และมีวิธีการ
จั ด การราคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานะการณ์ จึ ง ทำ � ให้ ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท สามารถดำ � เนิ น การต่ า งๆ
ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำ หนดไว้

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   
สินทรัพย์หลัก
มูลค่าทางบัญชีของที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เท่ากับ 124.00 ล้านบาท สินทรัพย์หลักที่สำ�คัญของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้
1. ที่ดินของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
• ที่ดินที่จังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่รวมโดยประมาณ  24  ไร่  77  ตรว.
• ที่ดิน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่โดยประมาณ 328 ไร่  2 งาน 33.6 ตรว.
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
52.03 ล้านบาท
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าทางบัญชี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ
249.93 ล้านบาท    
นโยบายการลงทุน
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีลงทุนเพิ่มในหลายส่วน ได้แก่
- บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จำ�กัด (มหาชน) มีการลงทุน ปรับปรุงอุปกรณ์ของไลน์ไม้สับ (wood
chip) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มกำ�ลังการผลิต    

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
ชื่อย่อ :
FANCY    
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจำ�หน่ายไม้ยางพาราไม้แปรรูปอบแห้งและไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำ หน่าย
: หุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้วจำ�นวน 615,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เลขทะเบียนบริษัท
: 0107536001141 (เดิมเลขที่  บมจ. 188 )
โทรศัพท์
: 0 - 2461 - 2100 - 1  
Fax
: 0 - 2461 - 2102  
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
: เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์
ตำ�บลในคลองบางปลากด อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ 10290
Home Page
: www.fancywood.th.com                             
ที่ตั้งโรงงานสาขาที่ 1
: เลขที่ 219 หมู่ 5 ตำ�บลท่าโรงช้าง อำ�เภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์
: 077 - 954185  
Fax
: 077 - 954186
ที่ตั้งสำ�นักงานสาขาที่ 2
: อาคาร เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23  ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
: 02 - 578 - 2823 - 24  
Fax
: 02 - 578 - 2522  
บริษัท  แฟนซี แอสเสท  จำ�กัด
ประกอบธุรกิจ
จำ�นวนและชนิดของหุ้นที่จำ�หน่าย
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
                
Fax
                 
สถานที่ตั้งสำ�นักงาน

: อสังหาริมทรัพย์
: หุ้นสามัญที่ออกและชำ�ระแล้วจำ�นวน 100,000 หุ้นมูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
: 0115558009682
: 077 - 954185  
: 077 - 954186  
: เลขที่ 219 หมู่ 5 ตำ�บลท่าโรงช้าง อำ�เภอพุนพิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 84130
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียน
โทรศัพท์
สำ�นักงานผู้ตรวจสอบบัญชี

  

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
10400
: 0 - 2009 - 9000

: บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด  
705 - 706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ (โรงแรมแชงกรี-ลา)
เลขที่ 89 ซอยวั ด สวนพลู ถนนเจริ ญ กรุ ง เขตบางรั ก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
: 0 - 2630 - 7500
นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803   
หรือ นายเมธี  รัตนศรีเมธา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
หรือ นายอัครเดช  เปลี่ยนสกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5389  
                                            หรือ นางสาวกรทิพย์  วาณิชวิเศษกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947  
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ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
		 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 615 ล้านบาท ชำ�ระเต็มมูลค่าโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
615 ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไม่มขี อ้ ตกลงระหว่างผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทมี่ ผี ลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำ�คัญที่มีผลต่อการดำ�เนินงาน ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่
10 รายแรกพร้อมจำ�นวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2562 ปรากฎดังนี้
ผู้ถือหุ้น
บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
นายเมธา	 รังสิยาวรานนท์
นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
ตันพัฒนรัตน์
นายวิชัย
น.ส.กาญจนา อิทธิวิทยาธร
น.ส.วิยะดา	 อิทธิวิทยาธร
นายปฐมภพ ชื่นพาณิชย์กิจ
น.ส.อำ�พันธ์ แปงคำ�
น.ส.กมลวรรณ ดีสวัสดิ์มงคล
นายพรเพชร ฐิตะสัจจา

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
145,000,000
59,990,600
50,284,700
32,448,400
30,504,800
28,216,900
25,700,000
20,000,000
15,503,900
14,542,700

%
23.58
9.76
8.18
5.28
4.96
4.59
4.18
3.25
2.52
2.36
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7.3 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล
		

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำ�ไรสุทธิในแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ
บริษทั มีคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก)
8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 9 ท่าน ดังนี้
1. พล.อ.ดรัณ
ยุทธวงษ์		ประธานกรรมการ
2. นายวิบูลย์
โกศลธนวงศ์		กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รักษาการกรรมการ
						
ผู้จัดการใหญ่
3. นายวิชัย		ตันพัฒนรัตน์
กรรมการ/กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายทวีทรัพย์
จิตต์โสภณ		กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
5. พลตำ�รวจโท สมเดช ขาวขำ�		
กรรมการ
6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์
พิชญามาตย์		กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายไพจิตร
บุณยานุเคราะห์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน/
						
กรรมการตรวจสอบ
8. นายอาวิน
โซนี่		
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาพิจารณา
						
ค่าตอบแทน
โดยมี
นายปิยพจน์

วงศ์อภัย		

เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปี 2562 มีทั้งหมด 13 ครั้ง
กรรมการทั้ง 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

8.2 ผู้บริหารของบริษัท  (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก)
		
		
		

1. นายวิบูลย์
โกศลธนวงศ์		
2. นายเมธา	 รังสิยาวรานนท์
3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ		

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
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แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บัญชีการเงิน (CEO)

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบริหาร
นายเมธา รังสิยาวรานนท์

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำ�ตอบแทน

ผู้ตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

8.3 เลขานุการบริษัท
		
		
		
		
		

นายปิยพจน์ วงศ์อภัย		
อายุ 38 ปี
ตำ�แหน่ง				
เลขานุการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด		
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

		 คณะกรรมการบริษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษทั
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี  2562 จำ�นวนราย บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส

จำ�นวนเงินรวม
(บาท)

ค่าบำ�เหน็จตอบแทนกรรมการ

9

-

เงินเดือน

5

8,009,200.00

บาท

โบนัส

8

-

บาท

ค่าตอบแทนรายเดือน

9

2,120,000.00

บาท

เบี้ยประชุม

9

520,000.00

บาท

ผลประโยชน์หลังออกงาน

9

-

บาท

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

5

174,204.00

บาท

10,823,404.00

บาท

รวม

เงินเดือน

1

จำ�นวนเงินรวม
(บาท)
บาท
556,000.00

โบนัส

1

-

บาท

ค่าตอบแทนรายเดือน

5

500,000.00

บาท

ผลประโยชน์หลังออกงาน

1

-

บาท

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

1

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี  2562 จำ�นวนราย

รวม

ค่าตอบแทนอื่น (ที่ไม่ใช่เงิน)

- กรรมการ (ไม่มี)

บมจ.แฟนซีแอสเสท

16,680.00

บาท

1,072,680.00

บาท

- ผู้บริหาร (ไม่มี)
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8.5 บุคลากร
		 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด ( มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 84 คน โดยในปี 2562 บริษัทฯ
ได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 26.30 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น
		 นอกจากนี้บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน รวม 6.55 ล้านบาท

จำ�นวนพนักงานและผลตอบแทน
ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงานบริษัทแฟนซีวู๊ดฯและบริษัทย่อยปี 2562
บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส

บ.แฟนซีแอสเสทจำ�กัด

พนักงานระดับปฎิบัติการ

49

13

คน

พนักงานระดับบริหาร

4

0

คน

พนักงานสำ�นักงานใหญ่

12

6

คน

รวม

65

19

คน

26,304,764.50

6,553,756.75

บาท

ผลตอบแทน

9. การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best
Practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

9.1 นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
หลักการข้อ 1 นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
			
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการปฏิบตั ติ ามหลักการของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยบริษทั มีความ
มั่นใจว่า การปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนทำ�ให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ
ตลอดจนเป็นเครื่องแสดงถึงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
หลักการข้อ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
			
บริษัทจะจัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน และมี
นโยบายที่จะอำ�นวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
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อย่างเท่าเทียมกันและไม่จ�ำ กัดโอกาสในการศึกษาทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับสารสนเทศของบริษทั และการเข้าประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถอื หุ้นทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำ�การ พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการ ประกอบในแต่ละวาระ บริษัทได้ให้
โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำ�ถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและ
เรื่องที่เสนอ รวมถึงการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หลักการข้อที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
			
บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นผูม้ สี ว่ นได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำ�ไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสำ�เร็จในระยะยาวของบริษัท
หลักการข้อที่ 4 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
			
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 ของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น
8 ท่าน (กรรมการเดิม มี 9 ท่าน ลาออก 1 ท่านอยู่ระหว่างรอการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ามาแทนกรรมการเดิม
ทีล่ าออก )โดยประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิด
เห็นที่สำ�คัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
หลักการข้อที่ 5 ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
			
คณะกรรมการได้มสี ว่ นร่วมในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษทั ตลอดจนกำ�กับดูแลให้กรรมการบริหารและผูบ้ ริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและ
ความมั่นคง สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
หลักการข้อที่ 6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
			
คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำ�หนด
นโยบายและขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ กำ�หนดนโยบายและวิธกี ารดูแล
ไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
			
1. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงลักษณะรายการ
ทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และได้พจิ ารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้
รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก
			
2. การดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน กำ�หนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
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หลักการข้อที่ 7 จริยธรรมธุรกิจ
			
บริษทั จะจัดให้มกี ารจัดทำ�คูม่ อื การปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับจรรยาบรรณของพนักงาน พร้อมทัง้ ได้
มีการจัดอบรมให้พนักงานปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด
หลักการข้อที่ 8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
			
คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 8 ท่านประกอบด้วย
				 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำ�นวน 2 ท่าน
				 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำ�นวน 3 ท่าน
				 กรรมการที่เป็นอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด
หลักการข้อที่ 9 การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
			
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซึ่งถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการถ่วง
ดุลและการสอบทานการบริหารงาน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็น
สัดส่วนร้อยละ 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
หลักการข้อที่ 10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นจะได้รับค่า
ตอบแทน ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร   บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในแนวทางเดียวกับผล
งานของบริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยการกำ�หนดค่าตอบแทนจะมีการดำ�เนินการที่โปร่งใส
และเปิดเผยจำ�นวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำ�ปีตามที่สำ�นักงาน กลต. กำ�หนด
หลักการข้อที่ 11 การประชุมกรรมการ
			
คณะกรรมการมีก�ำ หนดการประชุมอย่างน้อย 4 ครัง้ ในหนึง่ ปี และมีการประชุมเพิม่ ตามความ
จำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� ฝ่าย
เลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7
วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
หลักการข้อที่ 12 คณะอนุกรรมการ
			
บริษทั โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบ
การของบริษัทประกอบการพิจารณา
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หลักการข้อที่ 13 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน
			
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการที่มี
ประสิทธิภาพ จึงได้กำ�หนดภาระหน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหาร มีการควบคุมการดูแลการ
ใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม นอกจากนีย้ งั มีการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน รวมถึงการตรวจสอบภายในนำ�เสนอเป็น
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
หลักการข้อที่ 14 รายงานของคณะกรรมการ
			
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลพินิจ
อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
			
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้
บริหาร เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีแล้ว
หลักการข้อที่ 15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
			
คณะกรรมการให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้ง
รายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำ�คัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดย
ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และ web site ของบริษัท ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
ทางบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฉพาะงาน ทำ�หน้าที่เป็นผู้ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว ยังมีไม่
มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-578-2823-4 หรือ ที่ web site :
www.fancywood.th.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร มีจำ�นวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
			
1. นายวิบูลย์
โกศลธนวงศ์		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
			
2. นายเมธา		 รังสิยาวรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			
3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร
1. พิจารณาอนุมัตินโยบายที่สำ�คัญของบริษัท กำ�หนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของ
บริษัท รวมถึงการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิด
ชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
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2. มีอำ�นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจำ�นวนที่จำ�เป็นและเห็นสมควร ตั้งแต่ระดับกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ และ ผูบ้ ริหารของบริษทั รวมถึงการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าทีแ่ ละผลประโยชน์
ตอบแทนที่เหมาะสม และมีอำ�นาจ ในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความ
เหมาะสม
		 3. มีอำ�นาจในการกำ�หนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำ�ระเงิน การทำ�
สัญญาซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
		 4. มีอ�ำ นาจอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยตามโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว และค่าใช้จา่ ย
หรือการจ่ายเงิน แต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
		 5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
		 6. มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ ต่อบริษัท
		 7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงาน
		 8. ดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
			
ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าว ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำ�ให้
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย รวมถึงรายการทีก่ �ำ หนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ในการทำ�รายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน และ รายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบ  มีจำ�นวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย
			
			
			
		 โดยมี
		
		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์
นายไพจิตร		
นายอาวิน 		
นายปิยพจน์		

พงศ์พิชญามาตย์
บุณยานุเคราะห์
โซนี			
่
วงศ์อภัย		

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสาน
งานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำ�รายงานการเงินทั้งรายไตรมาสและ
ประจำ�ปี
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที่ เ พี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนด ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
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6. จัดทำ�รายงานกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าว
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
			 • ความเห็นเกีย่ วกับกระบวนการจัดทำ�และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษทั
			 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
			 • เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
			 • รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
				 ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  มีจำ�นวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประกอบด้วย
			
1. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
2. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			
3. นายอาวิน โซนี		
่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 โดยมี 4. นายปิยพจน์ วงศ์อภัย
เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณา
								
ค่าตอบแทน
อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		 1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท นำ�เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ หรือนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
		 2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
		 3. พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยต้องมีความชัดเจนโปร่งใส
		 4. กำ�หนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้
จัดการใหญ่ขนึ้ ไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจำ�ปี โดยได้ค�ำ นึงถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
และความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงให้ความสำ�คัญกับการเพิม่ มูลค่าของส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในระยะ
ยาวประกอบการพิจารณาประเมินผล
		 5. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของบริษัท ได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
		 6. พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนของกรรมการและนำ�เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
		 7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท คือ นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์ แทน นายวิชัย
ตันพัฒนรัตน์   มีขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่
		 3 กันยายน 2545 มีรายละเอียดดังนี้
		 1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำ�คัญของบริษัท กำ�หนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของ
บริษัทรวมถึงการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิด
ชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
		 2. มีอำ�นาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามจำ�นวนที่จำ�เป็นและเห็นสมควร ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตำ�แหน่ง รวมถึงการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่
และผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ หมาะสมและมีอ�ำ นาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตาม
ความเหมาะสม
		 3. มีอำ�นาจในการกำ�หนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชำ�ระเงิน การทำ�
สัญญาซื้อขายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
		 4. มีอ�ำ นาจอนุมตั คิ า่ ใช้จา่ ยตามโครงการทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว และค่าใช้จา่ ย
หรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
		 5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
		 6. มีอำ�นาจกระทำ�การและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
		 7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำ�เป็นต่อการดำ�เนินงาน
		 8. ดำ�เนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
		 ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำ�ให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย รวมถึงรายการทีก่ �ำ หนดให้ตอ้ งขอความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ในการทำ�รายการ
ที่เ กี่ ยวโยงกั น และรายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่ งสิ นทรั พ ย์ ข องบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ ข้ อกำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
		 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ำ�เสมอ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็น
ผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
		 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
		 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวกัน
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการ
คนอื่น ๆ ไม่ได้
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3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลำ�ดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชี้ขาดในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง กรรมการจำ�นวนหนึ่งในสามจะต้องออก
จากตำ�แหน่งและถ้ากรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการจำ�นวน
ที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำ�แหน่ง

9.4 การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
		 ในการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมนัน้ คณะกรรมการบริษทั ได้มอบให้คณะ
กรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำ�หนดบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ เป็นผู้แทนของ
บริษัทเข้าไปบริหารจัดการในบริษัทย่อย โดยตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่ดำ�เนินการเพื่อประโยชน์และเป็นไปตามข้อ
บังคับของบริษัทย่อยนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
		 การกำ�หนดนโยบายด้านบัญชีและการเงิน บริษัทได้กำ�หนดให้บริษัทย่อยใช้นโยบายด้านบัญชีและ
การเงินกลาง ทัง้ นี้ เพื่อดูแลให้บริษทั ย่อยมีนโยบายทางบัญชู ี มีการจัดทำ�และเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงินอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามข้อกำ�หนดของหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลและกฎหมาย
เกี่ยวข้อง
		 ขณะเดียวกันบริษทั ได้วางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษทั ย่อย ในมติทสี่ �ำ คัญ
ต่าง ๆ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน หรือ การเข้า
ทำ�รายการต่าง ๆ ตามข้อกำ�หนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทได้กำ�หนดไว้
รวมถึงจะต้องเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้กำ�หนดไว้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหาร ในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ดังนี้
		 ก. การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องจัดทำ�และเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 และตามข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย
		 ข. บริษัทแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หากพบว่า ผู้บริหารท่านใด
กระทำ�การฝ่าฝืนโดยการใช้ขอ้ มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือมีความประพฤติสอ่ ไปใน
ทางที่จะทำ�ให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษัทมีบทลงโทษตามระเบียบวินัยพนักงานของบริษัท
ตามลำ�ดับความรุนแรงจากน้อยไปหามาก คือ เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร การปลดออก และการไล่ออก
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 บริษัทฯ ได้จ้างบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี
นายพิศษิ ฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยประจำ�ปี 2562 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ดังนี้

					
					
					

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
งบปี			
800,000 บาท
งบไตรมาสรวม
600,000 บาท
รวม			
1,400,000 บาท

					
					
					

บริษัท แฟนซี แอสเสท   จำ�กัด
งบปี
		
600,000 บาท
รวม			
600,000 บาท
รวม 2 บริษัท		
2,000,000 บาท

9.7 การปฎิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
		

--ไม่มี--

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
		 บริษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าเป้าหมายทีส่ �ำ คัญของบริษทั มิใช่การดำ�เนิน
ธุรกิจเพียงเพื่อสร้างตัวเลขของผลกำ�ไร หรือสร้างผลตอบแทนให้ผถู้ อื หุน้ เท่านัน้ บริษทั คำ�นึงอยูเ่ สมอว่าบริษทั เป็น
ส่วนหนึ่งของสังคม การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต้องดำ�เนินการควบคู่ไปกับสังคม ร่วมกันพัฒนาและเจริญเติบโต
ไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมิได้คำ�นึงถึงตัวเลขผลประกอบการธุรกิจเพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้สังคมพัฒนาไปได้
เพราะหากชุมชนและสังคมพัฒนาเติบโตขึน้ อย่างแข็งแรงจะเป็นรากฐานทีส่ �ำ คัญทำ�ให้สงั คมส่วนรวมและประเทศ
ชาติพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน และเมื่อสังคมและประเทศชาติพัฒนาขึ้นจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัทพัฒนาเติบโตขึ้นเช่นกัน
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		 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายเสริมสร้างประโยชน์สุข และการพัฒนาให้แก่
ชุมชนและสังคม ทีผ่ า่ นมาบริษทั มีนโยบายมุง่ เน้นไปทีก่ ารส่งเสริมศึกษาของเยาวชนทีข่ าดโอกาสทางการศึกษาเป็น
หลัก โดยบริษทั เชื่อมัน่ ว่าการให้เยาวชนได้รบั โอกาสทางการศึกษาทีด่ ี จะเป็นปัจจัยสำ�คัญทีช่ ว่ ยส่งเสริมให้เยาวชน
มีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นบุคลากรที่สำ�คัญในการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต นอกจากนโยบายการส่งเสริมการศึกษาให้แก่เยาวชน บริษัทยังร่วมโครงการสาธารณประโยชน์อื่น เช่น
การช่วยเหลือสังคมเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ทั้งการ
ช่วยบูรณะซ่อมแซมทั้งในด้านจิตใจ ชีวิตความเป็นอยู่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัยของผู้ประสบภัย เพื่อให้
ชุมชนและสังคมกลับมาดำ�เนินไปได้อย่างปกติ

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมด้านสังคม
				 ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บริษัทมีโครงการสร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด และให้ทุนการศึกษากับ
ชุมชนในพื้นที่รอบ ๆ บริษัทฯ รวมทั้งพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน ดังนี้
1. สร้างโรงเรียน  
					 1.1 ปี 2545 ดำ�เนินการสร้างโรงเรียนศูนย์คริสเตียนอิมมานูเอล จังหวัดเชียงราย
					 1.2 ปี 2545 ดำ�เนินการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสันกอง จังหวัดเชียงราย
2. มอบทุนการศึกษา
					 2.1 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้งของสำ�นักงานใหญ่ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ได้แก่ (1)โรงเรียนวัด
ใหญ่ (2)โรงเรียนวัดใหม่ (3)โรงเรียนคลอง 2 พี่น้อง (4) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ (5) โรงเรียนวัดแค
					 2.2 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) (สาขา1) ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้านนาใหญ่
(2) โรงเรียนวัดทุ่งเซียด (3) โรงเรียนวัดสุวรรณโกฎิ (4) โรงเรียนพุนพินวิทยา
					 2.3 โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำ�เภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นที่
ตั้งของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) (สาขา 1) ได้แก่ (1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (2) โรงเรียน
ทับปุดวิทยา
3. สร้างห้องสมุดชุมชน  
					 3.1. โครงการสร้างอาคารห้องสมุดชุมชน ในพื้นที่ของอำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) (สาขา 1) เป็นอาคารปูน 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์
ภายใน ใช้ระยะเวลาสร้าง 2 ปี รวมมูลค่า 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
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4. การช่วยเหลือด้านสังคม
			 ปี 2543		 บริจาคเงินช่วยน้ำ�ท่วมภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย 2,000,000 บาท
			 ปี 2544		 บริจาคเงินช่วยการกุศล ผ่านสภากาชาดไทย 500,000 บาท
					 บริจาคเงินช่วยมูลนิธิหฤทัยทิพย์ จ.เพชรบูรณ์ ผ่านสภากาชาดไทย 300,000
บาท
			 ปี 2545		 บริจาคเงินช่วยการกุศล ผ่านสภากาชาดไทย 500,000 บาท
			 ปี 2546		 บริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ยากจน ผ่ า นสภากาชาดไทย 350,000 บาท
บริ จ าคเงิ น ช่ วยเหลื อ โครงการฟื้ น ฟู ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย ผ่ า นสภากาชาดไทย
200,000 บาท
			 ปี 2548		 บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ผ่านสภากาชาดไทย 1,000,000 บาท
			 ปี 2552		 บริ จ าคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พายุ ใ ต้ ฝุ่ น มรกต ประเทศไต้ ห วั น ผ่ า น
สภากาชาดไทย 2,000,000 บาท
			 ปี 2557		 บริ ษั ท สนั บ สนุ น โครงการออกค่ า ยอาสาพั ฒ นาของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
รามคำ�แหง
			 ปี 2559		 บริษทั สนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรูใ้ ห้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุง่ เซียด
ตำ�บลท่าโรงช้าง อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
					 บริษัทสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ
สุราษฎร์ธานี
- กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
				 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ให้สำ�คัญกับสิ่งแวดล้อมและคำ�นึงอยู่เสมอว่าบริษัท
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้น การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต้องดำ�เนินการควบคู่ไปกับสังคม โดยกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
				 ในกระบวนการผลิตไม้ปาร์ตเิ กิลบอร์ดนัน้ จะมีฝนุ่ จำ�นวนมากในขัน้ ตอนการผลิตบริษทั ฯ จึงนำ�ระบบ
กำ�จัดฝุน่ (Bag Filter) มาใช้ซงึ่ เป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการดักจับฝุน่ มากทีส่ ดุ สามารถกำ�จัดมลพิษทางอากาศ
ด้วยอุปกรณ์ดักจับฝุ่น สามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้ มี ประสิทธิภาพสูงในการดักฝุ่นขนาดเล็ก
ลดปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ ภายในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานและสิ่ง
แวดล้อมได้ ฝุ่นที่ดักได้จะเป็นฝุ่นแห้ง ติดอยู่ตามถุงกรองฝุ่นตกมายังด้านล่าง ฝุ่นที่อยู่ก้นถังทั้งหมดจะถูกลำ�เลียง
ออกสู่ด้านนอกโดยอาศัย Air Lock และสามารถนำ�กลับมาใช้ประโยชน์ได้
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- กิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
				 นอกเหนือจากเป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจแล้วบริษัทยังมุ่งเน้นการจัดการดำ�เนินของธุรกิจ
ภายใต้การบริหารแบบธรรมาภิบาลและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดมั่นการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเพื่อให้บริษทั เติบโตไปอย่างมีคณ
ุ ภาพได้ในระยะยาว
และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงานได้อย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารแบบ ธรรมาภิบาล
และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นโดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ประชุมและมีมติเป็นนโยบายใช้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ออกมาดังนี้
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นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
		 บริษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุ
จริตคอร์รัปชั่น โดยกำ�หนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องดำ�เนินการและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นดังกล่าว โดยครอบคลุมให้มีการปฏิบัติในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยง
ต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่วา่ ทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ไม่ให้มีการมอบเงินหรือ สิ่งของ ให้กับผู้
ติดต่องานภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และหากตรวจพบว่ามีพนักงานไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายนี้ ไม่วา่ จะ
ดำ�รงอยู่ในตำ�แหน่งหรือหน้าที่ใด จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย ไม่ว่าการกระทำ�นั้นจะช่วยทำ�ให้บริษัทฯ ไม่สูญ
เสียโอกาสในทางธุรกิจก็ตาม

แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
1. ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยดำ�เนินการหรือยอมรับหรือให้การ
สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง ผู้รับจ้าง
หรือผู้รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำ�หนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ นีอ้ ย่างสม่�ำ เสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับ
นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำ�หนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย
2. มาตราการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นส่วนหนึง่ ของการดำ�เนินธุรกิจและเป็นหน้าทีค่ วามรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการของบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับทีจ่ ะมีสว่ น
ในการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั เิ พื่อให้การดำ�เนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่
นบรรลุตามนโยบายที่กำ�หนด
3. บริษัทไม่กระทำ�หรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึง
การควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ
และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือ
เอกชนดำ�เนินการที่ไม่เหมาะสม
4. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำ�เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
5. บริษทั จัดให้ความรูด้ า้ นการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ แก่คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหารและ
พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบตั ติ ามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
6. บริษัทจัดให้มีกลไกลการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ�
7. บริษทั ส่งเสริมให้มกี ารสื่อสารทีห่ ลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถ
แจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมัน่ ใจได้วา่ ผูแ้ จ้งเบาะแสได้รบั การคุม้ ครอง โดยไม่ให้ถกู ลงโทษ โยก
ย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบ
ติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
		
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังมีราย
ชื่อดังนี้
			 1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
			 2. นายไพจิตร
บุณยานุเคราะห์ กรรมการตรวจสอบ
			 3. นายอาวิน
โซนี		
่
กรรมการตรวจสอบ
		 ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ�หน้าที่ตามขอบเขตและอำ�นาจหน้าที่รับผิดชอบ
และได้มกี ารประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องรวม 6 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รบั มอบหมาย
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ร่วมกับหน่วยงานบัญชีของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า
รายงานทางการเงินที่จัดทำ�ขึ้นได้จัดทำ�อย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชี พร้อมทัง้ ให้ขอ้ สังเกตุและรับทราบแนวทางแก้ปญ
ั หาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ตลอด
จนได้หารือและมีข้อสรุปในเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)ที่จะเปิดเผยในรายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท และมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีวา่ งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังได้พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกำ�หนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้วย
		 นอกจากนีไ้ ด้สอบทานการทำ�รายการจำ�หน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ รวมถึงรายการต่าง ๆ ทีอ่ าจเกีย่ วโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนได้ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลให้ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้
ดำ�เนินธุรกิจและปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ถกู ต้องตามข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องบริษทั จดทะเบียนและข้อกำ�หนดกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง และยังได้สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท และจัดทำ�รายงานการกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปี
ของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ
		 ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการ ผูบ้ ริหาร หรือ
พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำ�เป็นและยัง
สามารถว่าจ้าง ที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคำ�ปรึกษาในกรณีจำ�เป็น
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย คณะกรรมการตรวจ
สอบยังได้มกี ารประชุมกันเองเพื่อพิจารณาปัญหาทีม่ สี าระสำ�คัญเกีย่ วกับการจัดการ และแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การ
และกรรมการบริษัททราบถึงผลการประชุมด้วย
		 ในปี 2562 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้วา่ จ้างบริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ให้เข้ามาทำ�หน้าที่ตรวจสอบภายในการดำ�เนินการของบริษัทอีกด้วย
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		 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฎิบัติหน้าที่และได้รับความร่วมมือด้วยดีในการรับ
ข้อมูลทีจ่ �ำ เป็นต่อการปฎิบตั หิ น้าทีอ่ กี ทัง้ ได้รบั คำ�ชีแ้ จงทีช่ ดั เจน ตลอดจนการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะคณะ
กรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อและประชุมหารือกับฝ่ายบริหาร ผูส้ อบบัญชีอสิ ระของบริษทั ได้โดยไม่มขี อ้ จำ�กัด
สำ�หรับธุรกิจใหม่ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความแตกต่างไปจากธุรกิจเดิมของบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ ได้ก�ำ หนดแนวทางการปฎิบตั งิ านในแนวทางทีบ่ ริษทั ได้ด�ำ เนินการมาก่อนหน้านีใ้ ห้กบั บริษทั ย่อยดังกล่าวปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกันด้วย
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี และได้ขอให้บริษัท รีบดำ�เนินการ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งบางส่วนได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมีบางส่วนดำ�เนินการอยู่และ
ยังได้ใช้ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาโดยต่อเนื่องด้วย
		 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการในระดับหนึ่ง
มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องในสาระสำ�คัญ
		 สำ�หรับงบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหารแล้ว มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลดำ�เนินโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

									
								

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ด้านผู้สอบบัญชีของบริษัทคือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี
รัตนศรีเมธา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3425 หรือ นายอัครเดช เปลีย่ นสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5389
หรือ นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์
แอสโซซิเอท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำ�ปี ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบ
บัญชี ดังนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและ งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการรวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำ�เนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำ�หรับ
ปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดเฉพาะ กิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ-และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้ม า
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
การตีราคาสินค้าคงเหลือ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�
กว่าหลังหักค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ สินค้าคงเหลือนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนา
และในระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำ�นวน 29.8 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ในอดีตมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าเหล่านี้เคยมีมูลค่าต่ำ�กว่าราคาทุน สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่มีการ
เคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทยังได้สอบทานอายุของสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เพื่อพิจารณาผลขาดทุนจากสินค้าทีเ่ คลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ ผลขาดทุนดังกล่าวได้บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ย
สำ�หรับปี
การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ก�ำ หนดให้มั่นใจถึงความถูกต้องของราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรวมถึง
- ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำ�หรับผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
- ทดสอบการคำ�นวณผลขาดทุนดังกล่าวโดยเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- ทบทวนการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือและการคำ�นวณผลขาดทุนดังกล่าว
การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำ�นวน 190.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการ
เงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ ใช้ในการผลิตแผ่นไม้อดั เรียบ การดำ�เนินงานของแผ่นไม้อดั เรียบมีผลขาดทุน
ติดต่อกันปัจจัยนีเ้ ป็นข้อบ่งชีว้ า่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นอี้ าจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน (มูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของทรัพย์สินนั้นแล้วแต่จำ�นวนเงินใดจะสูงกว่า)
ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้รบั การว่าจ้างให้ประเมินราคาของสินทรัพย์นี้ ตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระ ราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์นี้มีราคาไม่เกินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับ
สินทรัพย์นี้
ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานจากผู้ประเมินอิสระ การสอบทานรวมถึง
สอบทานความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้ประเมิน
สอบทานความถูกต้องของข้อมูลในรายงานและทดสอบการคำ�นวณตัวเลขที่แสดงในรายงาน
เปรียบเทียบราคาประเมินกับมูลค่าตามบัญชี
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เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2562
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงาน
ประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือ
ไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัท
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้า
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
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•

ได้ รั บ หลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมอย่ า งเพี ย งพอเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ของกิ จ การ
ภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำ�คัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2803
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2563
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12. รายการระหว่างกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท หรือ
สามารถควบคุ ม กลุ่ ม บริ ษั ท ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ ม หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ น สาระสำ � คั ญ ในการตั ด สิ น ใจ
ด้านการเงินหรือการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
ในปี 2562 บริษทั มีรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 เรื่องรายการ
กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทปฎิบัติตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในการปฎิบัติตามข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันรวมถึงการ
ได้มาหรือจำ�หน่ายไปของรายการทีส่ �ำ คัญของบริษทั และบริษทั ย่อยตลอดจนมาตรฐานบัญชีทกี่ �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี
มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติ  รวมถึงแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
		 ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต บริษทั ได้มอบหมายให้ผจู้ ดั การฝ่ายการเงินและ
ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีเป็นผูร้ วบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการทำ�รายการระหว่างกันทัง้ หมดจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องนำ�
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเป็นรายการทีเ่ ป็นไปตามลักษณะธุรกิจ
ทั่วไปและเป็นไปในราคายุติธรรมและนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำ�สัง่ หรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดย ผู้มีส่วนได้เสียในการทำ�รายการใด ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำ�รายการนั้น
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
13.ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำ คัญ
ผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ผู้สอบบัญชี
นายพิศิษฐ์  ชีวะเรืองโรจน์
นายเมธี  รัตนศรีเมธา  
นายอัครเดช  เปลี่ยนสกุล
นางสาวกรทิพย์  วาณิชวิเศษกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947
สำ�นักงานบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด  
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสำ�หรับงบการเงินรายไตรมาสและ
่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินประจำ�ปีสิ้นสุดวันที  
รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท ( สองล้านบาทถ้วน )

นโยบายการบัญชีที่ส�ำ คัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สำ�หรับเพื่อการแสดงงบกระแสเงินสด  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงิน
ฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีกำ�หนดถอนเมื่อซื้อภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่าและ
ปราศจากภาระผูกพัน
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคำ�นวณ
จากร้อยละของลูกหนี้โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชำ�ระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้
ที่คงค้างอยู  ่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  มูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้การค้าเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็น
ค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
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สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ (ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา) แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะต่ำ�กว่า  ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่า
อากรขาเข้า ค่าขนส่งหักด้วยส่วนลดและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อ ต้นทุนของสินค้าสำ�เร็จรูปและงานระหว่างทำ�
ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต ซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การ
ดำ�เนินงานตามปกติ
ราคาทุนของสินค้าคำ�นวณตามวิธีต่อไปนี้
สินค้าซื้อมาขายไป
- วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน
สินค้าสำ�เร็จรูป
- วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
- วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนัก
งานระหว่างทำ�
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง - วิธีเข้าก่อน - ออกก่อน
สินค้าคงเหลือ (ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อพัฒนาและในระหว่าง
การพัฒนา) แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า ราคาทุนประกอบด้วย ต้นทุนที่ดนิ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ (ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง) และต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มา
โดยเฉพาะ เพื่อใช้ในอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่ง
การพัฒนาสำ�เร็จ
กลุม่ บริษทั ประมาณมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั จากราคาขายทีค่ าดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จา่ ย
ในการขาย
กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สำ�หรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธรี าคาทุนหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าของ
เงินลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ของสินทรัพย์วดั มูลค่าเริม่ แรกด้วยราคาทุนโดยรวมต้นทุนในการทำ�รายการและวัดมูลค่าภายหลังการรับรูร้ ายการ
ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุม่ บริษทั คำ�นวณค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์ทกุ ประเภท ยกเว้นทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอี่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณไว้ของสินทรัพย์ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20 ปี
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่บริษัทถือครองไว้เพื่อใช้ในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าเพื่อ
ให้บริการและเพื่อใช้ในการบริหารงาน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ทบี่ ริษทั ถือครองไว้เพื่อใช้ในการผลิตและจำ�หน่ายสินค้า เพื่อให้บริการและเพื่อใช้
ในการบริหารงาน แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า
(ถ้ามี)
ราคาทุนของสินทรัพย์ประกอบด้วยราคาซื้อรวมอากรขาเข้าและภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้หลังหักส่วนลดการ
ค้าและจำ�นวนที่ได้รับคืนจากผู้ขาย ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่
และสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ประมาณการเบื้องต้นสำ�หรับต้นทุนในการรื้อ ขนย้ายและบูรณะ
สถานที่ตั้งสินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์
ที่เข้าเงื่อนไขในการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
กลุม่ บริษทั คำ�นวณค่าเสื่อมราคาสำ�หรับสินทรัพย์ทกุ ประเภท ยกเว้นทีด่ นิ และสินทรัพย์ทอี่ ยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณไว้ของสินทรัพย์ดังนี้
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20  ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
5 - 20  ปี
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำ นักงาน
3, 5  ปี
ยานพาหนะ 5 ปี
ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์และวิธกี ารคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์จะ
ได้รับการทบทวนทุกๆ สิ้นปีบัญชี
ผลกำ�ไรหรือขาดทุนจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เป็นผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
จากการจำ�หน่ายสินทรัพย์กับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นจะถูกรับรู้เป็นกำ�ไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตนที่ อ ายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ท ราบได้ แ น่ น อน ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ซื้ อ มาแสดงในราคาทุ น                      
หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้คือ 5 ปี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)

การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทตลอดจนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะได้รับการทบทวน ณ ทุกวัน
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชี อาจไม่สามารถ
ได้รับประโยชน์คืนกลับมา รายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นผลต่างราคาตามบัญชีที่สูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับซึ่งคือจำ�นวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเมื่อเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ถูกจัดกลุ่มให้อยู่กลุ่มที่
เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่มอื่นเพื่อประโยชน์ในการประเมินพิจารณา
เรื่องการด้อยค่า
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กลุ่ ม บริ ษั ท จะรั บ รู้ ผ ลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ในกำ � ไรหรื อ ขาดทุ น หรื อ บั น ทึ ก ลดส่ ว นเกิ น ทุ น ในกรณี ที่
สินทรัพย์นนั้ เคยตีราคาเพิม่ และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีขอ้ บ่งชีว้ า่ การด้อยค่าดังกล่าวไม่มอี ยู่
ต่อไป หรือเป็นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนหรือนำ�ไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
แล้วแต่กรณี

เงินกู้ยืม
เงินกูย้ มื รับรูเ้ มื่อเริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั หักด้วยต้นทุนการจัดทำ�รายการทีเ่ กิดขึน้
โดยเงินกู้ยืมวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจำ�หน่ายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ผลต่างระหว่าง
สิง่ ตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการจัดทำ�รายการทีเ่ กิดขึน้ ) เมื่อเทียบกับมูลค่าทีจ่ า่ ยคืนเพื่อชำ�ระหนีน้ นั้ จะรับรูใ้ นกำ�ไร
หรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกู้ยืม
ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้มาจะรับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำ�รายการเงินกู้เมื่อมีความเป็นไปได้ที่
กลุ่มบริษัทจะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะถูกตั้งพักไว้รอการรับรู้เมื่อมีการเบิกใช้
เงินกู้ แต่ถ้าหากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มบริษัทจะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะ
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำ�หรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำ�หน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้
ที่เกี่ยวข้อง

สัญญาเช่าระยะยาว
กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ทเี่ ช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั สุทธิของจำ�นวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มลู ค่าใดจะต่�ำ กว่าโดยจำ�นวน
เงินที่ต้องจ่ายจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่
โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว
ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า แต่หากมีความไม่แน่นอนในสิทธิการเป็นเจ้าของ
เมื่อสัญญาสิ้นสุดจะคำ�นวณค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่
ระยะเวลาใดจะต่ำ�กว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยทีค่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยูก่ บั
ผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจ
ที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับ
ผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
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กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ั ญาเช่าดำ�เนินงานแสดงรวมอยูใ่ นทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการ
สินทรัพย์ทใี่ ห้เช่าภายใต้สญ
เงินและตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เช่นเดียวกันสินทรัพย์ถาวรที่มีลักษณะเหมือนกัน

ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบัน
ตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าว คาดว่าจะส่งผล
ให้ต้องสูญเสียทรัพยากรเพื่อจ่ายชำ�ระภาระผูกพันและสามารถประมาณการจำ�นวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ    
รายจ่ายที่จะได้รับคืนบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับ อย่างแน่นอน เมื่อได้
จ่ายประมาณการหนี้สินไปแล้ว
การรับรู้รายได้
กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านัน้ รายได้จากการขายเป็นจำ�นวน
ที่สุทธิจากภาษีขายและส่วนลด
กลุม่ บริษทั รับรูร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อมีการโอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำ�คัญของ
ความเป็นเจ้าของให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว โดยกิจการไม่เกีย่ วข้องในการบริหารหรือควบคุมอสังหาริมทรัพย์ทขี่ ายไปแล้วทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมูลค่าที่รับรู้รายได้สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว
รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
รายได้อื่นรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำ�ระ
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันที
ในกำ�ไรหรือขาดทุน
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ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ซึ่งจำ�เป็นต้องใช้ระยะ
เวลานานในการเตรียมพร้อมเพื่อให้สามารถนำ�สินทรัพย์นั้นมาใช้ได้ตามประสงค์หรือนำ�ไปจำ�หน่ายจะถูกรับรู้
รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์นั้นจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะ
จำ�หน่าย
รายได้ที่เกิดจากการนำ�เงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อการจัดหาสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขไปลงทุนชั่วคราว
จะนำ�ไปหักออกจากต้นทุนการกู้ยืมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนการกู้ยืมอื่นจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
กลุม่ บริษทั ได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ เป็นกองทุนทีเ่ กิดจากเงินสมทบในส่วนของพนักงาน และบริษทั
โดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั และบริหารโดยผูบ้ ริหารกองทุนอิสระ  เงินสมทบทีบ่ ริษทั
จ่ายเข้ากองทุนจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานกรณีการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุตามข้อกำ�หนดของกฎหมายแรงงาน
ประมาณการโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้เทคนิคการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในการประมาณการจำ�นวนผลประโยชน์ที่พนักงานควรจะได้รับและคิดลดผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยทีป่ ระมาณการไว้ โดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตรรัฐบาล เพื่อกำ�หนดมูลค่าปัจจุบนั ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยต้นทุนบริการปัจจุบันและ
ดอกเบี้ยจ่ายจะรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน และผลกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ทีเ่ กิดขึน้ เนื่องจากการวัดมูลค่าหนีส้ นิ ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่จะรับรูใ้ นกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและ
จะโอนเข้ากำ�ไรสะสมตามลำ�ดับ โดยจะไม่ท�ำ การจัดประเภทเข้ากำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ภาษีเงินได้
กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้สำ�หรับงวดปัจจุบันที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระเป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน และ
ในกรณีที่จำ�นวนภาษีที่ได้ชำ�ระไปแล้วในงวดปัจจุบันมากกว่าภาษีที่ต้องชำ�ระสำ�หรับงวดนั้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้
ส่วนที่จ่ายชำ�ระเกินดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงิน
กลุม่ บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ ยกเว้น
กรณีทหี่ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนนั้ เกิดจากการรับรูเ้ มื่อเริม่ แรกซึง่ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากรายการทีไ่ ม่สง่
ผลกระทบต่อกำ�ไรทางบัญชีและกำ�ไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีทกุ รายการ โดยรับรูเ้ ท่ากับจำ�นวนทีเ่ ป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่
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กลุ่มบริษัทจะมีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้หักภาษีได้   ยกเว้นกรณีที่สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชีนั้นเกิดจากการรับรู้เมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
กำ�ไรทางบัญชีและกำ�ไรทางภาษี ณ วันที่เกิดรายการนั้น
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม ยกเว้นกรณีที่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมระยะ
เวลาในการกลับรายการของผลแตกต่างชั่วคราวและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่มีการกลับรายการของ
ผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้ และกลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่าง
ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีทุกรายการที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมค้าและบริษัทร่วม เฉพาะในกรณี
ทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ จะมีการกลับรายการของผลแตกต่างชัว่ คราว ในอนาคตอันใกล้และจะมีกำ�ไรทาง
ภาษีเพียงพอที่จะนำ�ผลแตกต่างชั่วคราวมาใช้ประโยชน์ได้
กลุ่มบริษทั วัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันโดยใช้อัตราภาษีที่บังคับใช้อยู่ภายในสิน้
รอบระยะเวลารายงาน และวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีส�ำ หรับงวดทีก่ ลุม่ บริษทั คาด
ว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และวัดมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ด้วยอัตราภาษีสำ�หรับงวดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะจ่ายชำ�ระหนี้สินภาษีเงินได้
กลุ่มบริษัทรับรู้ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและนำ�ไป
รวมคำ�นวณกำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิส�ำ หรับงวด ยกเว้นภาษีเงินได้ทเี่ กิดขึน้ จากรายการทีร่ บั รูใ้ นกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นหรือ
รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น กลุ่มบริษัทจะรับรู้ภาษีเงินได้ดังกล่าวในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรับรู้โดยตรง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น

เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีก้ ารค้า ลูกหนีแ้ ละเจ้าหนีอ้ ื่น เงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื นโยบายการบัญชี
ที่สำ�คัญและเกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ในนโยบาย
การบัญชีของรายการที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประมาณการทางบัญชีที่ส�ำ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บน
พื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผล
ในสถานการณ์ขณะนั้น
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อาคารอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสำ�หรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งาน
โดยการขายหรือเลิกใช้

ประมาณการรับประกันคุณภาพบ้าน
ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการรับประกันคุณภาพบ้านและสาธารณูปโภคโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมบ้านหลังการขายและสาธารณูปโภคที่เกิดขึ้นจริงในอดีต และ/หรือข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับ
งานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ

สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทได้เข้าทำ�สัญญาเช่าเครื่องจักร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และยานพาหนะ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้พิจารณา
และประเมินขอบเขตของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้ว
พบว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผู้เช่า  สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่า
การเงิน

ผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึน้ ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น
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สรุปฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน

2560
พันบาท
%

2561
พันบาท
%

2562
พันบาท
%
		

25,418
47,985
776,360
-

1.79
3.37
54.55
-

5,368
9,746
644,319
-

0.45
0.81
53.77
-

13,013
14,868
577,051
-

1.17
1.34
51.94
-

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

849,763

59.71

659,433

55.03

604,932

54.45

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินมัดจำ�ซื้อหุ้นบริษัทอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

6,185
3,200
11,200
84,101
439,422
7
20,603
8,660

0.43
0.22
0.79
5.91
30.88
0.00
1.45
0.61

2,476
80,228
422,733
92
17,589
15,661

6.70
35.28
0.01
1.47
1.31

13,221
98,831
383,440
68
10,606

1.19
8.89
34.51
0.01
0.95

     รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

573,378

40.29

538,779

44.97

506,166

45.55

          รวมสินทรัพย์

1,423,141

1,198,212

0.21

1,111,098
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2560
พันบาท
%

2561
พันบาท
%

2562
พันบาท
%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
3
0.00
32,611
2.72
27,468
2.47
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
44,277
3.11
38,399
3.21
52,623
4.74
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปี
82,969
5.83
7,953
0.67
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่ถึง
1,157
0.08
620
0.05
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
14,300
1.19
27,050
2.43
ประมาณการรับประกันคุณภาพบ้าน
854
0.06
853
0.07
    รวมหนี้สินหมุนเวียน

129,260

9.08

94,736

7.91

107,141

9.64

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

620
33,950
500
5,354
3,800

0.04
2.39
0.03
0.38
0.27

10,217
298
9,343
1,280

0.85
0.02
0.78
0.11

6,189
3,651

0.56
0.33

    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

44,224

3.11

21,138

1.76

9,840

0.89

           รวมหนี้สิน

173,484

12.19

115,874

9.67

116,981

10.53

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

615,000
615,000
709,151

43.21
43.21
49.83

615,000
615,000
709,151

51.33
51.33
59.18

615,000
615,000
709,151

55.35
55.35
63.82

กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม						
จัดสรรแล้ว
     สำ�รองตามกฎหมาย
25,600
1.80
25,600
2.14
25,600
2.30
ยังไม่ได้จัดสรร
(100,094) (7.03) (267,413) (22.32) (355,633) (32.00)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
        รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,249,657

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,423,141

87.81 1,082,338

90.33

994,118

89.47

100.00 1,198,212 100.00 1,111,099 100.00
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2560
พันบาท
%

2561
พันบาท
%

2562
พันบาท
%

รายได้						
รายได้จากการขายและการให้บริการ
752,529 98.65 461,637 98.63 257,726 95.75
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
539
0.12
184
0.07
ดอกเบี้ยรับ
328
0.04
209
0.04
214
0.08
รายได้อื่น
9,992
1.31
5,665
1.21
11,032
4.10
     รวมรายได้

762,849

100.00

468,050 100.00

269,156 100.00

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและการให้บริการ
707,583 92.75 479,616 102.47 252,084 93.66
ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
75,874
9.95
43,779
9.35
23,167
8.61
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
92,085 12.07 103,816 22.18
82,079 30.49
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
8,359
1.10
ต้นทุนทางการเงิน
10,689
1.40
6,026
1.29
4,309
1.60
     รวมค่าใช้จ่าย
ขาดทุนสำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสำ�หรับปี

894,590

117.27

633,237 135.29

361,639 134.36

(131,741)
45,466
(86,275)
(500)

(17.27) (165,187) (35.29)
5.96
(11.31) (165,187) (35.29)
(0.07)
202
0.04

(92,483) (34.36)
(92,483) (34.36)
298
0.11

(86,775)

(11.38) (164,985) (35.25)

(92,185) (34.25)

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่ต้องจัดประเภทเข้ากำ�ไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
      ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(13,670) (1.79)
รายการที่ไม่ต้องจัดประเภทเข้ากำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

758

0.10

(2,334)

(0.50)

3,965

1.47

กำ�ไร  (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

(12,912)

(1.69)

(2,334)

(0.50)

3,965

1.47

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

(99,687)

(13.07) (167,319) (35.75)

(88,220) (32.78)
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2560
พันบาท
%

2561
พันบาท
%

2562
พันบาท
%

รายได้						
กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
  ขาดทุนต่อหุ้นจากการดำ�เนินงานต่อเนื่อง           (0.21)
(0.27)
(0.15)
  กำ�ไรต่อหุ้นจากการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
            0.07
    รวม
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)

(0.14)

(0.27)

(0.15)

615,000

615,000

615,000

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินการ
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สงสัยจะสูญและตัดหนี้สูญ
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ประมาณการรับประกันคุณภาพบ้าน (กลับรายการ)
กลับรายการประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
กำ�ไรจากการเลิกบริษัทย่อย
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่จัดประเภทมาจากผลต่างแปลงค่างบการเงิน
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ชีวภาพ
ตัดบัญชีเงินมัดจำ�
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ

2560
พันบาท

2561
พันบาท

2562
พันบาท

(86,275)

(165,187)

(92,483)

49,833
1,177
3,464
(18,793)
462
(3,822)
(19,880)

45,952
1,654
967
(9,741)
(5)
-

46,261
1,166
3,341
(4,141)
(853)
16
(5,100)
-

(41,522)
(328)
10,689

2,593
11,200
(209)
6,026

570
(215)
4,309

(104,995)
(18,534)
140,470

(106,750)
32,927
144,359

(47,129)
(4,502)
71,408
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวม

2560
พันบาท

2561
พันบาท

2562
พันบาท

สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
จ่ายภาษีเงินได้

3,313
(19)
(4,776)
1,641
(143)
(3,748)

42
(13,440)
202
(1,792)

15
19,359
2,371
(355)
(2,064)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

13,209

55,548

39,103

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย
319
232
86
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำ�ประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
14,943
1,762
(8,798)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
(3,200)
(90)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
724
47
เงินสดจ่ายมัดจำ�ซื้อหุ้นบริษัทอื่น
(11,200)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ถาวร
  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(50,099)
(23,380)
(9,059)
เงินมัดจำ�รับจากการจำ�หน่ายทรัพย์สินในต่างประเทศลดลง
(20,000)
เงินรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
254,117
5,208
594
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

184,880

(15,454)

(17,220)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
จ่ายดอกเบี้ย
(20,907)
(6,925)
(2,977)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(34,574)
32,607
(5,142)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
14,300
38,950
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
(26,200)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
46,526
27,146
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(187,430) (126,057)
(18,234)
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(2,050)
(1,214)
(620)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(198,435)

(60,143)

(14,223)
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวม

2560
พันบาท

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของเงินสดและ
   รายการเทียบเท่าเงินสด

2561
พันบาท

(215)

2562
พันบาท
-

(15)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(561)
(20,049)
7,645
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
25,979
25,418
5,368
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
25,418
5,368
13,013
			
เงินสดในมือ
620
135
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
15,795
3,035
2,631
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
4,661
1,985
10,338
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ�
214
213
44
เงินฝากระหว่างทาง
4,128
รวม
25,418
5,368
13,013
			
รายการที่ไม่กระทบเงินสด			
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ไม่ได้จ่ายชำ�ระ และซื้อสินทรัพย์ตาม
   สัญญาเช่าการเงิน
2,883
4,232
-

อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

หน่วย
เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า

2560
6.57
0.40
(0.04)
30.64
12
0.85
432
95.77

2561
6.96
0.16
0.44
15.99
23
0.68
541
15.31

2562
5.65
0.26
0.39
20.94
18
0.41
885
15.55
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)

หน่วย

2560

2562

ระยะเวลาชำ�ระหนี้
Cash Cycle

วัน
วัน

24
540

24
879

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน
อัตรากำ�ไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำ�กำ�ไร
อัตรากำ�ไรสุทธิ

			
%
5.97
(3.89)
%
(10.04)
(34.48)
%
1.35
1.37
%
(9.76)
(30.70)
%
(11.53)
(35.74)

2.19
(34.21)
4.25
(44.35)
(32.78)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

%

(14.15)

(8.88)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

			
%
(5.49)
(12.59)

(7.98)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร

%

(14.39)

(30.99)

(22.87)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.54

0.39

0.23

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

			
เท่า
0.14
0.11
เท่า
(0.64)
8.11
เท่า
(0.09)
0.87
%
-

0.12
(20.46)
(6.32)
-

อัตราการเจริญเติบโต
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำ�ไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

4
440

2561

(6.68)

			
%
%
%
%
%
%
%
%

24.10
11.44
17.76
(16.47)
(162.96)
(18.15)
(55.45)
(7.39)

(38.66)
(38.64)
(32.22)
(12.12)
290.13
(15.81)
(33.21)
(13.39)

(44.17)
(42.49)
(47.44)
(28.69)
(44.13)
(7.27)
0.96
(8.15)
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14. การวิเคราะห์ และ คำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ในปี 2562 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดำ�เนินธุรกิจในสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งภาพรวมของการดำ�เนินงานพอสรุปเป็นส่วนๆได้ดังนี้ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ไม้ปาร์ติเกิ
ลบอร์ด ได้รบั การตอบรับจากตลาดพอสมควร มีรายได้จากการขายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แต่การผลิตและ
จำ�หน่ายยังไม่ได้ตามเป้าหมาย ที่บริษัทกำ�หนดไว้ ไม้ยางพาราประสาน Laminated Board เน้นการขายทั้งใน
ประเทศซึ่งได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี การผลิต woodchip (ไม้สับ) ได้รับการตอบรับจากตลาด
เป็นอย่างดี ในส่วนการผลิตและจำ�หน่ายไม้ยางพาราแปรูปอบแห้ง ยังคงสินค้าหลักส่งออกไปยังตลาดการค้า
ต่างประเทศ และเป็นรายได้หลักของบริษัทในปี 2562 ส่วนบริษัทแฟนซีแอสเสท จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
อีกบริษัทหนึ่ง ทำ�ธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดี
โดยผลการดำ�เนินงานในปี 2562 สรุปโดยสังเขปดังนี้
รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2562 เท่ากับ 269.16 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี 2561 (ที่เท่ากับ 468.05 ล้านบาท)  เป็นจำ�นวนเงิน 198.89  ล้านบาท  คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ  42.49
โดยบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายลดลง จาก 461.64 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 257.72 ล้านบาท ในปี 2562 อย่างไร
ก็ตามต้นทุนขายในปี 2562 ได้ลดลงจาก 479.62 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 252.08 ล้านบาท ในปี 2562  
คิดเป็นจำ�นวนที่ลดลงเท่ากับ 227.54 ล้านบาท
ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม ในปี 2562 เท่ากับ 207.15 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561  
(ที่เท่ากับ 325.62 ล้านบาท) เป็นจำ�นวนเงิน 118.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 36.38 มีรายได้
จากการขายลดลง จาก 304.54 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 194.12 ล้านบาท ในปี 2562ในขณะเดียวกันบริษัท
มีต้นทุนขายลดลงมาจาก 341.66 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น  200.55 ล้านบาท ในปี 2562 และมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลงมาจาก 165.85 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 101.15  ล้านบาท ในปี 2562 สาเหตุที่บริษัทมีรายได้จาก
การขายลดลง ต้นทุนขายลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง มาจากการชะลอการส่งออก พร้อมทั้งมีการ
ปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทำ�ให้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสำ�หรับปี 2562
เป็นจำ�นวน 88.22  ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นพื้นฐานเท่ากับ 0.15 บาทต่อหุ้น  จากที่  ปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบ
การขาดทุน 167.32  ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นพื้นฐานเท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น ส่วนในงบการเงินเฉพาะกิจการมีผล
ประกอบการสำ�หรับปี 2562 ขาดทุนเป็นจำ�นวน 110.31 ล้านบาท ในขณะที  
่ ปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการ
ขาดทุนเป็นจำ�นวน  217.32  ล้านบาท

(2) ผลการดำ�เนินงาน จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทขอแยกรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
รายได้รวม
ในปี 2562 รายได้รวมของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม ในปี 2562 เท่ากับ 269.16 ล้านบาท
ลดลงจาก ปี 2561 (ที่เท่ากับ 468.05 ล้านบาท)  เป็นจำ�นวนเงิน 198.89  ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง
ร้อยละ 42.49 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง จาก 461.64 ล้านบาทในปี 2561 เป็น 257.72 ล้านบาท
ในปี 2562
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ต้นทุนขาย - ค่าใช้จ่าย - กำ�ไรสุทธิ
ในปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขาย 252.08 ล้านบาท ในปี 2561 มีต้นทุนขาย เป็น 479.62 ล้านบาท คิดเป็น
จำ�นวนที่ลดลงเท่ากับ 227.54 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 47.44 และคิดเป็นอัตราร้อยละ
84.54 ของรายได้รวม ในส่วนต้นทุนขายของบริษัทประกอบด้วยต้นทุนไม้ยางพาราแปรรูป ค่าแรงและค่าโสหุ้ย
การผลิตซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประกอบร้อยละ 69 : 23 : 8 ตามลำ�ดับ ในปี 2562 บริษัทยังมีต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย
ลดลงจาก 43.78 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 23.17 ล้านบาท ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก
103.82 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 82.08 ล้านบาท ในปี 2562
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
จากผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2546 ถึง ปี 2549 และปี 2552 ถึง ปี 2554 และปี 2557 ถึง 2558 บริษัท
ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดยกเว้นปี 2550 ถึง ปี 2551 และปี 2555 ถึงปี 2556 และปี 2559
ถึงปี 2562 ที่บริษัทมิได้มีการจ่ายเงิน ปันผลแต่ประการใด โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ปี

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

2546

173.90

68.34

0.37
(พาร์ 1 บาท)

2547

272.59

93.68

0.58

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2546 และ
เงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำ�เนินงาน
ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ในปี 2547

2548

145.70

88.49

0.31

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2547 และ
เงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำ�เนินงาน
ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ในปี 2548

2549

103.40

(478.11)

0.22

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2548

2550

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2551

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2552

75.20

89.63

0.16

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2551 และ
เงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำ�เนินงาน
ไตรมาสที่ 1, 2 ในปี 2552

2553

108.10

81.27

0.23

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2552 และ
เงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำ�เนินงาน
ไตรมาสที่ 1, 2 ในปี 2553

ร้อยละของ
เงินปันผล
กำ�ไรสุทธิ (%) ต่อหุ้น (บาท)

รายละเอียด
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3 ครั้ง จากผลการ
ดำ�เนินงานไตรมาส 1, 2 และ 3 ในปี 2546
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ปี

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
เงินปันผล
กำ�ไรสุทธิ (%) ต่อหุ้น (บาท)
66.73

รายละเอียด

2554

37.60

0.08

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2553  
จากผลการดำ�เนินงานไตรมาสที่ 3, 4 ในปี 2553

2555

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2556

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2557

47.00

77.54

0.10

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2556  
มีกำ�ไรสะสม 60,616,343 บาท

2558

23.50

62.07

0.05

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2557  

2559

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2560

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2561

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2562

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ
1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละ
งวดบัญชี
2. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้นดังกล่าว คิดจากมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น เท่ากับ 1 บาท (ตั้งแต่ 2 เมษายน 2546)

(3) ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,111.10 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2561 ซึ่งมี
สินทรัพย์รวม จำ�นวน 1,198.21 ล้านบาท หรือ คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.27 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทมีที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 383.44 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำ�นวน 13.01 ล้านบาท สินค้าคง
เหลือจำ�นวน 577.05 ล้านบาท และลูกหนีก้ ารค้า 14.87  ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.50, 1.17, 51.93  
และ 1.34  ของสินทรัพย์รวมตามลำ�ดับ บริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือประมาณ 0.41 เท่า ระยะเวลา
ในการขายสินค้าประมาณ 885 วัน และมีระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 18 วัน
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ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี  2559 - 2562  สามารถแยกตามอายุหนี้ที่คงค้าง ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

2560
ล้านบาท

2561
ร้อยละ ล้านบาท

2562
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ลูกหนี้การค้ายังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
22.26
86.35 4.46
82.14
3.44
60.99
ค้างชำ�ระ						
ไม่เกิน 3 เดือน
3.73
14.47 0.97
17.86
2.15
38.12
0.92
3.57
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
1.12
4.34
0.05
0.89
1.10
4.27
มากกว่า  12 เดือน
รวมลูกหนี้
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้

29.13

5.43

5.64

(3.55 )

(13.00)

-

-

-

-

25.78

100

5.43

100

5.64

100

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 116.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561
ซึ่งมีจำ�นวน 115.87 ล้านบาท หรือ คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักป็นผลมาจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น โดยบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 52.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561  
ซึ่งมีจ�ำ นวน 38.40 ล้านบาท
กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำ�เนินงานเป็นจำ�นวน 39.10 ล้านบาท
ซึ่งลดลงกว่าในปี 2561 ที่มีจำ�นวน  55.55  ล้านบาท

(4) สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำ�คัญ
ปี 2562 บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 5.65 เท่า ลดลงจากปี 2561 ซึง่ มีจ�ำ นวน 6.96 เท่า อัตราส่วน
สภาพคล่องทีล่ ดลง เป็นผลมาจากหนีส้ นิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ บริษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.26 เท่า
ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ที่เท่ากับ 0.16 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมีสภาพคล่องในการ
ดำ�เนินงานและไม่ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไรและประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน บริษัทมีอัตราผลกำ�ไรในปี
2562 เท่ากับร้อยละ (32.78) บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับร้อยละ (7.98) และมีอัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2562 เท่ากับร้อยละ (8.88) ตามลำ�ดับ
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(5) แนวโน้มในอนาคต
ในปี 2562  การผลิตและจำ�หน่ายไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ของบริษัทยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย แต่บริษัทได้มีการติดต่อเจรจากับผู้ผลิตและนำ�เข้าไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดจากประเทศญี่ปุน
ซึ่งการเจรจามีผลตอบรับที่ดีทั้งสองฝ่าย ซึ่งบริษัทต้องมีการแก้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดบาง
ส่วนเพื่อผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคู่ค้า ซึ่งบริษัทคาดว่า ในปี 2563  
บริษัทจะผลิตและส่งสินค้าจำ�นวนมากให้กับคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นได้ซึ่งจะสามารถค้าขายได้ในระยะยาวและ
จะทำ�ให้บริษัทมีรายได้จากการจำ�หน่ายไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ในส่วนของ ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งในปี 2562 การส่งออกลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากประเทศจีน
ซึ่งเป็นตลาดหลัก มีปัญญาหาด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลจีนจึงให้โรงงานอุตสาหกรรมปิดปรับปรุงแก้ไข ซึ่งส่งผลให้
โรงงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไม้ยางพารา ต้องหยุดการผลิตลงเพื่อปรับปรุงแก้ไขเป็นจำ�นวน
มาก ส่งผลกระทบกับการส่งไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ของบริษัทอย่างมาก ในปี 2562  แต่ในปี 2563 สถานะ
การณ์ดงั กล่าวน่าดีขนึ้ เมื่อโรงงานในประเทศจีนปรับปรุงแก้ไขเสร็จ ก็จะเปิดดำ�เนินการผลิต ทำ�ให้บริษทั กลับมาส่ง
ออกได้ดีดังเดิม ซึ่งจะเป็นจุดผันแปรของไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งที่ต้องเตรียมและปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน   
จากเหตุผล ดังกล่าวข้างต้นทำ�ให้บริษัทฯ ได้วางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโดยผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ออกมาเพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ฯดังนี้
- ไม้สับ  (Wood Chip) เป็นการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์จากส่วนที่เหลือจากการใช้ไม้ยางพารา
(ไม้ท่อน)  (กิ่ง เปลือกไม้  ตอรากไม้) นำ�มาผ่านกระบวนการสับย่อยให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ก็จะได้ผลผลิตเลยและ
ใช้แรงงานเพียง 3 คนต่อกะ ทำ�ให้มีต้นทุนไม่สูง ปัจจุบันไม้สับเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากเพราะสามารถ
นำ�มาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนน้�ำ มันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งโรงงานน้�ำ ตาล โรงงานย้อมผ้า หรือโรงงาน
ทีต่ อ้ งการใช้พลังงานความร้อนอย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าเชือ้ เพลิงชีวมวล ปัจจุบนั มีลกู ค้ามารับถึงโรงงาน
ซึ่งไม้สับจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทำ�รายได้ให้กับบริษัท
- ไม้ยางพาราประสาน  (Laminated Board) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนำ�ไม้ยางพาราแปรรูปมา
เชื่อมประสานกันโดยวิธี Finger Joint และขัดเรียบเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ สามารถนำ�ไปใช้ได้หลากหลาย
วัตถุประสงค์ทั้งการทำ�เฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งหรือพื้นต่างๆ ปัจจุบันบริษัท เน้นการขายทั้งในประเทศและได้รับ
การตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี   

66
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จากที่ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา เพื่อดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เมื่อปี 2558  โดยเริ่มต้น
จากการเข้าซื้อและพัฒนาโครงการหมู่บ้าน มาสเตอร์นาวาน่า และโครงการหมู่บ้าน ศุภนิมิต ต่อมาเมื่อไตรมาส 1
ปี 2559 บริษัทฯ เข้าซื้อและพัฒนา โครงการอีก 6 โครงการ ได้แก่
1. โครงการเดอะปาร์ค แอท ประชาชื่น โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเภทคอนโดมีเนียม    
2 .โครงการฮอฟฟ์ เอกมัย - รามอินทรา ซึ่งโครงการประกอบด้วยที่ดิน สาธารณูปโภคต่าง ๆ และ
สิ่งปลูกสร้าง ประเภท Home Office จำ�นวน 14 ยูนิต     
3. โครงการรวี วารี เรสซิเด้นท์ เป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม มีจำ�นวนห้องชุดทั้งสิ้น
109 ยูนิต
4. โครงการเดอะปาร์ค ไซมิส รามอินทราซึ่งโครงการแบ่งเนื้อที่เป็น 2 ส่วน คือ
(1) ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 6 - 3 - 47 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินจัดสรร จำ�นวน 25 แปลง และ
(2) ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 2 - 3 - 91.4 ไร่ การเข้าซื้อโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ที่ดินมา
แบ่งขายเป็นที่ดินเปล่า ให้แก่ ผู้ซื้อเพื่อนำ�ไปสร้างที่อยู่อาศัยต่อไป   
5. โครงการ เดอะวิลล์ มีนบุรี นิมติ รใหม่ เป็นโครงการบ้านเดีย่ วซึง่ ประกอบไปด้วย ทีด่ นิ เปล่า และทีด่ นิ
และสิ่งปลูกสร้าง 92 แปลง
6. โครงการ เดอะวิลล์ รังสิต คลอง 2 เป็นโครงการบ้านเดี่ยวซึ่งประกอบไปด้วย
(1) ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 25 ไร่ ยังไม่ได้จัดสรร
(2) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 59 แปลงซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนา
ปัจจุบันโครงการต่าง ๆ ได้พัฒนาและจำ�หน่ายไปใกล้ปิดโครงการเกือบทั้งหมดแล้ว
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำ�ให้ผู้อื่นสำ�คัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำ�คัญ
นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำ�คัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทย่อยแล้ว  
2. ข้าพเจ้าฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้
เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการ
ปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำ คัญของระบบการควบคุมภายใน
รวมทั้งการกระทำ�ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
แล้วข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำ�กับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท กำ�กับไว้ ข้าพเจ้าฯ
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”
ชื่อ

ตำ�แหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายวิบูลย์

โกศลธนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

………….............……….....………

2. นายเมธา

รังสิยาวรานนท

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

………….............……….....………

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

………….............……….....………

เลขานุการบริษัท

.………….............……….....………

3. นายทวีทรัพย์   จิตต์โสภณ
ผู้รับมอบอำ�นาจ
นายปิยพจน์
วงศ์อภัย
		

69

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง
ในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำ�ให้ผู้อื่น
สำ�คัญผิด หรือ ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำ�คัญ ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสาร
ชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วและไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ
ทำ�ให้ผู้อื่นสำ�คัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย
เลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำ�กับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายปิยพจน์
วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท กำ�กับไว้  ข้าพเจ้าฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น ”
        ชื่อ

                   

ตำ�แหน่ง                 

ลายมือชื่อ

1. นายวิบูลย์

โกศลธนวงศ์

กรรมการ

……….....…………………......………

2. นายวิชัย

ตันพัฒนรัตน์

กรรมการ

……….....…………………......………

3. นายทวีทรัพย์  

จิตต์โสภณ

กรรมการ

……….....…………………......………

4. พล.ต.ท.สมเดช

ขาวขำ�

กรรมการ

……….....…………………......………

5. พล.อ.ดรัณ     

ยุทธวงษ์สุข

กรรมการ

……….....…………………......………

6. นายธรรมศักดิ์

พงศ์พิชญามาตย์

กรรมการ

……….....…………………......………

7. นายไพจิตร

บุณยานุเคราะห์

กรรมการ

……….....…………………......………

8. นายอาวิน

โซนี่

กรรมการ

……….....…………………......………

เลขานุการบริษัท

…………………………......………

ผู้รับมอบอำ�นาจ
นายปิยพจน์  วงศ์อภัย
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
ภาคผนวก : ผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่   31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธกี ารในการขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่และ
การอนุญาต ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535  ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทำ�ผิดกฎหมาย,  ไม่มีหนี้สินกับบริษัท
และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. พล.อ. ดร. ดรัณ ยุทธวงษ์สุข
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ 66 ปี
ประธานกรรมการ (ผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน ปี พ.ศ. 2557 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ปี 2558 - 2559 กรรมการบริษทั รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด
กระทรวงคมนาคม   
กรรมการ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
2. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์

อายุ 49 ปี
ตำ�แหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
(ผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท แฟนซีแอสเสท จำ�กัด
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3. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์		

อายุ 72 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79)
ตำ�แหน่ง
กรรมการ (ผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขา MBA
American University of Hawaii
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน
กรรมการ
บริษัท  แฟนซีแอสเสท จำ�กัด

4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ		

อายุ 44 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 124 , DCP ปี2559รุ่น 226 )
ตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำ�แหง  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 8.18 % (ณ วันที่
)
ประสบการณ์การทำ�งาน
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท  แฟนซีแอสเสท จำ�กัด
กรรมการ
ห้างหุ้นส่วน ทีแอนด์เค มาร์เก็ต จำ�กัด

5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ�		

อายุ 66 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559    รุ่น 133 )
ตำ�แหน่ง
กรรมการ(ผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท)
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน
กรรมการ
บริษัท  แฟนซีแอสเสท  จำ�กัด
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6. ธรรมศักดิ์ สมมาตรพงศ์พิชญามาตรย์

อายุ 70 ปี

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2537
- เครื่องราชฯ : ม.ป.ช. (2548), ม.ว.ม.(2545), จ.ภ.(2560)
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) #69
- คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.)(2553-58)
- ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย และสภาวิชาการ (หลายสถาบัน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิพิจราณา ศ.(หลายสถาบัน)
- รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำ�ไพพรรณี 2 วาระ
- รองอธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง และ Asian Univ.
- คณบดี (บว.มก.,ก.มก.,สทก.มวล.,และ BA.AU.)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ     บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
7. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

อายุ 81 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)
ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและ
กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการสรรหาฯ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
่
8. นาย อาวิน โซนี		
ตำ�แหน่ง

อายุ 38 ปี

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ
และกรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004
BBA  สาขาการเงินและบัญชี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ประสบการณ์การทำ�งาน
-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017
กรรมการสรรหาฯ
บริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จำ�กัด  (มหาชน)
บริษัท  แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส  จำ�กัด  (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ
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เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหารจำ�นวน 5 ท่าน ซึ่งมี
คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการ
อนุญาตลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารทุกท่านไม่มคี วามสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มปี ระวัตกิ ารทำ�ผิดกฎหมาย
ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ ตำ�แหน่งตามแผนผังโครงสร้างองค์กร
1. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

2. นายเมธา รังสิยาวรานนท์
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

อายุ 49 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ  
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช

อายุ 48 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปริญญาตรี  สาขา การเงินและการธนาคาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
15.57 % (ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563)

อายุ 44 ปี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท)
ปริญญาโท  รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง  
8.18 % (ณ วันที่

)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท แฟนซีแอสเสท จำ�กัด  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้
นายวิบูลย์
โกศลธนวงค์ กรรมการ
       
นายวิชัย   
ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ
นายทวีทรัพย์
จิตต์โสภณ
กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ�
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

นายวิบูลย์

โกศลธนวงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

49

สัดส่วนการถือหุ้น
% บริษัท
-

นายเมธา  

รังสิยาวรานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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15.57

นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

44

8.18

ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด ณ วันที่
หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย
ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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เอกสารแนบ 2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นายปิยพจน์  วงศ์อภัย ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตัง้ แต่
วันที่ 26 กันยายน 2562 เพื่อทำ�หน้าทีเ่ ลขานุการบริษทั ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด โดยคณะกรรมการบริษทั ได้สง่ เสริม
และสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี
หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยมีข้อมูลประวัติ ดังนี้
นายปิยพจน์  วงศ์อภัย
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ  38  ปี
เลขานุการบริษัท
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรีรฐั ประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำ�และเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำ�ปี
ของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” (หมายถึง กรรมการ และผู้บริหาร
มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
2.2 เลขานุการบริษัทจัดส่งสำ�เนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายในเจ็ดวันทำ�การนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและ ครบถ้วนและ
สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทำ�เอกสารหรือ  
ข้อมูลดังกล่าว
3. ดำ�เนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนประกาศกำ�หนด
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายใน เพราะถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญยิ่งในการปัองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขี้นกับบริษัทและช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารงาน
ของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำ�หนดนโยบายให้มีระบบการควบคุมภายใน ในด้าน
ต่าง ๆ รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน
ทีม่ คี วามเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึง่ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร
โดยรวม บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เป็นผู้รับผิดชอบ ในการประสานงาน การกำ�กับดูแล
การตรวจสอบภายใน กับหน่วยงานภายในบริษัทฯ และหน่วยงานภายนอก
นายปิยพจน์  วงศ์อภัย
ตำ�แหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ  38  ปี
เลขานุการบริษัท
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน
ในปี 2562  บริษัทฯ มีการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯดังนี้
- บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ที่ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำ�บล
ในคลองบางปลากด อำ�เภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งทรัพย์สินที่ประเมินได้มีราคาสูงกว่าราคา
ตามบัญชี

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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บริษัท เอ็ม

อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
705-706 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์
(โรมแรมแชงกรี-ลา) เลขที่ 89
ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 66 (2) 630 7500
โทรสาร  66 (2) 630 7506

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน)
           

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2562 และงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการ
เงินเฉพาะกิจการรวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำ�เนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำ�หรับ
ปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และงบการเงินเฉพาะ
กิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี-ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
วรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้
มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้

การตีราคาสินค้าคงเหลือ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 3 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต่ำ�กว่าหลังหักค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ สินค้าคงเหลือนอกเหนือจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
พัฒนาและในระหว่าง การพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ�ำ นวน 29.8 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในอดีตมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าเหล่านี้เคยมีมูลค่าต่�ำ กว่าราคาทุน สินค้าบางชนิดเป็นสินค้าที่มีการ
เคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
โดยเปรียบเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทยังได้สอบทานอายุของสินค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 เพื่อพิจารณาผลขาดทุนจากสินค้าทีเ่ คลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ ผลขาดทุนดังกล่าวได้บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ย
สำ�หรับปี
การตรวจสอบของข้าพเจ้าได้กำ�หนดให้มนั่ ใจถึงความถูกต้องของราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรวมถึง
• ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำ�หรับผลขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
• ทดสอบการคำ�นวณผลขาดทุนดังกล่าวโดยเทียบราคาทุนกับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
• ทบทวนการวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือและการคำ�นวณผลขาดทุนดังกล่าว

การด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำ�นวน 190.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในงบการ
เงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ-ใช้ในการผลิตแผ่นไม้อดั เรียบ การดำ�เนินงานของแผ่นไม้อดั เรียบมีผลขาดทุน
ติดต่อกันปัจจัยนีเ้ ป็นข้อบ่งชีว้ า่ ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นอี้ าจสูงกว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน (มูลค่ายุตธิ รรม
ของสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำ�หน่ายหรือมูลค่าจากการใช้ของทรัพย์สินนั้นแล้วแต่จ�ำ นวนเงินใดจะสูงกว่า)
ผูป้ ระเมินราคาอิสระได้รบั การว่าจ้างให้ประเมินราคาของสินทรัพย์นี้ ตามรายงานของผูป้ ระเมินอิสระ ราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์นี้มีราคาไม่เกินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสำ�หรับ
สินทรัพย์นี้
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ข้าพเจ้าได้สอบทานรายงานจากผู้ประเมินอิสระ การสอบทานรวมถึง
• สอบทานความเป็นอิสระและคุณสมบัติของผู้ประเมิน
• สอบทานความถูกต้องของข้อมูลในรายงานและทดสอบการคำ�นวณตัวเลขที่แสดงในรายงาน
• เปรียบเทียบราคาประเมินกับมูลค่าตามบัญชี

เรื่องอื่น
งบการเงินรวมของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2562

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานนัน้ ซึง่ คาดว่ารายงาน
ประจำ�ปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้า
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งทีม่ สี าระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือ
ความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี-หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านีโ้ ดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน_และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ-ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำ�เนินงานหรือ
ไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและ
สงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ-เพื่อออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์-แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของกลุม่ บริษทั ในการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ ที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์
ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุม่ หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่ บริษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ
ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ �ำ คัญ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ
ในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจน
เรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญมากที่สุด
ในการตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดัง
กล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 2803
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำ�กัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
สินทรัพย์									
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
สินค้าคงเหลือ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

13,013,177
14,868,037
577,051,360

5,368,345
9,745,454
644,319,136

2,193,454
47,523,830
507,502,071
29,751,281

2,575,255
34,432,104
544,716,691
53,133,627

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		

604,932,574

659,432,935

586,970,636

634,857,677

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13,220,929
98,830,701
383,440,022
68,146
10,606,192

4,422,471
2,476,360
80,227,500
422,733,004
92,407
17,589,021
11,237,921

4,422,000
98,830,701
383,137,551
68,146
3,448,840

4,422,471
2,476,360
80,227,500
421,976,310
92,407
17,589,021
3,464,485

506,165,990

538,778,684

489,907,238

530,248,554

4, 5, 26
4, 26
6, 11

11
7
8
4, 9
10

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์		

1,111,098,564 1,198,211,619 1,076,877,874 1,165,106,231

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

85
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

หนี้สินหมุนเวียน									
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
   จากสถาบันการเงิน
11
27,468,443
32,610,403
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
4, 12
52,622,829
38,398,898
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาว
   ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
11
7,953,342
ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
   ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
619,972
เงินกู้ยืมระยะสั้น
4
27,050,000
14,300,000
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
853,414
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับ
   ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

107,141,272

94,736,029

-

10,217,150
297,924

11

2562

27,468,443
32,076,812
-

2561

32,610,403
17,178,726
-

15,900,000
-

575,225
3,000,000
-

75,445,255

53,364,354

-

27,973

13

6,188,798
3,650,823

9,342,630
1,279,978

5,847,172
3,000,000

8,814,260
-

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		

9,839,621

21,137,682

8,847,172

8,842,233

รวมหนี้สิน		

116,980,893

115,873,711

84,292,427

62,206,587

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

86
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น									
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
14
615,000,000
615,000,000
   ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
14
615,000,000
615,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
15
709,150,971
709,150,971
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
16
25,600,000
25,600,000
ขาดทุนสะสม
(355,633,300) (267,413,063)
ส่วนของผู้ถือหุ้น - สุทธิ		
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		

994,117,671

1,082,337,908

2562

2561

615,000,000 615,000,000
615,000,000 615,000,000
709,150,971 709,150,971
25,600,000
25,600,000
(357,165,524) (246,851,327)
992,585,447 1,102,899,644

1,111,098,564 1,198,211,619 1,076,877,874 1,165,106,231

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

87
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

17
4

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริการ

18

ต้นทุนในการจัดจำ�หน่าย

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

257,725,843
184,082
214,573
11,032,133

461,637,289
539,358
209,013
5,664,350

194,118,983
184,082
7,939,070
4,905,828

304,537,355
539,358
15,881,690
4,658,904

269,156,631

468,050,010

207,147,963

325,617,307

252,084,413

479,616,124

200,549,883

341,661,919

23,167,521

43,778,817

17,410,333

31,054,872

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

4

82,078,516

103,816,693

101,147,720

165,852,589

ต้นทุนทางการเงิน

4

4,308,979

6,025,880

1,974,373

1,426,325

รวมค่าใช้จ่าย

361,639,429

633,237,514

321,082,309

539,995,705

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(92,482,798)

(165,187,504)

รายได้ภาษีเงินได้

297,925

202,442

ขาดทุนสำ�หรับปี

(92,184,873)

(164,985,062)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(113,934,346) (214,378,398)
27,973

2,230

(113,906,373) (214,376,168)

88
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่มีการจัดประเภทรายการใหม่
   เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - กำ�ไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า
     ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
     ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
     ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

3,964,636

(2,334,321)

(88,220,237)

(167,319,383)

(0.15)

(0.27)

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2562

3,592,176

2561

(2,949,210)

(110,314,197) (217,325,378)
(0.19)

(0.35)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

615,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     ขาดทุนสำ�หรับปี
     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
615,000,000

-

615,000,000

-

615,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     ขาดทุนสำ�หรับปี
     กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

709,150,971

-

709,150,971

709,150,971

-

709,150,971

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

25,600,000

-

25,600,000

25,600,000

-  
-

25,600,000

ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินรวม (บาท)

(267,413,063)

(164,985,062)
(2,334,321)
(167,319,383)

(100,093,680)

(355,633,300)

(92,184,873)
3,964,636
(88,220,237)

(267,413,063)

ส่วนของ
ขาดทุนสะสม

1,082,337,908

(164,985,062)
(2,334,321)
(167,319,383)

1,249,657,291

994,117,671

(92,184,873)
3,964,636
(88,220,237)

1,082,337,908

ผู้ถือหุ้น - สุทธิ

89

709,150,971
-

615,000,000
615,000,000
615,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
     กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     ขาดทุนสำ�หรับปี
     ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

709,150,971

709,150,971

709,150,971

615,000,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับปี
     ขาดทุนสำ�หรับปี
     กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

ทุนที่ออก
และชำ�ระแล้ว

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

25,600,000

-

25,600,000

25,600,000

-

25,600,000

ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

งบการเงินรวม (บาท)

(246,851,327)

(214,376,168)
(2,949,210)
(217,325,378)

(29,525,949)

(357,165,524)

(113,906,373)
3,592,176
(110,314,197)

(246,851,327)

ส่วนของ
ขาดทุนสะสม

1,102,899,644

(214,376,168
(2,949,210)
(217,325,378)

1,320,225,022

992,585,447

(113,906,373)
3,592,176
(110,314,197)

1,102,899,644

ผู้ถือหุ้น - สุทธิ

90

91
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
บาท
งบการเงินรวม
		

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
(92,482,798)
รายการปรับปรุง
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
46,260,814
ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
1,165,803
หนี้สงสัยจะสูญ
3,340,892
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
(4,140,598)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
กลับรายการประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
(853,414)
ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
15,723
(5,100,227)
กำ�ไรจากการเลิกบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
     และสินทรัพย์ถาวร
570,396
ตัดบัญชีเงินมัดจำ�
ดอกเบี้ยรับ
(214,574)
ดอกเบี้ยจ่าย
4,308,979
(47,129,004)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

(165,187,504) (113,934,346) (214,378,398)
45,952,327
1,654,519
966,547
(9,740,776)
(5,180)
-

45,730,705 45,129,193
980,088
1,241,394
35,055,512 83,251,927
(3,346,198) (10,535,176)
10,000,000
15,723
(5,180)
-

2,593,162
11,200,000
(209,013)
6,025,880

570,396
101,964
(7,939,070) (15,881,690)
1,974,373
1,426,325

(106,750,038)

(40,892,817) (99,649,641)

92
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

		

2562

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
จ่ายภาษีเงินได้

(4,502,278)
71,408,372
15,648
19,358,655
2,370,847
(355,000)
(2,064,341)

32,926,635
144,359,502
42,300
(13,440,381)
201,812
(1,792,006)

(4,604,286) 32,782,975
26,728,544 45,116,680
15,648
42,300
14,817,727 (13,072,276)
3,000,000
(355,000)
(1,420,945)
(207,168)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน 39,102,899

55,547,824

(2,711,129) (34,987,130)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
รับดอกเบี้ย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำ�ประกัน
     ลดลง (เพิ่มขึ้น)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง
เงินให้กู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวลดลง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ถาวร
     และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2561

2562

2561

86,240

232,485

50,128

225,529

(8,798,458)
(90,000)
47,134

1,762,282
723,640

471
5,500,000
(90,000)
47,134

1,762,282
(2,700,000)
7,200,000
723,640

(9,059,222)
594,321

(23,380,085)
5,207,515

(9,046,585) (23,357,829)
594,321
2,778,515

(17,219,985)

(15,454,163)

(2,944,531) (13,367,863)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

93
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
บาท
งบการเงินรวม
		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายดอกเบี้ย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
     จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

(2,977,468)

(6,925,237)

(1,894,014)

(1,356,888)

(5,141,960)
38,950,000
(26,200,000)
(18,233,740)
(619,972)

32,607,027
14,300,000
27,145,500
(126,056,617)
(1,213,794)

(5,141,960)
46,400,000
(33,500,000)
(575,225)

32,607,027
3,000,000
(1,154,729)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(14,223,140)

(60,143,121)

5,288,801

33,095,410

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
     ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(14,942)

-

(14,942)

-

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 					
(ลดลง) - สุทธิ
7,644,832
(20,049,460)
381,801) (15,259,583)
5,368,345
25,417,805
2,575,255 17,834,838
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
13,013,177
5,368,345
2,193,454
2,575,255
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ�

83
10,337,959
2,630,718
44,417

134,900
1,985,255
3,248,190
-

83
1,811,960
336,994
44,417

134,900
1,812,161
628,194
-

รวม

13,013,177

5,368,345

2,193,454

2,575,255

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย กิจกรรมหลัก
ของบริ ษั ท คื อ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากไม้ ย างพารา การให้ บ ริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ไม้ ย างพารา และให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีที่อยู่จดทะเบียนดังนี้
สำ�นักงานใหญ่ : 357 หมู่ที่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำ�บลในคลองบางปลากด อำ�เภอ
พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
สาขา 1			 : 219 หมู่ที่ 5 ตำ�บลท่าโรงช้าง อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สาขา 2			 : 22-ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
บริษัท แฟนซี แอสเสท จำ�กัด (“บริษัทย่อย”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย กิจกรรมหลักของ
บริษัท คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทย่อยมีที่อยู่จดทะเบียนดังนี้
สำ�นักงานใหญ่ :
สาขา 1
:

219 หมู่ที่ 5 ตำ�บลท่าโรงช้าง อำ�เภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงิน
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�เป็นเงินบาทและเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
รวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี และกฎระเบียบและประกาศคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงค์ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยเท่านั้น
ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยถือเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม
กลุ่มบริษัทเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบในงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในลักษณะของตัวเลขที่เกี่ยวข้อง
เพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน กลุ่มบริษัทได้จัดทำ�งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงิน
ฉบับภาษาไทยนี้ ซึ่งได้น�ำ เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทางการเงินเพื่อใช้ในประเทศ
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาใช้
สภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ไ ด้ อ อกและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ สำ � หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การนำ�มาตรฐานเหล่านี้มาใช้ไม่มีผลกระทบอย่าง
มีสาระสำ�คัญต่องบการเงินในงวดแรกที่เริ่มใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การแสดงรายการสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน
ฉบับที่ 16
หน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การชำ�ระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
ฉบับที่ 19
การเงิน

มาตรฐานเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการของเครื่องมือทาง

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพิจารณาว่าผลกระทบจากการใช้มาตรฐานเหล่านี้ต่องบการเงินสำ�หรับรอบระยะ
เวลาบัญชีที่เริ่มใช้ไม่มีสาระสำ�คัญ

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
		

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)
รายการที่มีสาระสำ�คัญซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำ�งบการเงินรวม

		 บริษัทย่อย
บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำ�นาจ
ควบคุม ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำ�หนดนโยบายทางการเงินและการดำ�เนินงานของบริษัทนั้นเพื่อได้มาซึ่ง
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทั ย่อย งบการเงินของบริษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมนับแต่วนั ทีม่ กี ารควบคุม
จนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
การเปลีย่ นแปลงส่วนได้เสียของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ในบริษทั ย่อยโดยทีไ่ ม่ได้ท�ำ ให้บริษทั สูญเสียอำ�นาจใน
การควบคุมบริษทั บันทึกส่วนเปลีย่ นแปลงดังกล่าวเป็นรายการในส่วนของผูถ้ อื หุน้ แต่ถา้ การเปลีย่ นแปลงมีผลทำ�ให้
สูญเสียอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อย มูลค่าของส่วนได้เสียคงเหลือที่ถืออยู่จะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและ
รับรู้ผลกำ�ไรหรือขาดทุนในกำ�ไรหรือขาดทุน
		

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสด
ในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งพร้อม
ที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำ�นวนที่ทราบได้ซึ่งครบกำ�หนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา และไม่มี
ข้อจำ�กัดในการเบิกใช้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำ�คัญ
		

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้า แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กลุม่ บริษทั ตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ทัง้ นีโ้ ดยพิจารณา
จากประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้
		

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่าหลังหักค่าเผื่อสินค้า
เคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคำ�นวณโดยวิธีดังต่อไปนี้
สินค้าซื้อมาขายไป
- วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
สินค้าสำ�เร็จรูป
- วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำ หนัก
สินค้าระหว่างผลิต
- วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
- วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาและในระหว่างการพัฒนา - วิธีราคาเจาะจง
ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่
และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตทีผ่ ลิตเอง ต้นทุนสินค้าได้รวมการปันส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังการผลิตตามปกติ
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วยต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จา่ ยในการ
พัฒนา ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาเพื่อใช้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างการพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนาสำ�เร็จ
มูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั เป็นการประมาณราคาทีจ่ ะขายได้จากการดำ�เนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จา่ ยทีจ่ �ำ เป็น
ในการขาย
กลุม่ บริษทั ตัง้ ค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้า
		

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
การด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทรับรู้เงินปันผลเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
		

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
			 ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและสิง่ ปลูกสร้างบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวนโดยวิธเี ส้น
ตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 20 ปี
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดิน
		

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วย
ราคาทุนหัก ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ต้นทุนการรื้อถอน ขนย้ายและบูรณะ
สินทรัพย์ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์และคิดค่าเสื่อมราคา
			 สินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาการเช่าซึง่ กลุม่ บริษทั ได้รบั ความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่านัน้
ๆ เป็นส่วนใหญ่ให้จดั ประเภทเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน  ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ทไี่ ด้มาโดยทำ�สัญญาเช่าทางการ
เงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ดว้ ยราคายุตธิ รรมหรือมูลค่าปัจจุบนั ของจำ�นวนเงินขัน้ ต่�ำ ทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า หักด้วย  ค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำ�ระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะ หักจากหนี้ตามสัญญาเพื่อใช้กำ�หนดอัตราดอกเบี้ยจากยอดหนี้สินที่คงเหลือ  
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำ�ไรหรือขาดทุน
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			 ค่าเสื่อมราคา
ค่าเสื่อมราคาทีบ่ นั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในกำ�ไรหรือขาดทุนคำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ค่าเสื่อมราคาคำ�นวณจากต้นทุนของสินทรัพย์หกั มูลค่าคงเหลือ
ของสินทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือทบทวนทุกสิ้นปี อายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์โดยประมาณแสดงได้ดังนี้
ระยะเวลา (ปี)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
20
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 - 20
3, 5
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
5
กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำ�หรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจำ�หน่ายสะสม และ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
			 ค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าตัดจำ�หน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเวลา 5 ปี
		 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่อง
การด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำ�การประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาจาก
สินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีทรี่ าคาตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน กลุม่ บริษทั จะรับรูข้ าดทุนจากการ
ด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน และ
กลุ่มบริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่า
ดังกล่าวไม่มอี ยูอ่ กี ต่อไปหรือยังคงมีอยูแ่ ต่เป็นไปในทางทีล่ ดลง-ทัง้ นีก้ ารกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะ
ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำ�หน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในปีก่อน ๆ
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เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้การค้าแสดงในราคาทุน
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการและตาม
เกณฑ์คงค้าง
		

ผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน

ภาระผูกพันสำ�หรับผลประโยชน์หลังออกจากงานประเภทโครงการสมทบเงินซึ่งได้แก่ กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อมีการจ่ายเงินสมทบไปยังกองทุนตามเกณฑ์คงค้าง
ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานซึ่งเป็นเงินชดเชย
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานถูกรับรู้เป็นหนี้สินและค่าใช้จ่ายในงบการเงินด้วยจำ�นวนเงินที่คำ�นวณโดยนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินผล
ประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงานทีถ่ กู รับรูใ้ นกำ�ไรหรือขาดทุนประกอบด้วยต้นทุนบริการปัจจุบนั และต้นทุน
ดอกเบี้ย ส่วนกำ�ไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น-โครงการผลประโยชน์ของพนักงานนีไ้ ม่ได้ถกู จัดตัง้ เป็นกองทุนและไม่มสี นิ ทรัพย์ของโครงการเกิดขึน้
		

ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัว
ขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้อง
ถูกจ่ายไปเพื่อชำ�ระภาระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจำ�นวนภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบ
ดังกล่าวมีจำ�นวนที่เป็น สาระสำ�คัญ  ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคต
โดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำ�นวณภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน
ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

100
บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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		 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีร่ ายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำ�ไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีไ่ ม่เป็นตัวเงินซึง่ เกิดจากรายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศซึง่ บันทึกตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
		 รายได้
		 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้จากการขายในปี 2562 รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึง่ เมื่อลูกค้าได้ควบคุมสินค้าแล้วรายได้จากการขาย
ในปี 2561รับรูเ้ มื่อได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าทีม่ นี ยั สำ�คัญไป
ให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้น หรือมีความ
ไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญในการได้รับประโยชน์จากรายการบัญชีนั้น หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้อง
รับคืนสินค้า
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รับรู้เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จและได้โอนกรรมสิทธิ์แล้ว
ค่าเช่ารับรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า
รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
ดอกเบีย้ รับจากเงินให้กยู้ มื รับรูต้ ามเกณฑ์คงค้าง-ยกเว้นดอกเบีย้ จากเงินกูย้ มื ทีค่ า้ งชำ�ระเป็นเวลานานจะ
รับรู้เมื่อได้รับชำ�ระ
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
		 ค่าใช้จา่ ย
		 สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงานบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
		 ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำ�นองเดียวกันบันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนในรอบบัญชีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เกิดขึ้นยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการ
จัดหาก่อสร้างหรือการติดตั้งสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำ�มาใช้เองหรือเพื่อขายดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน บันทึกในกำ�ไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง  
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
		

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำ หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี              

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่ต้องจ่ายชำ�ระ หรือสามารถขอคืนได้ซึ่งเกิดจากกำ�ไรหรือขาดทุน
ทางภาษีสำ�หรับปี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุง
ทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำ�นวณจากผลแตกต่างชัว่ คราวทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์  และหนี้สินและจำ�นวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตรา
ภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยอิงกับกฎหมายที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผล
บังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่ากำ�ไรเพื่อเสียภาษี
ในอนาคต จะมีจำ�นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
การใช้ประมาณการ
ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในประเทศไทย ฝ่ายบริหารมีความจำ�เป็น
ต้องใช้   ประมาณการและข้อสมมติฐานที่กระทบต่อรายได้  ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ และหนี้สิน เพื่อประโยชน์ในการ
กำ�หนดมูลค่าของสินทรัพย์  หนี้สิน ตลอดจนหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวผลของรายการที่เกิดขึ้นจริงจึง
อาจแตกต่างไปจากที่ได้ประมาณการไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำ�เสมอ การปรับ
ประมาณการจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนหากการปรับประมาณการกระทบ
เฉพาะงวดบัญชีนั้น ๆ หรือบันทึกในงวดบัญชีที่ปรับและงวดบัญชีในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้ง
งวดบัญชีในปัจจุบันและอนาคต ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ส�ำ คัญที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินซึ่งอาจมีความ
ไม่แน่นอนมาเกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้
• ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
• อายุการให้ประโยชน์ของอาคารและอุปกรณ์
• ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
4. รายการบัญชีและยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการทีอ่ ยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุม่ บริษทั หรือสามารถ
ควบคุมกลุม่ บริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม หรือมีอทิ ธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญในการตัดสินใจด้านการเงินหรือการ
ดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
ชื่อบุคคลและกิจการ

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย
บริษัท แฟนซี แอสเสท จำ�กัด

บริษัทย่อย

บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
คุณมนัสวิณี ตันพัฒนรัตน์

ผู้ถือหุ้นใหญ่
ภรรยาของผู้บริหารสำ�คัญ
บุตรของผู้บริหารสำ�คัญ

ผู้บริหารสำ�คัญ

บุ ค คลที่ มี อำ � นาจและความรั บ ผิ ด ชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง กรรมการของ
กลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำ�หน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

นโยบายการกำ�หนดราคา มีดังนี้
ประเภทรายการ
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่า
ดอกเบี้ยจ่าย
  -  บริษัทย่อย
  -  บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ซื้อสินทรัพย์

นโยบายการกำ�หนดราคา
ร้อยละ 2.5 ต่อปี
ตามสัญญา
ไม่คิดดอกเบี้ย
ร้อยละ 5 ต่อปี
ราคาตลาด
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ยอดคงเหลือที่มีสาระสำ�คัญของสินทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน-ณ-วันที่-31-ธันวาคม2562และ 2561 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

ลูกหนี้อื่น (ดอกเบี้ยค้างรับ)
บริษัทย่อย

-

-

33,857

26,096

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ

-

-

621,502
(114,000)
507,502

627,002
(82,285)
544,717

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ผู้บริหารสำ�คัญ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น

10,983
98

1,837
-

9,476
98

1,605
-

เงินกู้ยืมระยะสั้น
บริษัทย่อย
ผู้บริหารสำ�คัญ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น
รวม

24,050
3,000
27,050

14,300
14,300

12,050
850
3,000
15,900

3,000
3,000
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

-

14,300
38,950
(26,200)
27,050

-

23,700
(9,400)
14,300

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
627,002
(5,500)
621,502
(114,000)
507,502

631,502
2,700
(7,200)
627,002
(82,285)
544,717

3,000
46,400
(33,500)
15,900

12,000
(9,000)
3,000
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
รายการที่มีสาระสำ�คัญทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันสำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที-่ 31-ธันวาคม
2562 และ 2561 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ดอกเบี้ยรับ
บริษัทย่อย
7,761
15,680
ค่าเช่า
ผู้บริหารสำ�คัญ

156

ดอกเบี้ยจ่าย
ผู้บริหารสำ�คัญ

697

112

10

10

98

26

98

26

บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น
ซื้อสินทรัพย์
บริษัทย่อย

-

กิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น

-

หนี้สงสัยจะสูญ
บริษัทย่อย

-

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำ�คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

12,467
656
13,123

-

128

369

-

-

949

-

369

-

31,715

82,285

14,789
680
15,469

10,903
554
11,457

12,482
547
13,029

บริษัทได้ทำ�สัญญาเช่าพื้นที่สำ�นักงานและที่จอดรถจากผู้บริหารสำ�คัญเป็นเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2563 ในอัตราค่าเช่า 306,000 บาท ต่อปี และบริษัทย่อยเช่าพื้นที่สำ�นักงานจากผู้บริหารสำ�คัญ
เป็นเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31กรกฎาคม 2563 ในอัตราค่าเช่า 68,100 บาท ต่อปี
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
5. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้การค้า
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
   เกินกำ�หนดชำ�ระ
   ไม่เกิน 3 เดือน
      มากกว่า 6 - 12 เดือน

ลูกหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
อื่น ๆ

รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

3,438

4,465

3,438

4,465

2,151
49
5,638

966
6
5,437

2,151
49
5,638

966
6
5,437

2,870
137
6,223
9,230

931
9
3,369
4,309

2,800
33,994
5,092
41,886

810
26,105
2,080
28,995

14,868

9,746

7,524

34,432
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
6. สินค้าคงเหลือ
พันบาท
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

สินค้าสำ�เร็จรูปและสินค้าซื้อมาขายไป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและการพัฒนา
รวม
หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

40,935
5,259
7,231
547,300
600,725
(23,674)

87,783
10,170
62
10,588
591,980
700,583
(56,264)

40,935
5,259
7,231
53,425
(23,674)

87,783
10,170
62
10,588
108,603
(55,469)

สุทธิ

577,051

644,319

29,751

53,134

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่-31-ธันวาคม-2562-และ-2561-รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
มีดังนี้
สัดส่วน
พันบาท
ความเป็นเจ้าของ
ทุนที่
เงินลงทุน
ชื่อกิจการ
(ร้อยละ)
ชำ�ระแล้ว
(วิธีราคาทุน)
บริษัท แฟนซี แอสเสท จำ�กัด
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุทธิ

100

10,000

10,000
(10,000)
-
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
8. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
พันบาท
บการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
อาคารและ		
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง
รวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
48,555
80,451
129,006
เพิ่มขึ้น
8,182
8,182
จำ�หน่าย
(569)
(569)
โอนมาจาก
   - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
149
149
   - สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำ�เนินงาน
3,082
60,278
63,360
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
51,786
148,342
200,128
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
โอนมาจาก
   - สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำ�เนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

48,555

80,451

129,006

-

48,778
5,728
(226)

48,778
5,728
(226)

-

47,017
101,297

47,017
101,297

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

44,904
3,874
48,778

44,904
3,874
48,778

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

51,786
48,555

47,045
31,673

98,831
80,228
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนี้ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระเมื่อวันที่ 17 และ 25 ธันวาคม 2562
(ใช้วิธีต้นทุน) มีจำ�นวนเงิน 429.5 ล้านบาท
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางตรงรับรู้ในกำ�ไรหรือ
ขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
รายได้ค่าเช่า

24,596

-

ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานทางตรง
   ก่อให้เกิดรายได้
   ไม่ก่อให้เกิดรายได้

6,825
2,903

-

รวม

9,728

-

จำ�นวนค่าเช่าขั้นต่ำ�ที่จะได้รับในอนาคต มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภายในหนึ่งปี
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินวันที่ 29 เมษายน 2565
รวม

36,000
48,000
84,000

72,362
(149)
72,213
72,362
72,362

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
จำ�หน่าย
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จำ�หน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		
ที่ดิน

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

237,044
1,143
581
238,768

238,768
238,768

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

622,887
23,424
(8,971)
8,650
645,990

645,990
833
(3,838)
642,985

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

8,488
122
(2,531)
6,079

6,079
44
(987)
5,136

44,041
903
(7,376)
725
38,293

38,293
38,293

17,649
1,500
(2,097)
(9,956)
7,096

7,096
(718)
6,378

1,002,471
27,092
(20,975)
1,008,588

1,008,588
877
(5,543)
(149)
1,003,773

เครื่องตกแต่ง					
และเครื่องใช้		
งานระหว่าง		
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
รวม

งบการเงินรวม (พันบาท)
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-

72,213
72,362

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		
ที่ดิน

52,034
63,972

162,873
11,923
174,796

174,796
11,938
186,734

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

249,932
274,522

355,579
24,797
(8,908)
371,468

371,468
25,346
(3,761)
393,053

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

481
900

7,240
467
(2,528)
5,179

5,179
436
(960)
4,655

2,402
3,881

37,358
1,858
(4,804)
34,412

34,412
1,479
35,891

-

-

6,378
7,096

383,440
422,733

563,050
39,045
(16,240)
585,855

585,855
39,199
(4,721)
620,333

เครื่องตกแต่ง					
และเครื่องใช้		
งานระหว่าง		
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
รวม

งบการเงินรวม (พันบาท)
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72,362
(149)
72,213
72,362
72,362

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น
จำ�หน่าย
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้น
จำ�หน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		
ที่ดิน

237,044
1,143
581
238,768

238,768
238,768

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

621,913
23,424
(8,971)
8,650
645,016

645,016
822
(3,838)
642,000

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

7,864
100
(2,531)
5,433

5,433
42
(987)
4,488

39,711
1,318
(4,178)
725
37,576

37,576
37,576

17,649
1,500
(2,097)
(9,956)
7,096

7,096
(718)
6,378

996,543
27,485
(17,777)
1,006,251

1,006,251
864
(5,543)
(149)
1,001,423

เครื่องตกแต่ง					
และเครื่องใช้		
งานระหว่าง		
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
รวม

งบการเงินรวม (พันบาท)
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-

72,213
72,362

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

		
ที่ดิน

52,034
63,972

162,873
11,923
174,796

174,796
11,938
186,734

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้าง

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

249,828
274,232

355,089
24,603
(8,908)
370,784

370,784
25,149
(3,761)
392,172

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

335
629

6,995
337
(2,528)
4,804

4,804
309
(960)
4,153

2,350
3,685

35,993
1,359
(3,461)
33,891

33,891
1,335
35,226

-

-

6,378
7,096

383,138
421,976

560,950
38,222
(14,897)
584,275

584,275
38,731
(4,721)
618,285

เครื่องตกแต่ง					
และเครื่องใช้		
งานระหว่าง		
สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
ก่อสร้าง
รวม

งบการเงินรวม (พันบาท)
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำ�นวนแล้วแต่
ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
พันบาท
2562
2561
งบการเงินรวม
219,395
224,793
งบการเงินเฉพาะกิจการ
219,381
224,793

10. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำ�เนินงาน
พันบาท
งบการเงินรวม/ งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
อาคารและ เครื่องจักร		
ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ รวม
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,082
(3,082)
-

60,278
(60,278)
-

5,336
5,336

68,696
(63,360)
5,336

3,082

60,278

5,336

68,696

ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
โอนไปยังอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

45,771
1,246
(47,017)
-

5,336
5,336

51,107
1,246
(47,017)
5,336

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

42,757
3,014
45,771

5,336
5,336

48,093
3,014
51,107

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,082

14,507

-

17,589

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
11.		 วงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารในประเทศ ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนังสือค้�ำ ประกัน
อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้น เลตเตอร์ออฟเครดิต  
   และแพ็คกิ้งเครดิต

15,000
55,422
-

20,000
526,170
58,622
76,700

15,000
4,422
-

20,000
4,422
-

25,000

30,000

25,000

30,000

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
เงินเบิกเกินบัญชี (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.125 ต่อปี
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561)
เงินกู้ยืมระยะสั้น (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ถึง
   ร้อยละ 5.25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
เจ้าหนี้แพ็คกิ้งเครดิต (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.00
   ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และร้อยละ 5.25
   ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

10,805

17,710

10,805

17,710

14,333

-

14,333

-

2,330

14,900

2,330

14,900

รวม

27,468

32,610

27,468

32,610
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้ยืมระยะยาวถึงกำ�หนดชำ�ระ ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ถึงกำ�หนดชำ�ระหลังหนึ่งปีแต่ไม่เกิน
   เดือนกรกฎาคม 2564
รวม

-

7,953

-

-

-

10,217
18,170

-

-

เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมจำ�นวน 18.2 ล้านบาท ได้ชำ�ระคืนหมดในเดือนมีนาคม 2562
วงเงินสินเชื่อของบริษัทมีหลักประกันคือ-เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำ�ประกัน-และค้ำ�ประกันโดยกรรมการ   
บางท่านของบริษัท (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
วงเงินสินเชื่อของบริษทั ย่อยมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและการพัฒนาและเงินฝากสถาบันการเงินทีม่ ภี าระค้�ำ ประกัน
เป็นหลักประกัน และค้ำ�ประกันโดยบริษัทและบุคคลอื่น (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
12. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
เจ้าหนี้การค้า

6,694

1,037

4,880

722

เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินชดเชยการเลิกจ้างค้างจ่าย
อื่น ๆ

1,805
22,161
2,805
19,158
45,929

5,067
12,720
4,902
14,673
37,362

1,805
18,970
2,805
3,617
27,197

4,782
9,337
2,338
16,457

รวม

52,623

38,399

32,077

17,179
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
13. ประมาณการหนี้สินสำ�หรับผลประโยชน์พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน (ไม่ได้จัดเป็นกองทุน) มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำ�ไรหรือขาดทุน
ขาดทุน (กำ�ไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการ
   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
   รับรู้ในกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

9,342
985
181
1,166

5,354
998
501
155
1,654

8,814
816
164
980

4,624
669
442
130
1,241

(3,964)
(355)

2,334
-

(3,592)
(355)

2,949
-

6,189

9,342

5,847

8,814

ขาดทุน (กำ�ไร) จากการวัดมูลค่าประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีร่ บั รูใ้ นกำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นเกิดขึน้ จาก
ขาดทุน (กำ�ไร) - พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานประชากรศาสตร์
การปรับปรุงมูลค่าตามประสบการณ์จริง

546
92
(4,602)

57
(5)
2,282

487
92
(4,171)

37
(5)
2,917

รวม

(3,964)

2,334

(3,592)

2,949
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
งบการเงินรวม
2562
2561
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

1.69 - 2.01
3.00 - 4.00
1.91 - 34.38

2.50 - 3.19
3.00 - 5.00
1.91 - 45.84

ร้อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
1.69
4.00
2.87 - 34.38

2.50
3.00-5.00
2.39 - 45.84

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเ่ กีย่ วข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทีอ่ าจเป็นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กำ�หนดไว้เป็นจำ�นวนเงินดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง

		
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(536)
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตราการขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
594
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20) (422)

618
(526)
483

(485)
532
(382)

555
(475)
435
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
14. ทุนเรือนหุ้น
พันหุ้น

พันบาท

ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

615,000

615,000

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว - หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562

615,000

615,000

15. ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นได้แก่ ส่วนต่างของจำ�นวนเงินที่บริษัทได้รับจากการออกจำ�หน่ายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จด
ทะเบียนไว้ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

16. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทั ต้องจัดสรรทุนสำ�รอง
(“ทุนสำ�รองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสำ�รองดังกล่าวจะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำ�รองตามกฎหมายนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได้
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
17. รายได้
งบการเงินรวม
2562
2561
รายได้รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
การให้บริการในประเทศ
รายได้รับรู้ตลอดช่ว งเวลาหนึ่ง
รายได้ค่าเช่าในประเทศ
รวมรายได้หลัก

139,707
58,225
35,198
233,130
24,596
257,726

256,874
182,916
21,847
461,637
461,637

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
76,100
58,225
35,198
169,523
24,596
194,119

99,774
182,916
21,847
304,537
304,537
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สำ�คัญ มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2562
2561
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จรูป
   และงานระหว่างทำ�
ต้นทุนขายของอสังหาริมทรัพย์
ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าพลังงานไฟฟ้า
ค่าซ่อมแซม
ค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการส่งออก
ค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
หนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ค่านายหน้า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ตัดบัญชีเงินมัดจำ�
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายอสังหาริมทรัพย์
   เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ถาวร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

21,214
51,535
19,420
73,915
62,454
13,123
46,198
20,783
3,560
10,349
8,606
4,000
-

29,223
137,985
11,949
174,333
102,768
15,469
45,952
25,590
7,926
21,804
8,493
488
11,200

22,009
19,420
73,915
56,737
11,457
45,731
20,363
3,560
10,349
7,784
31,715
4,000
-

28,429
11,949
109,279
93,543
13,029
45,129
25,157
7,824
21,784
6,936
82,285
244
10,000
-

570

2,593

570

102
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
กลุม่ บริษทั ได้จดั ให้มเี งินกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ
สำ�หรับพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน ตามข้อบังคับ
ของกองทุน กลุ่มบริษัทและพนักงานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
พนักงาน
จำ�นวนที่จ่ายสมทบซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2561

0.9
0.8

1.8
0.9

19. ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่-31-ธันวาคม-2562-และ-2561-คำ�นวณโดยการหารขาดทุน
สำ�หรับปีด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่ออกจำ�หน่ายแล้วในระหว่างปี ดังนี้
พันบาท / พันหุ้น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
ขาดทุนสำ�หรับปี
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

92,185

164,985

113,906

214,376

615,000

615,000

615,000

615,000

0.15

0.27

0.19

0.35
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
20. ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน
ส่วนงานหลักทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีดังนี้
ส่วนงานที่ 1) แผ่นไม้อัดเรียบ ไม้ยางพาราแปรรูปและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับไม้ยางพารา
และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ส่วนงานที่ 2) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พันบาท
			
การตัด		
ส่วนงานที่ 1 ส่วนงานที่ 2 รายการบัญชี
รวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ขายให้บุคคลภายนอก

194,119

63,607

45,731

613

(83)

46,261

1,974

17,928

(15,593)

4,309

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

(113,934)
28

(23,020)
270

44,471
-

(92,483)
298

ขาดทุนสำ�หรับปี

(113,906)

(22,750)

44,471

(92,185)

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ดอกเบี้ยจ่าย

-

257,726

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561					
ขายให้บุคคลภายนอก
304,533
157,104
461,637
ขายระหว่างกัน
4
(4)
รวมรายได้หลัก
304,537
157,104
(4)
461,637
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

45,129

870

(47)

45,952

1,426

17,747

(13,147)

6,026

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

(214,378)
2

(41,466)
200

90,657
-

(165,187)
202

ขาดทุนสำ�หรับปี

(214,376)

(41,266)

90,657

(164,985)

ดอกเบี้ยจ่าย
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
สินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมจำ�แนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้
พันบาท
			
ส่วนงานที่ 1
ส่วนงานที่ 2
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รวมสินทรัพย์
1,076,878
594,526
รวมหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน

การตัด
รายการบัญชี

รวม

(560,305)

1,111,099

84,292

707,930

(675,241)

116,981

1,165,106

610,533

(577,428)

1,198,211

62,207

701,559

(647,892)

115,874

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ส�ำ หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
ล้านบาท
2562

2561

ส่วนงานที่ 1

46

154

ส่วนงานที่ 2

-

-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
21. ขาดทุนทางภาษี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษัทคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่
ได้ใช้ประโยชน์จากกำ�ไรเพื่อเสียภาษีในอนาคต ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ขาดทุนทางภาษีมีจำ�นวน 433 ล้านบาท สำ�หรับกลุ่มบริษัท และ 335 ล้านบาท
สำ�หรับบริษัทขาดทุนทางภาษีดังกล่าวจะหมดอายุ ดังนี้
ล้านบาท

หมดอายุในปี

กลุ่มบริษัท

433

2563 - 2567

บริษัท

335

2563 - 2567

22. สิทธิพิเศษที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน_สำ�หรับการประกอบกิจการผลิต
แผ่นไม้อัดเรียบ สิทธิพิเศษที่สำ�คัญ ได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา-8-ปี จากวันที่
11 ตุลาคม 2556 ในฐานะที่เป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำ�หนด
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม
รายได้ของบริษัทสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มาจาก
พันบาท
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

2,000

กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

192,119

รวม

194,119
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23. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุตธิ รรมเป็นราคาทีก่ จิ การจะได้รบั จากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหนีส้ นิ ในรายการทีเ่ กิดขึน้
ในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า ตลาดที่มีสภาพคล่องเป็นตลาดที่รายการสำ�หรับสินทรัพย์และ
หนี้สินนั้น ๆ เกิดขึน้ ซึ่งมีความถี่และปริมาณอย่างเพียงพอเพื่อให้ขอ้ มูลราคาอย่างต่อเนื่อง ผู้รว่ มตลาดได้แก่ ผู้ซอื้
และผูข้ ายในตลาดหลักหรือตลาดทีใ่ ห้ประโยชน์สงู สุดสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้ ๆ โดยผูร้ ว่ มตลาดต้องมีความ
เป็นอิสระจากกัน มีความรอบรูแ้ ละความเข้าใจอย่างสมเหตุสมผล สามารถทีจ่ ะเข้าทำ�รายการสำ�หรับสินทรัพย์หรือ
หนี้สินนั้น ๆ และเต็มใจที่จะเข้าทำ�รายการสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ๆ
เพื่อให้การวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินมีความสม่ำ�เสมอและสามารถ
เปรียบเทียบได้ จึงมีการกำ�หนดลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ำ มาใช้ใน
เทคนิคการประเมินมูลค่าเพื่อวัดมูลค่ายุตธิ รรม ทัง้ นีล้ �ำ ดับชัน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมให้ลำ�ดับความสำ�คัญสูงสุดกับราคา
เสนอซือ้ ขายทีไ่ ม่ตอ้ งปรับปรุงในตลาดทีม่ สี ภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกัน (“ข้อมูลระดับ 1”)
รองลงมาคือข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูลระดับ 2”) และต่ำ�สุดคือข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (“ข้อมูล
ระดับ 3”)
ข้อมูลระดับ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้
สินอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึง ณ วันที่วัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือโดยอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ข้อมูลระดับ 3 ได้แก่ ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งนำ�มาใช้กับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีการวัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน (ทั้งที่เกิดขึ้นประจำ�หรือเกิดขึ้นไม่ประจำ�)
อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าและแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แต่มีการเปิดเผยข้อมูลมูลค่ายุติธรรมที่เกี่ยวข้องไว้
ในหมายเหตุ 24
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สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
24. การเปิดเผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
กลุม่ บริษทั มีความเสีย่ งจากการดำ�เนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งจาก
การขาดสภาพคล่อง กลุ่มบริษัทไม่มีการออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อการค้า
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ _หมายถึง_ความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด-ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท-กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยง
ด้านอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ให้เพียงพอต่อการดำ�เนินงานของกลุม่ กิจการและเพื่อทำ�ให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแส
เงินสดลดลง
มูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรมเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน และเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ มีมลู ค่าตามบัญชี
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำ�หนดในระยะเวลาอันสั้น (ข้อมูล
ระดับ 2)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำ�ประกัน เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินมีมูลค่า
ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยตามตลาด (ข้อมูลระดับ 2)

25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำ�คัญของกลุ่มบริษัทคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินและ
โครงสร้างของเงินทุนที่เหมาะสมและการดำ�รงไว้ซงึ่ สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการดำ�เนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่องไปได้ตามปกติ
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26. การจัดประเภทรายการใหม่
ดอกเบี้ยค้างรับจำ�นวน 26,096 พันบาท-ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่-31-ธันวาคม-2561-ได้จัด
ประเภทรายการใหม่จากบัญชี “เงินให้กู้ยืมระยะสั้น” ไปยังบัญชี “ลูกหนี้อื่น” เพื่อให้สอดคล้องกับการนำ�เสนอใน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ก่อนจัด
ประเภทใหม่
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

8,336
570,813

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

26,096
(26,096)

34,432
544,717

27. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ เป็นจำ�นวนเงิน
รวม 8.1 ล้านบาท

28. อื่น ๆ
ลูกค้ารายหนึ่งได้ฟ้องบริษัทย่อยให้คืนเงินมัดจำ�จำ�นวน-500,000-บาท_ศาลแพ่งได้ยกฟ้องการเรียกร้องนี้
เมื่อวันที่-23มกราคม-2563_ดังนั้นบริษัทย่อยจึงไม่ได้ตั้งประมาณการหนี้สินนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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REPORT OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
To the Shareholders and Board of Directors of Fancy Wood Industries Public Company Limited

Opinion
		 I have audited the consolidated financial statements of Fancy Wood Industries Public
Company Limited and its subsidiary (the Group), which comprise the consolidated statement of
financial position as at December 31, 2019, and the consolidated statement of comprehensive
income, consolidated statement of changes in shareholders’ equity and consolidated statement of
cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including
a summary of significant accounting policies. I have also audited the separate financial statements
of Fancy Wood Industries Public Company Limited, which comprise the separate statement of
financial position as at December 31, 2019, and the separate statement of comprehensive income,
separate statement of changes in shareholders’ equity and separate statement of cash flows for
the year then ended, and notes to the separate financial statements, including a summary of
significant accounting policies.
		 In my opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of Fancy Wood Industries Public Company Limited and its subsidiary as at December 31, 2019, and their consolidated financial performance and
their consolidated cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial
Reporting Standards. Also, the accompanying separate financial statements present fairly, in all
material respects, the separate financial position of Fancy Wood Industries Public Company
Limited as at December 31, 2019, and its separate financial performance and its separate cash
flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion
		 I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities
under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the
Consolidated Financial Statements and the Separate Financial Statements section of my report. I
am independent of the Group in accordance with the Federation of Accounting Professions’ Code
of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to
my audit of the consolidated financial statements and the separate financial statements, and I have
fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the
audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
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Key Audit Matters
		 Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most
significance in my audit of the consolidated financial statements and the separate financial
statements of the current period. These matters were addressed in the context of my audit of the
consolidated financial statements and the separate financial statements as a whole, and in forming
my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.

		 Valuation of Inventories
		 As mentioned in Note 3, inventories are valued at the lower of cost and net realizable
value, after provision for slow-moving and obsolete items. Inventories other than real estate for
development and under development as at December 31, 2019 amounted to Baht 29.8 million in
the consolidated financial statements and the separate financial statements.
		 In past, net realizable value of these inventories used to be under their cost. Certain
inventories are slow-moving and obsolete items. The Group reviewed their inventories value as at
December 31, 2019 by comparing their cost against their net realizable value. Also, the Group
reviewed aging of inventories as at December 31, 2019 to determine loss for slow-moving and
obsolete in inventories. Any loss was charged to expenses for the year.
		 My auditing procedures were designed to ensure the accuracy of the carrying value of the
inventories as at December 31, 2019 including:
			 - Understanding the policy for loss on decline in value of inventories.
			 - Test computation of such loss by comparison their cost against their net realizable
value.
			 - Review aging of inventories and computation of their loss.

		 Impairment on machinery and equipment
		 Machinery and equipment with carrying amount of Baht 190.3 million as at December 31,
2019 in the consolidated financial statements and separate financial statements are used for
manufacturing of particle board. The operations of particle board incurred continuing loss. This is
indication that the carrying amount of this asset may exceed its recoverable amount (the higher of
its fair value less cost to sell and its value in use).
		 An independent professional appraiser was hired to appraise this asset. Based on his report,
the carrying amount of this asset does not exceed its recoverable amount. Accordingly, provision
for impairment loss is not required for this asset.
		 I reviewed the report from the independent professional appraiser. My reviewed included:
			 - Reviewed independence and qualification of the appraiser.
			 - Reviewed correctness of the information in the report and test arithmetic computation
shown in the report.
			 - Compared appraisal value against its carrying value.
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Other Matter
		 The consolidated financial statements of Fancy Wood Industries Public Company Limited and
its subsidiary and the separate financial statements of Fancy Wood Industries Public Company
Limited for the year ended December 31, 2018 were audited by another auditor whose report
dated February 27, 2019, expressed an unmodified opinion on those statements.

Other Information
		 Management is responsible for the other information. The other information comprises the
information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements
and the separate financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report is
expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
		 My opinion on the consolidated financial statements and the separate financial statements
does not cover the other information and I will not express any form of assurance conclusion
thereon.
		 In connection with my audit of the consolidated financial statements and the separate
financial statements, my responsibility is to read the other information identified above when it
becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent
with the consolidated financial statements and the separate financial statements or my knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
		 When I read the information included in the annual report, if I conclude that there is a
material misstatement therein, I am required to communicate the matter to audit committee.

Responsibilities of Management and Audit Committee for the Consolidated
Financial Statements and the Separate Financial Statements
		 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated
financial statements and the separate financial statements in accordance with Thai Financial
Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to
enable the preparation of the consolidated financial statements and the separate financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
		 In preparing the consolidated financial statements and the separate financial statements,
management is responsible for assessing the Group’s ability to continue as a going concern,
disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of
accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has
no realistic alternative but to do so.
		 Audit Committee is responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial
Statements and the Separate Financial Statements
		 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial
statements and the separate financial statements as a whole are free from material misstatement,
whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance
with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken
on the basis of these consolidated financial statements and the separate financial statements.
		 As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
			 • Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial
statements and the separate financial statements whether due to fraud or error, design
and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting
a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error,
as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
			 • Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design
audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of the Group’s internal control.
			 • Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures made by management.
			 • Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group’s
ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists,
I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the
consolidated financial statements and the separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit
evidence obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or
conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
			 • Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial
statements and the separate financial statements, including the disclosures, and
whether the consolidated financial statements and the separate financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
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			 • Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group to express an opinion on the
consolidated financial statements. I am responsible for the direction, supervision and
performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
		 I communicate with audit committee regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that I identify during my audit.
		 I also provide audit committee with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
		 From the matters communicated with audit committee, I determine those matters that were
of most significance in the audit of the consolidated financial statements and the separate financial
statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters
in my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when,
in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my
report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh
the public interest benefits of such communication.

(Mr. Pisit Chiwaruangroch)
Certified Public Accountant
Registration No. 2803
M.R. & ASSOCIATES CO., LTD.
Bangkok
February 28, 2020
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018
								
ASSETS									
In Baht

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
Note
2019
2018
2019
2018
CURRENT ASSETS						
Cash and cash equivalents		 13,013,177
5,368,345
2,193,454
2,575,255
Trade and other receivables
4, 5, 26 14,868,037
9,745,454
47,523,830
34,432,104
Short-term loans
4, 26
- 507,502,071 544,716,691
6, 11 577,051,360 644,319,136
29,751,281
53,133,627
Inventories
Total current assets		 604,932,574 659,432,935 586,970,636 634,857,677
						
NON-CURRENT ASSETS						
Deposit at financial institution 						
under pledged
11 13,220,929
4,422,471
4,422,000
4,422,471
2,476,360
2,476,360
Long-term loans 		
Investments in subsidiary
7
Investment property
8 98,830,701
80,227,500
98,830,701
80,227,500
Property, plant and equipment
4, 9 383,440,022 422,733,004 383,137,551 421,976,310
Intangible assets		
68,146
92,407
68,146
92,407
Assets not used in operations
10
17,589,021
17,589,021
Other non-current assets		 10,606,192
11,237,921
3,448,840
3,464,485
Total non-current assets		 506,165,990 538,778,684 489,907,238 530,248,554
						
TOTAL ASSETS		 1,111,098,564 1,198,211,619 1,076,877,874 1,165,106,231

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

137
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION									
AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018									
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY						
In Baht

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
Note
2019
2018
2019
2018
CURRENT LIABILITIES						
Bank overdrafts and 						
short-term borrowings						
from financial institutions
11
27,468,443
32,610,403
27,468,443
32,610,403
Trade and other payables
4, 12 52,622,829
38,398,898
32,076,812
17,178,726
Current portion of long-term 						
borrowings
11
7,953,342
Current portion of finance lease 						
liabilities
619,972
575,225
4
27,050,000
14,300,000
15,900,000
3,000,000
Short-term borrowings
Other current provisions		
853,414
-		
-

Total current liabilities		 107,141,272
94,736,029
75,445,255
53,364,354
						
NON-CURRENT LIABILITIES						
Long-term borrowings
11
Deferred tax liabilities		
Provisions for employee benefits
13
Other non-current liabilities		

6,188,798
3,650,823

10,217,150
297,924
9,342,630
1,279,978

5,847,172
3,000,000

27,973
8,814,260
-

Total non-current liabilities		
9,839,621
21,137,682
									
Total liabilities		 116,980,893 115,873,711

8,847,172

8,842,233

84,292,427

62,206,587

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION									
AS AT DECEMBER 31, 2019 AND 2018									
LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY (Continued)							
							

In Baht

Consolidated
Separate 		
financial statements
financial statements
Note
2019
2018
2019
2018
SHAREHOLDERS’ EQUITY						
Share capital						
Authorized share capital
14
615,000,000 615,000,000 615,000,000 615,000,000
Issued and paid-up share capital 14
Share premium on ordinary shares
15
Legal reserve
16
Deficit		

615,000,000 615,000,000 615,000,000 615,000,000
709,150,971 709,150,971 709,150,971 709,150,971
25,600,000
25,600,000
25,600,000
25,600,000
(355,633,300) (267,413,063) (357,165,524) (246,851,327)

Shareholders’ equity - net		
994,117,671 1,082,337,908 992,585,447 1,102,899,644
						
TOTAL LIABILITIES AND						
SHAREHOLDERS’ EQUITY		 1,111,098,564 1,198,211,619 1,076,877,874 1,165,106,231

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
In Baht

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
Note
2019
2018
2019
2018
REVENUES						
Revenue from sales of goods						
and services
17
257,725,843 461,637,289 194,118,983 304,537,355
184,082
539,358
184,082
539,358
Gain on exchange rate		
Interest income
4
214,573
209,013
7,939,070
15,881,690
11,032,133
5,664,350
4,905,828
4,658,904
Other income 		
Total revenues		
269,156,631 468,050,010 207,147,963 325,617,307

18					
EXPENSES
Costs of sales of goods and services		
252,084,413 479,616,124 200,549,883 341,661,919
Distribution costs		
23,167,521
43,778,817
17,410,333
31,054,872
Administrative expenses
4
82,078,516 103,816,693 101,147,720 165,852,589
Finance costs
4
4,308,979
6,025,880
1,974,373
1,426,325
Total expenses		
361,639,429 633,237,514 321,082,309 539,995,705
Loss before income tax		
Tax income		
Loss for the year		

(92,482,798) (165,187,504) (113,934,346) (214,378,398)
297,925

202,442

27,973

2,230

(92,184,873) (164,985,062) (113,906,373) (214,376,168)

Other comprehensive income						
Items that will not be reclassified 						
subsequently to profit or loss 					
- Actuarial gain (loss) on 						
remeasurements of defined 						
benefit plan		
3,964,636
(2,334,321)
3,592,176
(2,949,210)

Total comprehensive loss 						
for the year		 (88,220,237) (167,319,383) (110,314,197) (217,325,378)
Basic loss per share

19

(0.15)

(0.27)

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

(0.19)

(0.35)

									

Share premium
on ordinary			
shares
Legal reserve
Deficit

Shareholders’
equity - net

615,000,000

709,150,971

25,600,000

(355,633,300)

994,117,671

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance at January 1, 2018
615,000,000
709,150,971
25,600,000
(100,093,680)
1,249,657,291
Comprehensive income for the year						
Loss for the year
(164,985,062)
(164,985,062)
Other comprehensive loss for the year
(2,334,321)
(2,334,321)
Total comprehensive loss for the year
(167,319,383)
(167,319,383)
					
Balance at December 31, 2018
615,000,000
709,150,971
25,600,000
(267,413,063)
1,082,337,908

Balance at December 31, 2019

Balance at January 1, 2019
615,000,000
709,150,971
25,600,000
(267,413,063)
1,082,337,908
Comprehensive income for the year						
Loss for the year
(92,184,873)
(92,184,873)
Other comprehensive income for the year
3,964,636
3,964,636
(88,220,237)
(88,220,237)
Total comprehensive loss for the year

Issued
and paid-up
share capital

Consolidated financial statements (In Baht)

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY								
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY											
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
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615,000,000

709,150,971

25,600,000

(357,165,524)

992,585,447

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance at December 31, 2018
615,000,000
709,150,971
25,600,000
(246,851,327)
1,102,899,644
					

Balance at January 1, 2018
615,000,000
709,150,971
25,600,000
(29,525,949)
1,320,225,022
Comprehensive income for the year						
Loss for the year
(214,376,168)
(214,376,168)
Other comprehensive loss for the year
(2,949,210)
(2,949,210)
Total comprehensive loss for the year
(217,325,378)
(217,325,378)

Balance at December 31, 2019

Balance at January 1, 2019
615,000,000
709,150,971
25,600,000
(246,851,327)
1,102,899,644
Comprehensive income for the year						
Loss for the year
(113,906,373)
(113,906,373)
Other comprehensive income for the year
3,592,176
3,592,176
Total comprehensive loss for the year
(110,314,197)
(110,314,197)

Issued						
and paid-up
Share premium			
Shareholders’
share capital on ordinary shares Legal reserve
Deficit
equity - net

Separate financial statements (In Baht)

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY					
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY						
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY				
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
In Baht

Consolidated
financial statements
2019
2018

Separate 		
financial statements
2019
2018

Cash flows from operating activities									
Loss before income tax
(92,482,798) (165,187,504) (113,934,346) (214,378,398)
Adjustments for					
Depreciation and amortization
46,260,814
45,952,327
45,730,705
45,129,193
Provision for employee benefits
1,165,803
1,654,519
980,088
1,241,394
Provision for doubtful accounts
3,340,892
966,547
35,055,512
83,251,927
Reversal of allowance for declining					
in value of inventories
(4,140,598)
(9,740,776)
(3,346,198) (10,535,176)
Loss from impairment of					
investment in subsidiary
10,000,000
Reversal of other current provision
(853,414)
Unrealized loss (gain) on exchange rate
15,723
(5,180)
15,723
(5,180)
Gain on dissolved subsidiary
(5,100,227)
Loss on disposals of investment property 					
and fixed assets
570,396
2,593,162
570,396
101,964
Writing-off deposit
11,200,000
Interest income
(214,574)
(209,013)
(7,939,070) (15,881,690)
Interest expense
4,308,979
6,025,880
1,974,373
1,426,325
(47,129,004) (106,750,038)
(40,892,817) (99,649,641)
Changes in operating assets and liabilities 					
Trade and other receivables
(4,502,278)
32,926,635
(4,604,286)
32,782,975
Inventories
71,408,372
144,359,502
26,728,544
45,116,680
Other non-current assets
15,648
42,300
15,648
42,300
Trade and other payables
19,358,655
(13,440,381)
14,817,727 (13,072,276)
Other non-current liabilities
2,370,847
201,812
3,000,000
Employee benefits paid
(355,000)
(355,000)
Income tax paid
(2,064,341)
(1,792,006)
(1,420,945)
(207,168)
Net cash provided by (used in) 					
operating activities
39,102,899
55,547,824
(2,711,129) (34,987,130)
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
In Baht
Consolidated
financial statements
2019

2018

Separate 		
financial statements
2019

2018

Cash flows from investing activities					
Interest received
86,240
232,485
50,128
225,529
Decrease (increase) in deposits at 					
financial institution under pledged
(8,798,458)
1,762,282
471
1,762,282
Increase in short-term loans
(2,700,000)
Decrease in short-term loans
5,500,000
7,200,000
Increase in long-term loans
(90,000)
(90,000)
Decrease in long-term loans
47,134
723,640
47,134
723,640
Additions to invesment property, 					
fixed assets and intangible assets
(9,059,222) (23,380,085) (9,046,585) (23,357,829)
Proceeds from disposals of fixed assets
594,321
5,207,515
594,321
2,778,515
Net cash used in investing activities

(17,219,985)

(15,454,163)

(2,944,531)

(13,367,863)

Cash flows from financing activities					
Interest paid
(2,977,468)
(6,925,237) (1,894,014) (1,356,888)
Increase (decrease) in bank overdrafts 					
and short-term borrowings from 					
financial institutions
(5,141,960)
32,607,027 (5,141,960)
32,607,027
Proceeds from short-term borrowings
38,950,000
14,300,000
46,400,000
3,000,000
Repayments of short-term borrowings
(26,200,000)
(33,500,000)
Proceeds from long-term borrowings
27,145,500
Repayments of long-term borrowings
(18,233,740) (126,056,617)
Payments of finance lease liabilities
(619,972)
(1,213,794)
(575,225) (1,154,729)
Net cash provided by (used in)					
financing activities
(14,223,140) (60,143,121)
5,288,801
33,095,410
Effect from foreign exchange in					
cash and cash equivalents
(14,942)
(14,942)
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY				
STATEMENTS OF CASH FLOWS (Continued)								
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2019 AND 2018
In Baht
Consolidated
financial statements

Separate
financial statements

2019
2018
2019
2018
Net increase (decrease) in cash and 									
7,644,832 (20,049,460)
(381,801) (15,259,583)
cash equivalents
Cash and cash equivalents at 					
beginning of the year
5,368,345
25,417,805
2,575,255
17,834,838
Cash and cash equivalents at 					
end of the year
13,013,177
5,368,345
2,193,454
2,575,255
Cash and cash equivalents at					
end of the year					
Cash on hand
83
134,900
83
134,900
Cash at banks - current accounts
10,337,959
1,985,255
1,811,960
1,812,161
Cash at banks - savings accounts
2,630,718
3,248,190
336,994
628,194
Cash at banks - time deposits
44,417
44,417
Total
13,013,177
5,368,345
									
									

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

2,193,454

2,575,255
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
Notes to Financial Statements
December 31, 2019 and 2018

1. GENERAL
Fancy Wood Industries Public Company Limited (“the Company”) is incorporated in Thailand.
The principal activities of the Company are manufacturing of rubber wood products, and providing
services relating to rubber wood and property for rent. The Company has its registered offices as
follows:
Head office : 357 Moo 12, Soi Suksawat 84 (Kusang), Suksawat Road, Naikhlongbangplakot
Sub-district, Prasamutjaedee District, Samutprakarn Province.
Branch 1
: 219 Moo 5, Tharongchang Sub-district, Punpin District, Suratthani Province.
Branch 2
: 22 Soi Praditmanutham 23, Praditmanutham Road, Latphrao Sub-district, Latphrao
District, Bangkok.
Fancy Asset Company Limited (“the subsidiary”) is incorporated in Thailand. The principle activity
of the Company is real estate development. The subsidiary has its registered offices as follows:
Head office : 219 Moo 5, Tharongchang Sub-district, Punpin District, Suratthani Province.
Branch 1
: 22 Soi Praditmanutham 23, Praditmanutham Road, Latphrao Sub-district, Latphrao
District, Bangkok.

2. BASIS FOR FINANCIAL STATEMENT PREPARATION
The accompanying financial statements are prepared in Thai Baht and in the Thai language
in accordance with the financial reporting standards in Thailand including interpretations and
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions and applicable rules and
regulations of the Securities and Exchange Commission. Accordingly, the accompanying financial
statements are intended solely to present the financial position, results of operations and cash flows
in accordance with the financial reporting standards in Thailand.
Except as disclosed in the accounting policies, the accompanying financial statements have
been prepared under the historical cost convention.
The Group disclosed information for the year ended December 31, 2018 for being the
comparative information in the financial statements for the year ended December 31, 2019 in the
form of corresponding figures.
For convenience of the readers, an English translation of the financial statements has been
prepared from the Thai language statutory financial statements that are issued for domestic
financial reporting purposes.
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Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

Adoption of new Thai Financial Reporting Standards
The Federal of Accounting Professions issued and revised Thai Financial Reporting Standards
(TFRS) effective for the accounting period beginning on or after January 1, 2019. The adoption of
these standards will have no material effect on the financial statements in the period of initial
adoption.

Thai Financial Reporting Standards not yet adopted
The Federal of Accounting Professions revised TFRS effective for the accounting period
beginning on or after January 1, 2020 as follows:
Financial Instruments standards
TAS 32
TFRS 7
TFRS 9
TFRIC 16
TFRIC 19

Financial Instruments : Presentation
Financial Instruments : Disclosures
Financial Instruments
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

These standards relates to recognition, measurement, impairment and derecognition of
financial instruments.
The Group’s management considers that the impact of adopting these standards on the
financial statements in the period of initial application is insignificant.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Basis of consolidation
The consolidated financial statements relate to the financial statements of the Company and
its subsidiary (together referred to as the “Group”).
Significant intra-group transactions between the Company and its subsidiary are eliminated
on consolidation.
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Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018
Subsidiary
Subsidiary is the company controlled by the Group. Control exists when the Group has the
power, directly or indirectly, to govern the financial and operating policies of a company so as to
obtain benefits from its activities. The financial statements of subsidiary are included in the
consolidated financial statements from the date that control commences until the date that control
ceases.
Changes in a parent’s ownership interest in subsidiary that does not result in the loss of
control are accounted for within equity. When an entity loses control of subsidiary, any gain or loss
is recognized in the profit or loss. Any investment retained in the former subsidiary is measured at
its fair value at the date when control is lost.

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, carried in the statement of financial position at cost, include
cash on hand and cash at financial institutions. Cash equivalents are short-term, highly liquid
investments that are readily convertible to known amounts of cash with original maturity of three
months or less from the date of acquisition and without restriction of use and that are subject to
an insignificant risk of change in value.

Trade receivables
Trade receivables are stated at their invoice values less allowance for doubtful accounts.
The Group provides an allowance for doubtful accounts equal to the estimated collection
losses that may be incurred in the collection of all receivables. The estimated losses are based on
the historical collection experience coupled with a review of the current status of existing
receivables.

Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value, after provision for
slow-moving and obsolete items. Costs of inventories are determined as follows:
Merchandises
- First-in, First-out method
Finished goods
- Weighted average method
Work-in-process
- Weighted average method
Raw materials and supplies
- First-in, First-out method
Real estate for development and under development - Specific identification method
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Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018
Cost comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in
bringing the inventories to their present location and condition. In the case of manufactured
inventories and work-in-process, cost includes an appropriate share of overheads based on normal
operating capacity.
Cost of real estate development under development comprises all acquisition costs,
development expenditure, borrowing costs and other related expenditure. Borrowing costs payable
on loans funding for real estate development projects are capitalized as part of the cost of the
property until the completion of development.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less
necessary selling expenses.
Allowance for slow-moving and obsolete inventories is based on the ages and conditions of inventories.

Investments in subsidiary
Investment in subsidiary in the separate financial statements is stated at cost net of allowance for impairment loss (if any). Dividend income is recognized upon dividend declaration.

Investment property
Investment property is stated at cost net of accumulated depreciation and allowance for
impairment loss (if any).

Depreciation
Depreciation of building and structures is charged to profit or loss on a straight-line basis
over the estimated useful life 20 years.
No depreciation is provided on land.

Property, plant and equipment
Land is stated at cost less allowance for impairment loss (if any). Property and equipment
are stated at cost net of accumulated depreciation and allowance for impairment losses (if any).
Costs of asset dismantlement, removal, and restoration are included as part of asset cost and
subject to depreciation.
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Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018
Leased assets
Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are classified as finance leases. Property, plant and equipment acquired by way of finance
leases is capitalized at the lower of its fair value and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses. Lease
payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as
to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are
charged directly to the profit or loss.
Depreciation
Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful
lives of an item of equipment. Depreciation is calculated based on cost of the property and equipment less residual value. Useful lives and residual values are reviewed at each year-end. The estimated useful lives are as follows:
		
Building and structures
Machinery and equipment
Furniture and office equipment
Vehicles

Period (years)
20
5 - 20
3, 5
5

No depreciation is provided on land or assets under construction.

Intangible assets
Intangible assets are computer software, and stated at cost less accumulated amortization
and allowance for impairment losses (if any).
Amortization
Amortization is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated period
of 5 years during which economic benefits are expected to flow to the Company.
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Impairment of assets
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine
whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable
amounts (the higher of an asset’s net selling price or value in use) are estimated. The review is
made for individual assets or for the cash-generating unit.
In case that the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Group
recognizes the impairment losses by reducing the carrying value of the asset to be at its
recoverable amount and recording the devaluation in profit or loss. The reversal of impairment
losses is recorded as part of other income when there is an indication that the impairment losses
recognized for the assets no longer exist or are decreased. The reversal of the impairment losses
shall not exceed the carrying amount of the asset, net of depreciation or amortization, that would
have been determined had no impairment losses been recognized for the asset in prior years.

Trade payables
Trade payables are stated at cost.

Employee benefits
Short-term benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to social security fund are recognized as an
expense upon their occurrences and on an accrual basis.
Post-employment benefits
Obligations on defined contribution plan which is the provident fund are recognized as an
expense in profit or loss when contribution to the fund on an accrual basis.
The Group’s obligation in respect of post-employment benefits, which are compensations
under labor protection acts, is recognized as liability and expense in the financial statements based
on the amount calculated, using the projected unit credit method by a qualified actuary. Expenses
from the estimated liability for post-employment benefits are recognized in profit or loss and comprise of current service cost and interest cost. Actuarial gain or loss on remeasurements of defined
benefit plan is recognized in other comprehensive income. This employee benefit plan is unfunded
and has no any incurred plan asset.
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Provisions
A provision is recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as
a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to
settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the
effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a
pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where
appropriate, the risks specific to the liability.

Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates
ruling at the date of the transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are
translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange
differences arising on translation are recognized in profit or loss.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to
Thai Baht using the foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.

Revenues
Revenue excludes value added taxes.
Revenue from sales in 2019 is recognized at point in time when a customer obtains control
of the goods. Revenue from sales in 2018 is recognized when the significant risks and rewards of
ownership have been transferred to the buyer. No revenue is recognized if there is continuing
management involvement with the goods or there are significant uncertainties regarding recovery
of the consideration due, or the probable return of goods.
Revenue from sale of real estate is recognized when the construction is completed and the
ownership has been transferred.
Rental income is recognized on a straight-line basis over the term of the lease.
Service income is recognized as services are provided to the customers.
Interest income on loans recognized on an accrual basis, except for interest from long-outstanding loans is recognized when received.
Other income is recognized on an accrual basis.
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Expenses
Operating leases
Payments made under operating leases are recognized in profit or loss on a straight line
basis over the term of the lease.
Finance costs
Interest expense and similar costs are charged to the profit or loss in the period in which
they are incurred, except to the extent that they are capitalized as being directly attributable to the
acquisition, construction or installation of an asset which necessarily takes a substantial period of
time to be prepared for its intended use or sale. The interest component of finance lease payments
is recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.

Income tax
Tax expense for the year comprises current and deferred tax.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the
year, using tax rates or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax
payable in respect of previous years.
Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts
of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation
purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the
temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted by the
reporting date.
A deferred tax asset is recognized to the extent that it is probable that future taxable
profits will be available against which the temporary differences can be utilized. Deferred tax assets
are reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that
the related tax benefit will be realized.

Use of estimates
In order to prepare financial statements in conformity with financial reporting standards
in Thailand, management needs to make estimates and set assumptions that affect income,
expenditure, assets and liabilities in order to disclose information on the valuation of assets,
liabilities and contingent liabilities. Actual outcomes may, therefore, differ from the estimates used.
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The estimates and underlying assumptions used in the preparation of these financial statements are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the
period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of
the revision and future periods if the revision affects both current and future periods. Significant
estimates and underlying assumptions used in preparation of the accompanying financial statements
which may be affected by uncertainty are as follows:
• Allowance for declining in value of inventories
• Estimated useful lives of property and equipment
• Provision for employee benefits

4. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND BALANCES
Related parties are parties controlled by the Group or have power control over the Group,
directly or indirectly, or has significant influence over the financial or operating policies of the Group.
The pricing policies are as follows:
Name of entities
Subsidiary
Fancy Asset Company Limited
Other related parties
P P Land Property Company Limited
Khun Manee Tanpatanarat
Khun Manasvinee Tanpatanarat
		
Key management personnel

Nature of relationships
Subsidiary
Major shareholder
Wife of key management personnel
Daughter of key management personnel
Persons having authority and responsibility for
planning, directing and controlling the activities
of the entity, directly or indirectly, including any
director (whether executive or otherwise) of the
Group.
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Type of transactions

Pricing policies

Interest income
2.5% per annum
Rental expense
Agreement price
Interest expense		
- Subsidiary
Non-interest bearing
- Other related parties
5% per annum
Market price
Purchase of assets
Significant outstanding balances of assets and liabilities with related parties as at December 31,
2019 and December 31, 2018 were as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
financial statements
2019

2018

Separate
financial statements
2019

2018

Other receivables (accrued 					
interest income)					
Subsidiary
33,857
26,096
					
Short-term loans					
Subsidiary
621,502
627,002
Less allowance for doubtful accounts
(114,000)
(82,285)
Net
							

-

507,502

544,717

155
FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Accrued expense					
Key management personnel
10,983
1,837
9,476
1,605
Other related party
98
98
-

Short-term borrowings					
Subsidiary
12,050
Key management personnel
24,050
14,300
850
3,000
Other related party
3,000
3,000
Total
27,050
14,300
15,900
3,000
Movements during the years ended December 31, 2019 and 2018 of short-term loans and shortterm borrowings were as follows:

In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Short-term loans					
At January 1
627,002
631,502
Increase
2,700
Decrease
(5,500)
(7,200)
At December 31
621,502
627,002
Less allowance for doubtful accounts
(114,000)
(82,285)
Net
507,502
544,717
Short-term borrowings					
At January 1
14,300
3,000
Increase
38,950
23,700
46,400
12,000
Decrease
(26,200)
(9,400)
(33,500)
(9,000)
At December 31
27,050
14,300
15,900
3,000
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Significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2019 and
2018 were as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Interest income					
Subsidiary
7,761
15,680
Rental expense					
Key management personnel
156
128
Interest expense					
Key management personnel
697
112
10
10
Other related parties
98
26
98
26
Purchase of assets					
Subsidiary
949
Other related party
369
369
Provision for doubtful accounts					
Subsidiary
31,715
82,285
Key management compensation					
Short-term benefits
12,467
14,789
10,903
12,482
Post-employment benefits
656
680
554
547
Total
13,123
15,469
11,457
13,029
The Company leases office space and car parking space from a key management
personnel for one year ending July 31, 2020 at annual rental of Baht 306,000. And the subsidiary
leases office space from a key management personnel for one year ending July 31, 2020 at
annual rental of Baht 68,100.
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5. TRADE AND OTHER RECEIVABLES
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Trade receivables								
Current
3,438
4,465
3,438
4,465
Overdue					
Not over 3 months
2,151
966
2,151
966
Over 6 - 12 months
49
6
49
6
5,638
5,437
5,638
5,437
Other receivables					
Prepaid expense
2,870
931
2,800
810
Accrued interest income
137
9
33,994
26,105
Others
6,223
3,369
5,092
2,080
9,230
4,309
41,886
28,995
Total

14,868

9,746

47,524

34,432
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6. INVENTORIES
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
							
Finished goods and merchandises
40,935
87,783
40,935
87,783
Work-in-process
5,259
10,170
5,259
10,170
Raw materials
62
62
Supplies
7,231
10,588
7,231
10,588
Real estate for sales and development
547,300
591,980
Total
600,725
700,583
53,425
108,603
Less allowance for declining in					
value of inventories
(23,674)
(56,264)
(23,674)
(55,469)
Net
577,051
							

644,319

29,751

53,134

7. INVESTMENT IN SUBSIDIARY
As at December 31, 2019 and 2018, detail of investment in subsidiary in separate financial
statements was as follow:

Name of the entity

Ownership
interest
(%)

In Thousand Baht
Paid-up
Investment
capital
(Cost method)

Fancy Asset Company Limited
100
10,000
Less allowance for impairment loss 			
Net			

10,000
(10,000)
-
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8. INVESTMENT PROPERTY

In Thousand Baht
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
			
Building		
Land
and structures
Total
Cost				
At January 1, 2019
48,555
80,451
129,006
8,182
8,182
Additions
Disposals
(569)
(569)
Transfers from:				
- Property, plant and equipment
149
149
- Assets not used in operations
3,082
60,278
63,360
At December 31, 2019
51,786
148,342
200,128
At January 1, 2018 and December 31, 2018

48,555

80,451

129,006

Accumulated depreciation				
At January 1, 2019
48,778
48,778
Depreciation charge for the year
5,728
5,728
Disposals
(226)
(226)
Transfers from:				
- Assets not used in operations
47,017
47,017
At December 31, 2019
101,297
101,297
At January 1, 2018
Depreciation charge for the year
At December 31, 2018

-

44,904
3,874
48,778

44,904
3,874
48,778

Net book value				
At December 31, 2019
51,786
47,045
98,831
At December 31, 2018
48,555
31,673
80,228
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The investment property was appraised by an independent professional appraiser on December 17 and 25, 2019 (using the cost approach) at Baht 429.5 million.
Rental income from investment property and direct operating expenses recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2019 and 2018 were as follows:

			
Rental income

In Thousand Baht
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
2019
2018
24,596

-

Direct operating expenses			
Generated rental income
6,825
Did not generate rental income
2,903
Total
9,728
Future minimum lease payments to be received are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
financial statements/
Separate
financial statements
Within one year
After one year but within April 29, 2022
Total

36,000
48,000
84,000

At January 1, 2018
Additions
Disposals
Transfers
At December 31, 2018

72,362
-		
72,362

237,044
1,143
581
238,768

622,887
23,424
(8,971)
8,650
645,990

8,488
122
(2,531)
6,079

44,041
903
(7,376)
725
38,293

17,649
1,500
(2,097)
(9,956)
7,096

1,002,471
27,092
(20,975)
1,008,588

Consolidated financial statements (In Thousand Baht)
			
Machinery
Furniture				
		
Building
and
and office		
Construction		
Land
and structures equipment
equipment
Vehicles
in progress
Total
Cost 												
At January 1, 2019
72,362
238,768
645,990
6,079
38,293
7,096
1,008,588
Additions
833
44
877
Disposals
(3,838)
(987)
(718)
(5,543)
Transfers to investment property
(149)
(149)
At December 31, 2019
72,213
238,768
642,985
5,136
38,293
6,378
1,003,773

9. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

161

-

162,873
11,923
174,796

355,579
24,797
(8,908)
371,468

7,240
467
(2,528)
5,179

37,358
1,858
(4,804)
34,412

-

563,050
39,045
(16,240)
585,855

Net Book Value								
At December 31, 2019
72,213
52,034
249,932
481
2,402
6,378
383,440
At December 31, 2018
72,362
63,972
274,522
900
3,881
7,096
422,733

At January 1, 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At December 31, 2018

Accumulated depreciation								
At January 1, 2019
174,796
371,468
5,179
34,412
585,855
Depreciation charge for the year
11,938
25,346
436
1,479
39,199
Disposals
(3,761)
(960)
(4,721)
At December 31, 2019
186,734
393,053
4,655
35,891
620,333

Consolidated financial statements (In Thousand Baht)
			
Machinery
Furniture					
		
Building
and
and office		
Construction		
Land
and structures equipment
equipment
Vehicles
in progress
Total
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At January 1, 2018
Additions
Disposals
Transfers
At December 31, 2018

72,362
72,362

237,044
1,143
581
238,768

621,913
23,424
(8,971)
8,650
645,016

7,864
100
(2,531)
5,433

39,711
1,318
(4,178)
725
37,576

17,649
1,500
(2,097)
(9,956)
7,096

996,543
27,485
(17,777)
1,006,251

Separate financial statements (In Thousand Baht)
			
Machinery
Furniture					
		
Building
and
and office Construction		
Land
and structures equipment
equipment
Vehicles
in progress
Total
Cost								
At January 1, 2019
72,362
238,768
645,016
5,433
37,576
7,096
1,006,251
Additions
822
42
864
Disposals
(3,838)
(987)
-		
(718)
(5,543)
Transfers to investment property
(149)
(149)
At December 31, 2019
72,213
238,768
642,000
4,488
37,576
6,378
1,001,423

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
Notes to Financial Statements (Continued)
December 31, 2019 and 2018

163

-

162,873
11,923
174,796

355,089
24,603
(8,908)
370,784

6,995
337
(2,528)
4,804

35,993
1,359
(3,461)
33,891

-

560,950
38,222
(14,897)
584,275

Net Book Value								
At December 31, 2019
72,213
52,034
249,828
335
2,350
6,378
383,138
At December 31, 2018
72,362
63,972
274,232
629
3,685
7,096
421,976

At January 1, 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At December 31, 2018

Accumulated depreciation								
At January 1, 2019
174,796
370,784
4,804
33,891
584,275
Depreciation charge for the year
11,938
25,149
309
1,335
38,731
Disposals
(3,761)
(960)
(4,721)
At December 31, 2019
186,734
392,172
4,153
35,226
618,285

Separate financial statements (In Thousand Baht)
Machinery
Furniture						
		
		
Building
and
and office Construction		
Land
and structures equipment
equipment
Vehicles
in progress
Total
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The gross carrying amounts of fully depreciated property and equipment those are still in
use as at December 31, 2019 and 2018 were as follows:
In Thousand Baht
2019
2018
Consolidated financial statements
Separate financial statements

219,395
219,381

224,793
224,793

10. ASSETS NOT USED IN OPERATIONS
In Thousand Baht
Consolidated financial statements/
Separate financial statements

		
Building Machinery
		
and
and		
Land
structures equipment
Total
Cost
				
At January 1, 2019
3,082
60,278
5,336
68,696
Transfers to investment property
(3,082)
(60,278)
(63,360)
At December 31, 2019
5,336
5,336

At January 1, 2018 and 					
December 31, 2018
3,082
60,278
5,336
68,696

Accumulated depreciation					
At January 1, 2019
5,771
5,336
51,107
Depreciation charge for the year
1,246
1,246
Transfers to investment property
(47,017)
(47,017)
At December 31, 2019
5,336
5,336
At January 1, 2018
Depreciation charge for the year
At December 31, 2018

-

42,757
3,014
45,771

5,336
5,336

48,093
3,014
51,107

Net book value					
At December 31, 2019
At December 31, 2018
3,082
14,507
17,589
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11. CREDIT FACILITIES
As at December 31, 2019 and 2018 the Group had credit lines from local banks as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Bank overdrafts
15,000
20,000
15,000
20,000
Long-term borrowings
526,170
55,422
58,622
4,422
4,422
Letter of guarantee
Aval promissory note
76,700
Short-term borrowings, letter of credit					
and packing credit
25,000
30,000
25,000
30,000
Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Bank overdraft (interest rate at 7.125% 					
p.a. at December 31, 2019 and 2018)
10,805
17,710
10,805
17,710
Promissory note (interest rate at 5% -					
5.25% p.a. at December 31, 2019)
14,333
14,333
Packing credit (interest rate at 6% p.a. at					
December 31, 2019 and 5.25% - 6.25%					
p.a. at December 31, 2018)
2,330
14,900
2,330
14,900
Total

27,468

32,610

27,468

32,610
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Long-term borrowings
The maturities of long-term borrowings are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
7,953
Due within one year
Due after one year but not 						
over July 2021
10,217
-		Total
18,170
-		Long-term borrowings totaling Baht 18.2 million at December 31, 2018 were fully-paid in
March 2019.
Credit facilities of the Company are secured by deposit at financial institution under pledged,
and are guaranteed by certain directors of the Company (free of charge).
Credit facilities of the subsidiary are secured by real estate for sales and development and
deposit at financial institution under pledged, and guaranteed by the Company and an individual
(free of charge).
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12. TRADE AND OTHER PAYABLES
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Trade payables

6,694

1,037

4,880		722

Other payables
1,805
5,067
1,805		4,782
Accrued expenses
22,161
12,720
18,970		9,337
Accrued compensation for						
termination of employment
2,805
4,902
2,805		Others
19,158
14,673
3,617		2,338
45,929
37,362
27,197
16,457
Total

52,623

38,399

32,077

17,179

13. PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS
Movement in the present value of the obligations (unfunded) were as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
At January 1
9,342
5,354
8,814
4,624
Current service cost
985
998
816
669
Past service cost
501
442
Interest on obligations
181
155
164
130
Expense recognized in profit or loss
1,166
1,654
980
1,241
Actuarial loss (gain) on remeasurements 					
of defined benefit plan recognized in					
other comprehensive income
(3,964)
2,334
(3,592)
2,949
Employee benefits paid
(355)
(355)
At December 31

6,189

9,342

5,847

8,814
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Actuarial loss (gain) on remeasurements of defined benefit plan recognized in other comprehensive income arising from:
Loss (gain) - In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
							
Change in financial assumptions
546
57
487
37
Change in demographic assumptions
92
(5)
92
(5)
Experience adjustments
(4,602)
2,282
(4,171)
2,917
Total

(3,964)

2,334

(3,592)

2,949

Principal actuarial assumptions:

Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate

Consolidated
financial statements
2019
2018
1.69 - 2.01
2.50 - 3.19
3.00 - 4.00
3.00 - 5.00
1.91 - 34.38 1.91 - 45.84

%

Separate
financial statements
2019
2018
1.69
2.50
4.00
3.00 - 5.00
2.87 - 34.38 2.39 - 45.84
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Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by
the amounts shown below.
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
Increase Decrease
Increase Decrease
Defined benefit obligation					
at December 31, 2019
Discount rate (1% change)
(536)
618
(485)
555
Salary increase rate (1% change)
594
(526)
532
(475)
Employee turnover rate (20% change)
(422)
483
(382)
435

14. SHARE CAPITAL
In Thousand
shares
		
Authorized share capital - ordinary shares
at Baht 1.00 par value			
At December 31, 2018 and 2019
615,000		
			
Issued and paid-up share capital - ordinary shares			
at Baht 1.00 par value			
At December 31, 2018 and 2019
615,000		

In Thousand
Baht

615,000

615,000

15. SHARE PREMIUM
Share premium represents share subscription monies received in excess of the par value of
the shares issued. Share premium is not available for dividend distribution.
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16. LEGAL RESERVE
Section 116 of the Public Company Act, B.E. 2535 requires a company to allocate not less
than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward (if any), to a reserve
account (“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the authorized
share capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

17. REVENUES
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Revenues recognized at point in time 						
Domestic sales
139,707
256,874
76,100
99,774
Export sales
58,225
182,916
58,225
182,916
Domestic service in come
35,198
21,847
35,198
21,847
233,130
461,637
169,523
304,537
Revenues recognized over time					
Domestic rental in come
24,596
24,596
Total revenues

257,726

461,637

194,119

304,537
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18. EXPENSE BY NATURE
Significant expenses by nature are as follows:
In Thousand Baht
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Changes in finished goods and 					
work-in-process
21,214
29,223
22,009
28,429
Costs of sales of real estate
51,535
137,985
Purchased of finished goods
19,420
11,949
19,420
11,949
Raw material and consumable used
73,915
174,333
73,915
109,279
Employee expenses
62,454
102,768
56,737
93,543
Directors’ and management’s					
remuneration
13,123
15,469
11,457
13,029
Depreciation and amortization
46,198
45,952
45,731
45,129
Electricity
20,783
25,590
20,363
25,157
Repair cost
3,560
7,926
3,560
7,824
Transportation and export expenses
10,349
21,804
10,349
21,784
Consultant fee and other fee
8,606
8,493
7,784
6,936
Allowance for doubtful accounts
31,715
82,285
Commission
4,000
488
4,000
244
Loss from impairment of investment					
in subsidiary
10,000
Writing-off deposit
11,200
Loss on disposals of investment property					
and fixed assets
570
2,593
570
102
The Group has arranged a contributory registered provident fund in accordance with the Provident
Fund Act, Membership to the fund is on a voluntary basis. Under the plan, the Group and employees contribute an amount equivalent to 3% of the employees’ basic salaries.
Contribution, which wa s
charged to expenses for the year ended December 31, 2019 and
2018 are as follows:
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In Million Baht
2019
2018
0.9
0.8

Consolidated financial statements
Separate financial statements

1.8
0.9

19. BASIC LOSS PER SHARE
Basic loss per share for the years ended December 31, 2019 and 2018 were determined by
dividing the loss for the year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during
the years as follows:
In Thousand Baht / In Thousand shares
Consolidated		Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Loss for the year
92,185
164,985
113,906
214,376
Weighted average number of 					
ordinary shares
615,000
615,000
615,000
615,000
Basic loss per share (In Baht)

0.15

0.27

0.19

0.35
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20. SEGMENT INFORMATION
The main business segments of the Group are as follows:
Segment 1) Particle board, modified rubber wood, and providing services relating to rubber wood
and property for rent.
Segment 2) Real estate development.
In Thousand Baht
Se gment 1 Segment 2 Elimination

Net

For the year ended December 31, 2019					
External revenues
194,119
63,607
257,726
Depreciation and amortization
Interest expense
Loss before income tax
Tax income
Loss for the year

45,731

613

(83)

46,261

1,974

17,928

(15,593)

4,309

(113,934)
28
(113,906)

(23,020)
270
(22,750)

44,471
44,471

(92,483)
298
(92,185)

For the year ended December 31, 2018					
External revenues
304,533
157,104
461,637
Inter-segment revenues
4
(4)
Total revenues
304,537
157,104
(4)
461,637
Depreciation and amortization
Interest expense
Loss before income tax
Tax income
Loss for the year

45,129

870

(47)

45,952

1,426

17,747

(13,147)

6,026

(214,378)
2
(214,376)

(41,466)
200
(41,266)

90,657
90,657

(165,187)
202
(164,985)
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Total assets and total liabilities classified by segment of the Group are as follows:

At December 31, 2019
Total assets
Total liabilities

In Thousand Baht
Segment 1 Segment 2 Elimination
Net
				
1,076,878
594,526 (560,305) 1,111,099
84,292

707,930

(675,241)

116,981

At December 31, 2018					
Total assets
1,165,106
610,533 (577,428) 1,198,211
Total liabilities

62,207

701,559

(647,892)

115,874

Revenues from major customers for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:
In Million Baht
2019
2018
46		
154
-		
-

Segment 1
Segment 2

21. TAX LOSS
At December 31, 2019 and 2018, the Group expected that it is not probable that future
taxable profit will be utilized and, accordingly no deferred tax asset was recognized.
At December 31, 2019, tax losses are Baht 433 million for the Group and Baht 335 million
for the Company. Such tax loss will expire as follows:
The Group
The Company

In Million Baht

Expiring in (year)

433
335

2020 - 2024
2020 - 2024
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22. PROMOTIONAL PRIVILEGES
By virtue of the Investment Promotion Act, the Company has been granted certain
privileges for production of particle board. The principal privilege is the exemption from corporate
income tax for a period of 8 years from October 11, 2013. As a promoted company, the Company
must comply with certain conditions and restrictions.
Revenues of the Company for the year ended December 31, 2019 derived the followings:
In Thousand Baht
Promoted business
Non-promoted business
Total

2,000
192,119
194,119

23. FAIR VALUE MEASUREMENT
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability
in an orderly transaction between market participants at the measurement date. Principal market is
the market with the greatest volume and level of activity for the asset or liability. Market participants
comprise buyers and sellers in the principal or most advantageous market for the asset or liability
whereby market participants are independent of each other, knowledgeable and having a reasonable
understanding, able to enter into a transaction for the asset or liability, and willing to enter into a
transaction for the asset or liability.
To increase the consistency and comparability in fair value measurements and related
disclosures in the financial statements, the fair valu e hierarchy is categorized into 3 levels with
respect of the inputs to valuation techniques used to measure the fair value. The fair value
hierarchy gives the highest priority to quoted prices (unadjusted) in active markets for identical
assets or liabilities (“Level 1 inputs”), secondary priority to other observable inputs (“Level 2 inputs”),
and the lowest priority to unobservable inputs (“Level 3 inputs”).
Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or
liabilities that the entity can access at the measurement date.
Level 2 inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable
for the asset or liability, either directly or indirectly.
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Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability.
As at December 31, 2019 and 2018, the Company had no any asset or liability that is
measured at fair value (both on a recurring or non-recurring basis) in the statement of financial
position.
However, the Group has financial assets and liabilities not measured at fair value in the
statements of financial position as at December 31, 2019 and 2018 but for which the fair value is
disclosed in Note 24.

24. DISCLOSURES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and
liquidity risk. The Group does not issue derivative financial instruments for trading purposes.
nterest rate risk
Interest rate risk incurs from the future interest rate instability, which may affect the Group
operating result and cash flow. The Group also incurs interest rate risk from borrowings from financial institutions.
Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents
deemed adequate by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of
fluctuations in cash flows.
Fair value
Cash and cash equivalents, and trade and other receivables - the carrying values approximate
their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments (Level 2
inputs).
Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions, and trade and other
payables - the carrying amounts of these financial liabilities approximate their fair values due to the
relatively short-term maturity of these financial instruments (Level 2 inputs).
Deposit at financial institution under pledged, long-term borrowings, and finance lease
liabilities approximates their fair values since these financial instruments bears interest at market
rates (Level 2 inputs).
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25. CAPITAL MANAGEMENT
Significant objectives of the capital management of the Group are to ensure that they have
appropriate financial and capital structures as well as maintaining the financial liquidity and ability
to continue their businesses as a going concern.

26. RECLASSIFICA TION OF ACCOUNTS
Accrued interest income of Baht 26,096 Thousand in separate financial statements at
December 31, 2018 has been reclassified from “Short-term loans” to “Other receivables” for conform
to the presentation in the statement of financial position at December 31, 2019 as follows:

					
Trade and other receivables
Short-term loans

Separate financial statements (In Thousand Baht)
Before			After
reclassification Reclassification reclassification
8,336
570,813

26,096
(26,096)

34,432
544,717

27. COMMITMENTS
At December 31, 2019, a subsidiary had outstanding commitments on building construction
totaling Baht 8.1 million.

28. OTHER
A customer sued the subsidiary for refunding the deposit of Baht 500,000. The Civil Court
dismissed the claim on January 23, 2020. Accordingly, the subsidiary did not provide any provision
at December 31, 2019.

29. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
These financial statements have been approved by the Company’s Board of directors on
February 28, 2020.
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