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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน

5

1
โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุม่ บริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทคือการผลิตและจาหน่ายไม้แปรรูปจากไม้ยางพาราโดยมุ่งเน้นการส่งออก
ไปยังต่างประเทศเป็นหลัก และจาหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดโดยบริษัทได้ซื้อเครื่องจักรผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดมา
จากประเทศเยอรมันเข้ามาทาการผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบบาง (ไบร์สัน บอร์ด) โดยทาการทดสอบและ
พัฒนา กับทางลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันคาดว่าจะมีการสั่งซื้อเป็นตัวอย่างประมาณ 100,000 แผ่นต่อ
เดือน โดยประมาณ 16,580 ลูกบาศก์ฟุต เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป และคาดว่า จะเพิ่มเป็น
200,000 แผ่นต่อเดือน โดยประมาณ 33,160 ลูกบาศก์ฟุต
จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ โลกถดถอยตั้งแต่ปี 2563-2564 เนื่องจากโรคโควิด -19 (COVID-19)
บริษัทฯ ก็ยังคงมีนโยบายการดาเนินธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะมีปริมาณเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก คุณภาพ และการตรงต่อเวลากับลูกค้า เพื่อนาพาความสาเร็จต่อไป
ในส่วน บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมายของบริษัท
วิสัยทัศน์ของบริษัท
มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อเป็นผู้นาในการผลิตและ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (แบบบาง) ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง และไม้ประสาน โดยมุ่งเน้นใน
ด้านคุณภาพ การคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในระบวนการผลิต และการให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด บริษัทยังให้ความสาคัญกับตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะ ในแถบเอเชีย
และยุโรป เป็นหลัก ส่วนการทาตลาดภายในประเทศบริษัทเน้นที่กลุ่มผู้ค้าส่งรายใหญ่เป็นหลักมากกว่ากลุ่ม
โรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ส าหรับไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ ง บริษัทยังคงเน้นตลาดต่างประเทศเป็นหลัก
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศจีน โดยมุ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ และปริมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของคู่
ค้า ในส่วนของไม้ประสานบริษัทเน้นตลาดในประเทศเป็นหลัก มีกลุ่มผู้ค้าส่งทั้งรายใหญ่และรายย่อยรวมถึง
กลุ่มโรงงานผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
6

นอกเหนือจากเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นการจัดการดาเนินของธุรกิจ
ภายใต้การบริหารแบบธรรมาภิบาล และการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยยึดมั่นการดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมเพื่อให้บริษัทเติบโตไปอย่างมีคุณภาพได้ในระยะ
ยาวและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และพนักงานได้อย่างยั่งยืนภายใต้การบริหารแบบ
ธรรมาภิบาล และการกากับดูแลกิจการที่ดี
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) มีประวัติความเป็นมาและการพัฒนาการจากจุดเริ่มต้น
ของการดาเนินธุรกิจถึงปัจจุบัน ที่สาคัญ ดังนี้
ปี 2516 บริษัทได้จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20 ล้านบาท
ปี 2528 ได้เปลี่ยนแนวทางผลิตและจาหน่ายของบริษัทฯ มาผลิตเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ที่ทาจากไม้
ยางพารา
ปี 2537 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนและน าหุ้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนามบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
เป็นต้นมา
ปี 2542 บริษัทได้ลงทุนเข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อยคือ บริษัทแฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่น
แนลจากัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดาเนินธุรกิจผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งและ
ไม้ ป ระสานจากไม้ ย างพารา โดยบริ ษ ั ท ย่ อ ยนี ้ ไ ด้ ร ั บ การส่ ง เสริ ม จาก ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ชาระเต็มมูลค่า
(ปัจจุบันจากมติที่ประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560
และที่ ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 มีมติเป็น
เอกฉันท์โอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (“FWI”) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
เข้าควบรวมกิจการกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดาเนินงานของ
กลุ่มบริษัท)
ปี 2548 บริษัทได้ร ับ รางวัล BEST PERFORMANCE – Consumer Products จากงาน SET
Awards ติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2005 ในปี นี้ ผู้บริหารของบริษัทได้รับรางวัล
Thailand Corporate Citizen of the Year อีก 1 รางวัล ช่ว งปลายปีบริษัทได้ ซื้ อ
ที่ดิน เปล่าบริเวณซอยคู่ส ร้าง จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื้อที่ 24-0-29 ไร่ จาก
บมจ.กระจกไทยอาซาฮี ในราคา 45 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารคลังสินค้ามาตรฐาน
ส าหรับ การขยายตัวของธุรกิจได้สร้างเสร็จเรียบร้อยและใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้า
สาเร็จรูปของลูกค้าในปี 2549
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ปี 2550 บริษัทได้ขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์ไปยุโรป นับเป็นอีกทางหนึ่งเพื่อเลี่ยงการแข็งค่าของเงิน
บาทต่อ สกุลเงิน ดอลล่าร์สหรัฐช่วงปลายปีบริษัทเริ่มศึกษาและหาลูกค้าสาหรับตลาดไม้
พื้น ซึ่งบริษัท มีเครื่องจักรบางส่ว นอยู่ แล้ว จึงได้ส ั่งซื้อเครื่อ งจัก รบางตัว เพิ ่ ม เติ ม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องพ่นสียูวีเพื่อให้ครบวงจรการผลิตไม้พื้น (Flooring)
ปี 2552 เพื ่ อ เป็ น การเพิ ่ม ช่ อ งทางในการแสวงหาผลก าไรจากการประกอบธุร กิจ บริ ษ ั ทฯ
ได้นาเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศเพื่อเข้ามาจาหน่ายในประเทศไทย โดยใช้
สถานที่โกดังคู่สร้าง จัดตั้งเป็นบริษัทแฟนซีวู๊ดฯ สาขา 2 ในชื่อ “แฟนซี เฟอร์นิเจอร์ ”
เป็นสถานที่ในการจัดเก็บและจาหน่ายสินค้า โดยได้ทาการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 28 มกราคม 2553
ปี 2553 บริษัทแฟนซีว ู้ดอิน เตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ได้เข้าถือหุ้น 100% ในบริษัทแฟนซีวู้ด
อินเตอร์เนชั่นแนล แอลแอลซี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ
ดาเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และสนามกอล์ฟ
ปี 2554 ต้นปี 2554 บริษัทได้หยุดสายการผลิตที่โรงงานสมุทรปราการ และ ได้ซื้อเครื่องจักร
ผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด จากประเทศเยอรมันเข้ามาติดตั้งที่ โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพื่อทดแทนการหยุดสายการผลิตที่โรงงานสมุทรปราการ
ปี 2555 บริษัท ได้เน้นเป้าหมายมาที่การจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์และชุดเครื่องครัวที่นาเข้ามาจาก
ต่างประเทศโดยการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ออกบูธแสดงสินค้าตามงานแฟร์ต่าง ๆ เช่า
พื้นที่ในศูนย์การค้า เมกะบางนา เพื่อจาหน่ายสินค้าเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง
ปี 2556 เครื่องจักรผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตั้งแล้วเสร็จเริ่ม
ทดลองเดินเครื่องและได้ขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานที่โรงงานสมุทรปราการ (ได้แก่ ที่ดิน
สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักร) ในปี 2556 บริษัทคงเหลือทรัพย์สินคือโกดังที่ บริษัท
แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) สาขา 2 ตั้งอยู่เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยคู่สร้าง 84
(คู่ส ร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ และโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี 2557 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจ าหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยเริ่มทดลองตลาด ส่งไปขายที่
ประเทศไต้หวัน มาเลเซีย และเวียดนาม ส่วนตลาดภายในประเทศมีอยู่เล็กน้อย
ปี 2558 บริษัทฯได้จัดตั้ง บริษัทแฟนซีแอสเสท จากัด (บริษัทย่อย) เพื่อดาเนินธุรกิจด้านพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท
ปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 470,000,000 บาท เป็น ทุน
จดทะเบียน 615,000,000 บาท ตาม มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัทแฟนซีแอสเสท จากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อและพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ จานวน 4 โครงการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
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1/2559 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. โครงการเดอะปาร์ ค แอทประชาชื ่ น ตั ้ ง อยู ่ ที่ 1 1/1 ถ.ประชาชื่ น
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี มีเนื้อที่โครงการ ทั้งหมด 1-0-71.8 ไร่
หรือ 471.8 ตารางวา โครงการดังกล่าว เป็นโครงการประเภทคอนโดมีเนียมมี
ขนาดห้องระหว่าง 31.90 – 33.29 ตารางเมตร
2. โครงการฮอฟฟ์ เอกมัย – รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ ซอยลาดพร้าว 73
ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีเนื้อที่โครงการ
ทั้งหมด 2-0-49.2 ไร่หรือประมาณ 849.20 ตารางวา ซึ่งโครงการประกอบด้วย
ที่ดิน สาธารณูปโภคต่าง ๆ และสิ่งปลูกสร้างประเภท Home Office จานวน
14 ยูนิต โดยแต่ละยูนิตมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 650 ตารางเมตร (รวมดาดฟ้า)
3. โครงการรวี วารี เรสซิเด้นท์ ตั้งอยู่ที่ ถ.นิมมานเหมินทร์ 15 ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัทรวี วารี เรสซิเด้นท์ จากัด มีเนื้อที่
โครงการทั้งหมด 1-0-19 ไร่ หรือ 419 ตารางวา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
ประเภทคอนโดมิเนียม มีจานวนห้องชุดทั้งสิ้น 109 ยูนิต
4. โครงการเดอะ ปาร์ค ไซมิส รามอินทรา ตั้งอยู่ที่ แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพ โดยแบ่งเนื้อที่เป็น 2 ส่วน คือ (1) ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 6–
3-47 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินจัดสรร จานวน 25 แปลงและ (2) ที่ดินเปล่า เนื้อที่ 2–391.4 ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อนาที่ดินมาแบ่งขายเป็นที่ดินเปล่าให้แก่ผู้ซื้อเพื่อ
นาไปสร้างที่อยู่อาศัย
ปี 2560 การจาหน่ายสินทรัพย์ ของบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ รับทราบการจาหน่ายทรัพย์สิน
ของบริษัท FANCYWOOD INTERNATIONAL , LLC (บริษัท LLC) ซึ่งจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลตามกฎหมายที่รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกา (บริษัทย่อย ของบริษัทแฟนซี
วู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด) โดยบริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ถือหุ้นใน
บริษัท FANCYWOOD INTERNATIONAL , LLC ร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน
และบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนบริษัท LLC ได้จ าหน่ายสินทรัพย์ห ลั ก
ทั้งหมดคือ สนามกอล์ฟ ประกอบด้วย ที่ดินที่ตั้งสนามกอล์ฟ เลขที่ 4127 Eaglemont
Drive, Mount Vernon,Wa 98273 พื ้ น ที ่ ป ระมาณ 212.76 เอเคอร์ (ประมาณ
531.90 ไร่) ประกอบด้วย สนามกอล์ฟ 18 หลุม อาคารสิ่งปลูกสร้างคลับเฮาส์ และ
อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 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
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

ที่จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในภายหน้า
การโอนกิจการของบริษัทย่อย จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่
8 กันยายน 2560 และที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
พ.ศ.2560 มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ทาการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด (“FWI”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อย
ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าควบรวมกิจการกับบริษัทฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทเนื่องจากมีธุ รกิจที่เกี่ยวข้องและ ต่อเนื่องกันกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและลดกระบวนการทางาน
ที่ซ้าซ้อน โดยบริษัทฯ จะรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) จาก FWI
ดังกล่าว รวมตลอดถึง แต่ไม่จากัดเพียงทรัพย์สิน หนี้สิน สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ
หน้าที่และความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กิจการของ FWI และบรรดาพนักงาน
ทั้งหมดที่มีความประสงค์จะทางานกับบริษัทฯ ต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทั้งหมด
(รวมเรียกว่า “การรับโอนกิจการทั้งหมด”) โดยมูลค่าการรับโอนกิจการทั้งหมดจะเป็น
ราคาตามมูลค่าตามบั ญชี (Book Value)ของ FWI ณ วันที่มีการรับโอนกิจการทั้งหมด
โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก FWI เสร็จสิ้นเมื่อ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ มูลค่า
กิจการตามมูลค่าตามบัญชีของ FWI ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เป็นจานวนเท่ากับ
229,560,000 บาท ซึ่งภายหลังจากการรับโอนกิ จการทั้งหมดแล้ว FWI จะดาเนินการ
เลิกบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชี เดียวกันกับที่โอนกิจการและชาระบัญชีต่อไป
การเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เลย์แลนด์ จากัด โดยบริษัท แฟนซี แอสเสท
จากัด ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัท จากมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 มีมติให้ บริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนไปลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจเดิมของบริษัท แฟนซี แอสเสท จ ากัด
โดยการเข้าซื้อหุ้ น สามัญทั้งหมดของบริษัทเลย์แลนด์ จากัด (“เลย์แลนด์”) โดย เลย์
แลนด์มีห ุ้น สามัญจ านวน 1,000 หุ้น มูล ค่าที่ตราไว้ห ุ้นละ1,000 บาท หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเลย์แลนด์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเลย์
แลนด์ทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,154,958.77 บาท (“ราคาหุ้น ”) ซึ่งราคาหุ้ น
ดังกล่าวค านวณจากมูล ค่าสินทรัพย์ของบริษัทเลย์แลนด์ที่ บริษัท แฟนซี แอสเสท
จ ากั ด และกลุ ่ ม ผู ้ ข ายตกลงกั น ในราคา 315,000,000 บาท หั ก ด้ ว ย เงิ น กู ้ ย ื ม จาก
กรรมการ จานวน 274,845,041.23 บาท (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อหุ้น ”) ทั้งนี้
บริ ษ ั ท ฯ ยั ง จะต้ อ งลงทุ น เพิ ่ ม เติ ม ในเลย์ แ ลนด์ เพื ่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ของเลย์แลนด์ เป็น จ านวนไม่เกิน 216,000,000 บาท จึงทาให้มูลค่า
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การได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการเข้าทาธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของเลย์แลนด์โดย
บริษัทแฟนซี แอสเสท จากัด เป็นจานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 531,000,000 บาท
ปี 2561 ยกเลิกการจัด ตั้งบริษัทร่วมทุน (Establish a joint venture) จากมติที่ประชุม
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 ประชุม เมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ให้จัดตั้งบริษัท
ร่วมทุน (Establish a joint venture) กับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
เพื่อร่วมทุนในการด าเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและผลิตสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
(Wood Pellets) โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในประเทศไทย ปรากฎว่าในเวลาต่อมาธุรกิจ
ด้านไม้ยางพารามีความผันผวนสูง ซึ่งบริษัทเห็นว่าควรที่จะมามุ่งเน้นและให้ความสาคั ญ
ในธุรกิจหลักของบริษัทก่อน จึงมีมติจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561
ประชุ ม เมื ่ อ วั น ที่ 14 พฤษภาคม 2561 มี ม ติ ใ ห้ ย กเลิ ก การจั ด ตั ้ ง บริ ษ ั ท ร่ ว มทุ น
(Establish a joint venture) กับ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) เพื่อร่วมทุน
ในการด าเนิน ธุร กิจ จัดหาวัตถุดิบและผลิตสินค้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood
Pellets)
ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทเลย์แลนด์ จากัด จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท แฟนซี แอส เสท จากัด
(“FANCY ASSET”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ
99.99 ของหุ้น ทั้งหมดของFANCY ASSET เข้าทาการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท
เลย์แลนด์ จากัด(“เลย์แลนด์”) จากผู้ถือหุ้นของเลย์แลนด์ สัดส่วนร้อยละ 100 ของ
หุ้นทั้งหมดของเลย์แลนด์ โดยก าหนดให้การซื้อขายหุ้นสามัญทั้งหมดของเลย์แลนด์
จะต้องแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 และต่อมาได้มีการขยายเวลา
กาหนดวันที่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฎว่า
ผลการดาเนินงานของเลย์แลนด์ไม่ได้สร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทฯได้ ตาม
เป้าหมาย ประกอบกับ การดาเนินการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ
เลย์แลนด์มีการเปลี่ ย นแปลง จากที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ มีแนวโน้มการเติบโต ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมในขณะที่มี
อั ต ราการแข่ ง ขั น เพิ ่ ม สู ง ขึ ้ น อย่ า งมากโดย คาดว่ า จ านวนของลู ก ค้ า ที ่ จ ะซื้ อ
อสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่ อาศัยในปี 2562 มีแนวโน้มลดลง อันเป็นผลมาจากหลักเกณฑ์
การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้น ตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ สนส. 24/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การก ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป นอกจากนี้สถาบันการเงินที่
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บริษัทฯได้ขอสิน เชื่อเงินกู้ยืมเพื่อน าไปใช้พัฒ นาอสังหาริมทรัพย์ในเลย์ แลนด์ได้
พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯเพียงบางส่วน ซึ่งไม่เพียงพอส าหรับการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารตามแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่วางไว้ หากบริษัทฯนาเงินทุน
ส่วนอื่นของบริษัทฯมาใช้ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังกล่าวอาจส่งกระทบต่อสภาพ
คล่องของบริษัทฯได้ จึงมีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 14/2561 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ให้ยกเลิกการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของเลย์แลนด์
ปี 2562 ให้ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จากัด เช่าอาคารที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 8 มีนาคม2562 ได้มีมติ
อนุมัติการท าสัญญาเช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 10042 เลขที่ดิน 909 ต าบลในคลองบาง
ปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ดิน 24-0-14.7 ไร่ พร้อมสิ่ง
ปลูกสร้างเลขที่ 357 หมู่ที่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84(คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตาบลในคลอง
บางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
กับ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จากัด ผู้เช่า และมอบหมายให้นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ นายยรรยง วิทยาไพศาลศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารบัญชีการเงิน (CFO) เจรจาติดต่อในรายละเอียดของข้อตกลงเพิ่มเติม (หากมี)
และต่อมา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท และ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จากัด
ได้ตกลงลงนามในสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และข้อตกลงการรักษาความลับ
ทางการค้าของผู้เช่าโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย
1. เป็ น การเช่ า ที ่ ด ิ น และอาคารสิ ่ ง ปลู ก สร้ า งทั ้ ง หมด มี พ ื ้ น ที ่ ก ารใช้
ประโยชน์ ประมาณ 24,672 ตารางเมตร
2. ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 3,000,000 บาท ( รวม
ภาษีค่าเช่าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3. ในเบื้องต้น มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน
2562 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 และสามารถต่อ สัญญาเช่าเพิ่ม 2 ปี รวม
สัญญาเช่าทั้งหมดจานวน 5 ปี
4. ชาระเงินมัดจาจานวน 3 เดือน รวมจานวน 9,000,000 บาท (เก้าล้าน
บาทถ้ว น)โดยเป็นหนั งสื อ ค ้า ประกันธนาคาร ( L/G ) จ านวน 2 เดือน รวม
9,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) เป็นเงินสดจานวน 1 เดือน รวม 3,000,000
บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเงินล่วงหน้า 2 เดือนรวม 6,000,000 บาท (หกล้าน
บาทถ้วน)
5. บริ ษ ั ท ในฐานะผู ้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อ งเริ ่ ม ส่ ง มอบพื ้ น ที ่ เ ช่ า ภายใน วั น ที่
1 พฤษภาคม 2562
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6. บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า จะต้องปรับปรุงพื้นที่ว่างเปล่าโดยรอบอาคาร
โรงงาน (จากกาแพงรั้ว โดยรอบอาคารสิ่งปลูกสร้าง จนถึง แนวกาแพงอาคารสิ่ง
ปลูกสร้าง) เพื่อปรับสภาพเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
ประโยชน์เป็นทางสัญจรของบุคคลและรถยนต์โดยรอบอาคารโรงงานให้แก่ผู้เช่า
โดยใช้ค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าทั้งหมด ตามข้อตกลงในสัญญาเช่า และเนื่องจากการ
ที่บริษัทได้นาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานออกให้เช่า และมีผลประโยชน์
ตอบแทนในรูปเงินสด เป็นค่าเช่า บริษัทจึงนาผลประโยชน์ตอบแทนที่พึงได้รับ
ทั้งหมดจานวน 5 ปี รวมเป็นเงินจานวน 180,000,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบ
ล้านบาทถ้วน) ไปคานวณตามเกณฑ์การได้มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยใช้
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง ตอบแทน ได้ขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 13.93 ซึ่ง
ขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15 ของ NTA (สินทรัพย์รวมของบริษัท จดทะเบียน)
จึงไม่อยู่ในข่ายหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัท ต้องแจ้งรายงานการทาธุรกรรมดังกล่าว
ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อนึ่งบริษัท รวมทั้งกรรมการ , ผู้บริหาร
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงทั้งในฐานะ
ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น กับ บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จากัด แต่อย่างใด
ปี 2563 บริษัทฯ เริ่มผลิตและจ าหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยเริ่มทดลองตลาด ส่งไปขายที่
ประเทศ ญี่ปุ่น ส่วนตลาด ภายในประเทศมีอยู่เล็กน้อย เนื่องด้วยโรงงานที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีมีพื้นบางส่วนที่ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ ทางฝ่ายบริหารจึงพิจารณาแบ่ง
พื้นที่ให้เช่า โดยแบ่งเช่าประมาณ 9,936 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันทาให้มีโอกาสหารายได้
เข้ามาเพิ่มขึ้น ในปี 2563 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ยังคงดาเนินธุรกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จากสถานการณ์โรคโควิด 19 (COVID-19) จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้องปรับตัว ให้ทันกับความผันผวนทาง
เศรษฐกิจ
ปี 2564 ให้ บริษัท PANDA USA จากัด เช่าอาคารที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ จากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติ
การทาสัญญาเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นาย ปิยพจน์ วงศ์อภัย
(เลขานุการบริษัท ) ในฐานะผู้ติดต่อประสานงาน ได้ขออนุญาตที่ประชุมกล่าวความ
เป็นมาดังนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีตัวแทนของ บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จากัด ได้เข้ามา
ติดต่อบริษัท ที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขอเช่าพื้นที่พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง ใน
การทาธุรกิจการค้า โดยประสงค์จะใช้พื้นที่ว่างเปล่า คิดคานวณเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์
ประมาณ 26,400 ตารางเมตร (อาคาร B) โดยได้นาตัวแทน บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ
จากัด เข้าส ารวจพื้นที่ ว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์ตามความต้องการหรือไม่
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ตลอดทั้งเจรจาเงื่อนไขข้อตกลงเพิ่มเติม ในเรื่องระบบอานวยความสะดวกและระบบ
สาธารณูปโภค จนในที่สุดได้ข้อตกลงเป็นที่ยุติ และได้นาเสนอเพื่อการพิจารณา ดังนี้
1. พื้นที่ว่างเปล่าดังกล่าว เป็นอาคารโกดังเก็บสินค้า B มีพื้นที่ว่างเปล่า
ต่อเนื่องกัน ประมาณ 26,400 ตารางเมตร ปัจจุบันเป็นพื้นที่ว่างไม่มีการจัด
วางวัสดุ และ/หรือ สินค้าแต่อย่างใด
2. บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จ ากัด ในฐานะผู้เช่า จากการตรวจสอบ
เอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล, หนังสือบริคณห์สนธิ และ
ข้อบังคับของบริษัท พบว่า มีทุนจดทะเบียนจานวน 30,000,000 บาท แบ่ง
ออกเป็น 300,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาระมูลค่าหุ้น ร้อยละ 25 จึง
ถือว่าปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน จานวน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัด เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม
2564 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0845564003112 มีกรรมการที่มีอ านาจลง
นามผูกพันจานวน 1 คน สัญชาติไทย ชื่อ นายปัญญา อรรถสกุลชัย ( ผู้ถือหุ้น
รวม จานวน 3 คน ประกอบด้วยบุคคลสัญชาติไทยจานวน 2 คน ได้แก่ นาย
ปัญญา อรรถสกุลชัย และ นางสาวสุธารี นบน้ารอบ ถือหุ้นจานวน 150,000
หุ้น และจานวน 3,000 หุ้น รวมถือหุ้น 153,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
51 ของทุนจดทะเบียน ที่เหลือ 1 คนสัญชาติสหรัฐอเมริกา ชื่อ นายหวง เซียง
ถือหุ้น 147,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน จึงถือว่า
เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย) มีภูมิลาเนาสานักงานใหญ่เลขที่ 219/1 ตาบล
ท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. ขอท าสัญญาเช่าพื้นที่ มีก าหนดระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ว ันที่ 1
มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ สามารถต่อกาหนดระยะเวลา
การเช่าได้ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันภายหลัง
4. ชาระค่าเช่าพื้นที่ เป็นการเหมารายเดือน ในอัตราเดือนละ 1,056,000
บาท รวมภาษีค่าเช่าตามกฎหมาย พร้อมขอใช้ประโยชน์จาก ห้องพัก (หอพัก)
จานวน 105 ยูนิตเพื่อการอยู่อาศัยของพนักงาน และ ผู้บริหาร ของ บริษัท
แพนด้า ยูเอสเอ จากัด ผู้เช่า โดยไม่คิดค่าเช่าหรือได้รับผลประโยชน์ตอบแทน
ในรูปเงินสด และ บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จากัด ผู้เช่า จะต้องลงทุนปรับปรุง
ห้องพัก(หอพัก) จานวน 105 ยูนิต ด้วยทุนค่าใช้จ่ายของตนเองทั้งหมด
5. วันทาสัญญา ยินยอมชาระเงินรวม 5,280,000 บาท แบ่งเป็น ค่าเช่า
เดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวม 2 เดือนจานวน 2,112,000
บาท และเงินมัดจาค่าเช่า 3 เดือน รวม 3,168,000 บาท
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6. ปลอดชาระค่าเช่ารายเดือน (ยกเว้นเก็บค่าเช่า) นับแต่เดือนกรกฎาคม
2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564 รวม 6 เดือน เพื่อการปรับปรุง, ตกแต่งและ
ติดตั้งเครื่องจักร ในพื้นที่เช่า รวมถึงท าความสะอาด, ปรับปรุง , ตกแต่ ง
ห้องพัก (หอพักจานวน 105 ยูนิต) แต่ชาระค่าไฟฟ้าและน้าประปา ตามใบแจ้ง
หนี้ทุกเดือน
7. ค่าไฟฟ้า และ น ้าประปา จะเป็นการต่อพ่วงจากบริษัทแยกมิเตอร์
ให้ผู้เช่า โดยบริษัทจะออกใบแจ้งหนี้ให้ผู้เช่ าชาระในแต่ละเดือนแยกส่วนจาก
การชาระค่าเช่า
8. บริษัทในฐานะ ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องชาระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
9. บริษัทในฐานะผู้ให้เช่า จะมีรายได้เพิ่มจากค่าเช่าดังกล่าว รวมเป็นเงิน
จานวน 12,671,000 บาท ต่อปี รวมจานวน 3 ปี เป็นเงินจานวน 38,016,000
บาท
10. บริษัท ในฐานะผู้ให้เช่ามีความพร้อมในการลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่
กับ ลูกค้า ทันทีที่คณะกรรมการมีความเห็นสอดคล้อ งกั บการด าเนิ น การ
ดังกล่าว
11. กรรมการ, ผู้บริห าร หรือผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไม่มีผ ลประโยชน์
เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับ บริษัท แพนด้า ยูเอสเอ จ ากัด ผู้เช่า
ดังกล่าว
เนื่องจากการที่บริษัทได้นาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารโรงงานออกให้เช่าในรูปแบบ
พื้นที่เช่า และมีผลประโยชน์ตอบแทนในรูปเงินสดเป็นค่าเช่า บริษัทจึงนาผลประโยชน์
ตอบแทนที่พึงได้รับทั้งหมดจานวน 3 ปี รวมเป็นเงินประมาณ 38,016,000 บาท ไป
คานวณตามเกณฑ์การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่ง
ตอบแทน ได้ขนาดรายการเท่ากับ ร้อยละ 3.75 ( NTA จากงบการเงินรวมของบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จานวน
1,012,840,011 บาท ) ซึ่งขนาดรายการต่ากว่าร้อยละ 15 ของ NTA (สินทรัพย์รวมของ
บริษัทจดทะเบียน) จึงไม่อยู่ในข่ายหรือหลักเกณฑ์ที่บริษัท ต้องแจ้งรายงานการท า
ธุรกรรมดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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1.1.3 ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ปัจจุบันบริษัทมีการดาเนินงานในการประกอบธุรกิจอยู่
2 ส่วน คือ
- ประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้งครบวงจรโดยไม้ยางแปรรูปอบแห้งส่งขาย
ให้แก่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ และไม้ประสานที่ ส่ง
ขายให้กับลูกค้าในประทศเป็นหลัก
- เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (แบบบาง) มีโรงงานผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดตั้งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากการดาเนินธุรกิจข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังแสวงหาแนวทางการดาเนินธุรกิจอื่น ๆ ที่เหมาะสม
เพื่อที่บริษัทฯ ดาเนินการแล้วจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดและให้ผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น ต่อไป
บริษัท แฟนซี แอสเสท จ ากัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จัดสรรที่ดินเปล่า คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์ เป็นต้น
1.1.4 สถานที่ตั้งสานักงาน
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : การผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ไม้ยางแปรรูป และไม้ประสาน
สถานที่ตั้งสานักงานใหญ่ เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ถนนสุขสวัสดิ์
ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอ พระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ตั้งโรงงาน สาขา 1 เลขที่ 219/1 หมู่ 5 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานที่ตั้งสานักงาน สาขา 2
เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
บริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด
ประเภทธุรกิจ : การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถานที่ตั้งสานักงาน

เลขที่ 219 หมู่ 5 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัส ตรีส จ ากัด (มหาชน) ได้แก่การผลิตและจ าหน่ าย
ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด แบบบาง (ไบร์ซอนบอร์ด) ไม้สับ (wood chip) ไม้ประสาน
บริษัทยังคงเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก ยกเว้นไม้ประสาน ไม้สับ ที่เน้นตลาดภายในประเทศ
เป็นหลัก และยังมีการให้บริการรับจ้างอบไม้ยางพารา รวมไปถึงการให้บริการเช่าสถานที่
บริษัท แฟนซีแอสเสท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ได้ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ด้วยทุน
จดทะเบียน 20 ล้านบาท ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
1.2.1 โครงสร้างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
2562

2563

ประเภทรายได้

ดาเนิน
การโดย

สัดส่วน
ถือหุ้น

ไม้ยางพาราแปรรูป

บริษัท

-

134.32

52.12

บริการรับจ้างอบไม้

บริษัท

-

35.20

ให้เช่าและบริการ

บริษัท

-

อสังหาริมทรัพย์

บริษัทย่อย

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

2564
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

137.15

53.73

115.11

54.87

13.66

29.96

11.74

24.60

11.73

24.60

9.54

39.00

15.28

47.13

22.47

99.99%

63.61

24.68

49.14

19.25

22.93

10.93

รวม

257.73

100.00

255.25

100.00

209.77

100.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
1. ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่น าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทาเฟอร์นิเจอร์ มีขนาด
มาตรฐาน แยกตามเกรด เพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้งาน มีเกรด ทั้ง A, B และ C
2. รับจ้างอบ เป็นกระบวนการผลพลอยได้ที่นาเอาปีกไม้มาเป็นเชื้อเพลิงสาหรับบอยเลอร์ เนื่องด้วย
โรงงานมีเตาอบที่พร้อมใช้งานเป็นจานวน 88 เตา และพร้อมใช้งาน และโกดังเก็บที่มีความพร้อม ทางบริษัท
จึงเปิดธุรกิจรับจ้างอบขึ้นมา
3. ไม้ยางพาราประสาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนาไม้ยางพาราแปรรูปมาเชื่อมประสานกันโดยวิธี
Finger Joint และขัดเรียบเป็นแผ่นตามขนาดที่ต้องการ สามารถนาไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ทั้งการทา
เฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งหรือพื้นต่าง ๆ
4. ไม้สับ (Wood chip) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากของเหลือจากการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปเช่น รากไม้
เปลือกไม้ มาสับให้ได้ขนาด และนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
5. ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด แบบบาง (ไบร์ซอนบอร์ด) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ สามารถนาไปใช้ในงานได้หลาย
ประเภท เช่น ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ตกแต่งภายในอาคาร เป็นต้นการนาไปใช้
ในงานเฟอร์นิเจอร์จะมีความสะดวกในขั้นตอนการผลิต เนื่องจากเป็นแผ่นใหญ่ ตัดขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรกลได้
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ง่าย การทาเป็นโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ สามารถยึดติดได้ด้วยอุปกรณ์จับยึดได้ดี มี ความแข็งแรงสูง ส่วนการ
นาไปใช้ในงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในอาคาร แผ่นปาร์ติเคิลบอร์ดสามารถใช้กับงานทาผนังภายใน
อาคาร บุฝาผนัง และทาฝ้าเพดาน สามารถตัดขึ้นรูปได้ง่าย และให้ ความแข็งแรงสูง และที่เป็นจุดเด่นคือ ไม้
ปาร์ติเคิลบอร์ดที่ผลิตออกมาสามารถกันน้าได้
6. อาคารให้เช่า เนื่องด้วยโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการปิดลง จึงมีอาคารโกดังอยู่ที่ซอยคู่สร้าง พื้นที่
ประมาณ 24,672 ตร.ม. และที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่โรงงานแบ่งเช่าประมาณ 36,336 ตร.ม. ซึ่ง
ทาให้มีโอกาสหารายได้เข้ามา
7. การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีหลากหลายทั้งการจาหน่ายที่ดินเปล่า การพัฒนา
เป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียม ในหลากหลายที่ ทั้งต่างจังหวัด ในกรุงเทพและปริมณฑล
1.2.3 ภาวะการตลาด บริษัทกาหนดกลยุทธ์สาคัญดังนี้
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ : บริษัทให้ความสาคัญอย่างมากต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
รูปแบบตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น ความแข็งแรง ความประณีตละเอียด
เรียบร้อย
2. การกาหนดราคา : บริษัทจะกาหนดตามราคาตลาด แต่ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดย
การตัดราคาเพือ่ แข่งกับคู่แข่งขันอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ระยะเวลาการส่งมอบ : บริษัทให้ความสาคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อความต้องการของ
ลูกค้าซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่สาคัญของบริษัทและยังเป็นการสร้างความเชื่อถือที่ดีต่อลูกค้า
ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าส่ง ผู้ผลิตสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้าง
ส่วนใหญ่ลูกค้าจะเริ่มด้วยการทดลองซื้อจ านวนหนึ่งก่อนหลังจากที่มั่นใจในคุณภาพ ราคา และความน่า
ไว้วางใจด้านความซื่อสัตย์ การตรงต่อเวลาหรือบริการอื่น ๆของบริษัท แล้วลูกค้าจะเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อมาก
ขึ้น โดยบริษัทได้กาหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกคาสั่งซื้อของลูกค้า คือ ปริมาณการสั่งซื้อ รูปแบบของผลิตภัณฑ์
และผลกาไรจากการดาเนินงาน โดยปกติคาสั่งซื้อของลูกค้าจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยบริษัทได้ให้
ความสาคัญกับลูกค้าทุกรายโดยไม่มีการพึ่งพาลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป
กลุ่มเป้าหมาย
บริษัทมุ่งเน้นลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง ผู้ผลิตสินค้าเฟอร์นิเจอร์และผู้ประกอบธุรกิจก่อสร้างทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มีความต้องการสินค้าจานวนมาก
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัทใช้วิธีติดต่อกับผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และ ขายตรงให้กับลูกค้ารายย่อย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่มีความต้องการสินค้าจานวนมาก มีทั้งการผ่านตัวกลาง การติดต่อโดยตรง และการนาเสนอ
สินค้าให้กับลูกค้าคัดเลือก ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้ประสบความสาเร็จกับการจาหน่ ายผ่านช่องทางต่าง ๆ มาโดย
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ตลอด เนื่องจากบริษัทมีภาพพจน์และชื่อเสียงที่ดี บริษัทจะเน้นคัดเลือกลูกค้าที่คุณภาพของลูกค้าและปริมาณ
ที่จะซื้อขายเป็นหลัก
1.2.4 สภาพการแข่งขัน
ปัจจุบันบริษัทได้เป็นผู้ผลิตและจาหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด แบบบาง (ไบรซอนบอร์ด) แต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตอื่นจึงยังไม่มีบริษัทฯ คู่แข่ง
ส่วนในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายเข้าไปเปิดตลาดสินค้าไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดในประเทศแถบเอเซียเช่นประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของตลาดสินค้าไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ด คงต้องมีการแข่งขันสูงกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อดึงลูกค้า บริษัท จึงจะเน้นการตลาดเชิงรุกโดยเน้นที่คุณภาพและราคา รวมถึงการผลิต
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
1.2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ประมาณ 95% เป็นวัตถุดิบจาก ไม้ยางพารา
ซึ่งบริษัทฯ ได้วางมาตรการในจัดหาและสารองวัตถุดิบ ไว้ดังนี้ คือ
(1) วัตถุดิบหลักของบริษัท 100 % เป็นไม้ยางพารา (ไม้ซุงท่อนและไม้ยางพาราสดแปรรูป
สาเร็จ) ที่ต้องจัดหาเข้ามาเพื่อนามาแปรรูปเป็น ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง วัตถุดิบทั้งหมดอยู่ทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย โดยมีแหล่งวัตถุดิบหลักอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทฯ
ซึ่งขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบนั้นบริษัทฯ ได้กาหนดไว้ 3 ส่วนด้วยกัน เพื่อป้องกันการขาดวัตถุดิบดังนี้
1.1) ซื้อไม้ซุงท่อนมาแปรรูปและอบแห้ง
1.2) ซื้อเป็นไม้สดแปรรูปสาเร็จมาอบแห้ง
1.3) ซื้อสวนยางพาราจากชาวสวนโดยตรงและตัดไม้ซุงท่อนมาแปรรูปและอบแห้ง
(2) วัตถุดิบที่ใช้ผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ปีกไม้สดและ ขี้เลื่อย ซึ่งวัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ มาจากของเหลือในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ส่งผลให้บริษัทสามารถทา
การกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้ของกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่มีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินงานของบริษัทในช่ว ง 6 ปีที่ผ ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 – 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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1.2.6 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลัก
มูลค่าทางบัญชีของที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 124.00 ล้านบาท สินทรัพย์หลักที่สาคัญ
ของบริษัท และบริษัทย่อย มีรายละเอียดดังนี้
1. ที่ดินของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
- ที่ดิน ที่จังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่รวมโดยประมาณ 24 ไร่ 14.7 ตร.ว.
- ที่ดิน ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่โดยประมาณ 328 ไร่ 2 งาน 33.6 ตร.ว.
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เท่ากับ 59.77 ล้านบาท
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยมีมูล ค่าทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
เท่ากับ 214.75 ล้านบาท
นโยบายการลงทุน
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีลงทุนเพิ่มในหลายส่วน ได้แก่
- การเพิ่มทุนในบริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด จานวน 10 ล้านบาท รวมทุนจดทะเบียนเดิมเป็น 20
ล้านบาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ. แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส

99.99%

บจ. แฟนซี แอสเสท

1.3.2 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
การดาเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่
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1.3.3 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 615 ล้านบาท ชาระเต็มมูลค่าโดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 615
ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินงาน ปัจจุบันมีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทรายใหญ่
10 รายแรกพร้อมจานวนและสัดส่วนการถือหุ้นจากบันทึกข้อมูลของบริษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 ปรากฎดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้นทีถ่ ือ

บริษัท พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จากัด

ร้อยละ

145,000,000

23.58

นายเมธา

รังสิยาวรานนท์

95,739,000

15.57

นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

50,284,700

8.18

น.ส.กาญจนา
น.ส.วิยะดา

อิทธิวิทยาธร
อิทธิวิทยาธร

30,504,800
28,216,900

4.96
4.59

นาง ณัฎฐ์ญาณี

บรรยงพงศ์เลิศ

24,893,000

4.05

น.ส.กมลวรรณ

ดีสวัสดิ์มงคล

17,003,900

2.76

นายกฤษติพงษ์

เสียงแจ้ว

14,763,900

2.40

นายพรเพชร
นายสกล

ฐิตะสัจจา
งามเลิศชัย

14,542,700

2.36

10,400,000

1.69

การออกหลักทรัพย์อื่น ๆ
บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
1.3.4 นโยบายจ่ายเงินปันผล
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประมาณร้อยละ
50 ของกาไรสุทธิในแต่ละงวดบัญชี

21

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

2
การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท
2.1.1 อัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจุบันบริษัทมีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศในปริมาณมากกว่าร้อยละ 50 ของ
มูลค่าการขายรวมของบริษัท และมีการขายเป็นเงินตราต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะเป็นเงินสกุลดอลล่าร์
ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาในปี 2564 เงินดอลล่าร์ได้อ่อนค่าลงโดยตลอด ทาให้การแปลงค่าเป็นเงินบาทมีค่า
ลดลง ซึ่งท าให้กระทบต่อ Margin ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทได้ด าเนินการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้ามาป้องกันความเสี่ยงธุรกรรมนี้มาโดยตลอด และมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาขาย สกุลเงินที่ซื้อ
ขาย และพยายามปรับปรุงการผลิด เพื่อรักษา Margin ของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา
2.1.2 ด้านแรงงาน
เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการผลิตที่มีจานวนมาก เพื่อประโยชน์ของ Economy of Scale จึงทาให้มี
ความจาเป็นที่จะต้องมีแรงงานมารองรับในการผลิตค่อนข้างมาก การขึ้นค่าแรงงานขั้นต่าตลอดจนการจัดหา
แรงงานจึงเป็นปัจจัยที่สาคัญมากกับการผลิตของบริษัท ที่ผ่านมาการขึ้นค่าแรงงานจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิต
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตให้ใช้แรงงานให้เหมาะสมมากขึ้นโดย
ปรับ ขบวนการผลิ ตให้ ใช้ แรงงานน้ อ ยลงเป็น ต้น จ านวนแรงงานก็ เป็ น อี กปัจจัย ที่ส าคั ญ ที่ผ ่านมาการ
ปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ด้านแรงงานต่างด้าวก็ทาให้การบริหารจัดการแรงงานมีผลกระทบเช่นกัน ซึ่งในปัจจุบัน
บริษัทได้บริหารจัดการแรงงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และให้มีปริมาณที่เหมาะสม และมีคุณภาพที่ดี
ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทมาโดยตลอด
2.1.3 ด้านวัตถุดิบ
การผลิตที่เน้นปริมาณมาก ๆ ทาให้ต้องมีการจัดการวัตถุดิบที่ดีเพียงพอ ทั้งด้านปริมาณ และราคา
ตลอดจนความไม่แน่นอนของฤดูกาลที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ ที่ผ่านมาบริษัทมีการจัดซื้อ
วัตถุดิบในหลากหลายวิธีการ ทั้งซื้อเป็นไม้สด ไม้ซุงท่อน หรือซื้อยกสวน หรือซื้อจากลูกค้าที่มาให้อบไม้
ในปริมาณและราคาที่เหมาะสม บริษัทอยู่ในแหล่งวัตถุดิบ และเป็นโรงงานที่อยู่ในพื้นที่มานาน มีชื่อเสียงและ
ภาพพจน์ที่ดีทาให้เป็นที่ยอมรับของ Supplier ต่าง ๆ จึงมีวัตถุดิบมาป้อนโรงงานอย่างสม่าเสมอ
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2.1.4 ด้านการจัดจาหน่าย
ในการจัดจาหน่ายของบริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้าที่สั่งซื้อในปริมาณ มาก ๆ ทาให้ที่ผ่านมาบริษัทมีจานวน
ลูกค้าไม่มากรายนัก ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงในการสั่งซื้อของลูกค้าที่จะกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้ บริษัทได้ให้
ความสนใจระมัดระวัง กับ จ านวนลูก ค้ าที ่มี อยู ่ม าโดยตลอด บริษัทมีนโยบายที่จ ะเพิ่ มปริ มาณลู ก ค้ า ให้
หลากหลายขึ้น และมุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มากรายการ เพื่อเจาะลูกค้าให้มากขึ้น ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
กับลูกค้าเดิม ๆ ให้ดีที่สุด และลดความเสี่ยงด้านการจัดจาหน่ายให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อไป

2.2 ความเสี่ยงของบริษัทย่อย
บริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด ที่เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความเสี่ยง
ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป ทั้งด้านการจัดหาที่ดินที่จะมาพัฒนา
โครงการผู้รับเหมาก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง แรงงาน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป็น
ต้น บริษัทมุ่งเน้นการทาโครงการที่บริษัทมีความถนัด มีมูลค่าการลงทุนที่บริษัทสามารถดาเนินการได้โดยไม่
เสี่ยงสูงเกินไป มีภาระการกู้ยืมเงินที่เหมาะสม สามารถด าเนินโครงการได้รวดเร็ว มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้รับเหมา และมีวิธีการจัดการราคาวัสดุก่อสร้างที่สอดคล้องกับสถานะการณ์ จึงทาให้ที่ผ่านมาบริษัทสามารถ
ดาเนินการต่าง ๆ ได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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2.3 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้
1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
2. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์
3. นายอาวิน โซนี่

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาหน้าที่ตามขอบเขตและอานาจหน้าที่รับผิดชอบ
และได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวม 6 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
มอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ร่วมกับหน่วยงานบัญชีของบริษัท
เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินที่จัดทาขึ้นได้จัดทาอย่างถูกต้องตามที่ควร มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ
และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ปัญหาเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับบริษัท ตลอดจนได้หารือและมีข้อสรุปในเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที่จะ
เปิดเผยในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงิน
ดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ยังได้พิจารณา
คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอก
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้วย
นอกจากนี้ได้สอบทานการทารายการจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รวมถึงรายการต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนได้ทาหน้าที่กากับดูแลให้ทั้งบริษัทและบริษัทย่อยได้
ดาเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและข้อกาหนดกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง และยังได้สอบทานให้บริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และจัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผย
ไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ
ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร
หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือ ส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจาเป็น
และยังสามารถว่าจ้าง ที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัท มาให้ความเห็นหรือคาปรึกษาใน
กรณีจาเป็น นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบอาจปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมกันเองเพื่อพิจารณาปัญหาที่มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดการ
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และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัททราบถึงผลการประชุมด้วย
ในปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษัท กัลย์ดิษฐ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จ ากัด
ให้เข้ามาทาหน้าที่ตรวจสอบภายในการดาเนินการของบริษัทอีกด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และได้รับความร่วมมือด้วยดีในการรับ
ข้อมูล ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งได้รับคาชี้แจงที่ชัดเจน ตลอดจนการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อและประชุมหารือกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทได้โดยไม่มี
ข้อจ ากัด ส าหรับ ธุร กิ จ ใหม่ด ้า นพัฒ นาอสัง หาริ มทรั พ ย์ ซึ่ ง มี ความแตกต่ างไปจากธุร กิจเดิ ม ของบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ในแนวทางที่บริษัทได้ดาเนินการมาก่อนหน้านี้
ให้กับบริษัทย่อยดังกล่าวปฏิบัติ เช่นเดียวกันด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี และได้ขอให้บริษัท รีบดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอดังกล่าวซึ่งบางส่วนได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมีบางส่วนดาเนินการอยู่และ
ยังได้ใช้ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาโดยต่อเนื่องด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีนโยบายการกากับดูแลกิจการในระดับหนึ่ง มี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องในสาระสาคัญ
สาหรับงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ร่วมกับฝ่ายบริหารแล้ว มีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลดาเนินโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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2.4 รายงานการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ด้านผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 5897 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจ าปี ได้ให้
ความเห็นในรายงานการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
รายงานการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
และผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่
กาหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
และข้าพเจ้าได้ ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อ
ว่าหลักฐานการสอบ บัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้ มา
พิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดง
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ความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
การประเมินค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่ม
บริษัทมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจ านวน 34.94 ล้านบาท และจ านวน 26.40 ล้านบาท ซึ่งเป็น
รายการที่มีสาระสาคัญต่องบการเงิน เนื่องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้ าคงเหลือเป็นการประมาณการโดยใช้
ดุลพินิจของผู้บริหารที่ต้องอาศัยประสบการณ์การพิจารณาจากสินค้าคงเหลือที่คาดว่าจะขายไม่ได้ สินค้า
ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า ดังนั้น อาจทาให้
เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือไม่เพียงพอและทาให้กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่า
สินค้าคงเหลือในจานวนที่สูงเกินไป
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าที่สาคัญรวมถึง
• ทาความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริหารสินค้าคงเหลือ และการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ของสินค้าคงเหลือ
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึง
กลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
• ทดสอบความถูกต้องของการจัดทารายงานอายุของสินค้าคงเหลือ และการคานวณค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินค้าคงเหลือ
• สุ่มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ่ายที่จาเป็นโดยประมาณในการขายภายหลังวันสิ้นปีภายหลังวันที่ใน
งบการเงินกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า เพื่อดูการเสื่อมสภาพและการล้าสมัย
• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีผลขาดทุนสะสมเกินทุน ซึ่งฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการบริหารทางด้านการเงินและการดาเนินงานเพื่อให้บริษัทย่ อยแห่งนั้นมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในอนาคต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมรวมถึงดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัท
ย่อยดังกล่าวรวมจานวน 624.26 ล้านบาท และมีผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กู้ยืมรวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับแก่
บริษัทย่อย จานวน 159.99 ล้านบาท ซึ่งแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการดังกล่าว
มีความส าคัญ เนื่องจาก บัญชีดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่ส าคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการกาหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาคัญ ซึ่ง
ทาให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตของบัญชีดังกล่าวข้างต้น
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วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าที่สาคัญรวมถึง
• ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทาแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษัทย่อย ซึ่งจัดทาโดยฝ่ายบริหาร โดยทาความเข้าใจในกระบวนการที่ทาให้ได้มาซึ่ง
ตัวเลขดังกล่าว และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
เพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงิน สดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตดังกล่าวและการกาหนดอัตราคิดลดโดยประเมินจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่มบริษัท
การด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ดาเนินงาน
กลุ่มบริษัทต้องมีการทดสอบการด้อยค่าของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน บัญชีที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 14
ที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การทดสอบการด้ อยค่านี้มีนัยส าคัญต่อการ
ตรวจสอบ เนื่องจากกลุ่มบริษัทมียอดตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจานวน 92.73 ล้านบาท
276.59 ล้านบาท และ 29.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม การพิจารณา
ด้อยค่าของสินทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์แผนงานในอนาคตใน
การจัดการสินทรัพย์ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เหล่านั้น
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าที่สาคัญรวมถึง
• ท าความเข้ า ใจและสอบถามผู ้ บ ริ ห ารถึ ง นโยบายในการพิ จ ารณาค่ า เผื ่ อ การด้ อ ยค่ า ของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน
• ประเมินข้อสมมติที่ใช้ในการจัดท าแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต โดยการทาความ
เข้าใจในกระบวนการที่ทาให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว
• ประเมินสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินและวิ ธีการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ รวมถึงการ
ประเมินความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประเมินราคาอิสระ
• ทดสอบการคานวณการวัดมูลค่าประมาณการด้อยค่าโดยนามูลค่าตามเล่มประเมิน ณ วันที่ประเมิน
มาคานวณค่าเสื่อมราคาตามอายุที่เหลืออยู่ตามเล่มประเมิน และนามาเปรียบเทียบกับมูลค่าตามบัญชี
คงเหลือ ณ วันที่สิ้นรอบบัญชี
• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจาปีนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
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ประจาปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว ่ามีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล
ดาเนินการแก้ไขข้อมูล ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุ มภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุ่มบริษัท และบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความ
เหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษัทและบริษัท หรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติ งาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มี
อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธ ีก าร
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ ความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษัทในการ
ดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกต ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดัง กล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่ างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายใน
กลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจ การ ข้าพเจ้ารับ ผิ ดชอบต่ อ การก าหนดแนวทางการควบคุ มดู แล และการปฏิบั ต ิ ง าน
ตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่น
ซึง่ ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญมากที่สุดในก าร
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่อง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่ าวสามารถคาดการณ์ไ ด้อ ย่างสมเหตุผ ลว่ า จะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2565
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3
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าเป้าหมายที่สาคัญของบริษัทมิใช่การดาเนิน
ธุรกิจเพียงเพื่อสร้างตัวเลขของผลกาไร หรือสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นเท่านั้น บริษัทคานึงอยู่เสมอว่าบริษัท
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม การด าเนินธุรกิจของบริษัทต้องด าเนินการควบคู่ไปกับสังคม ร่วมกันพัฒนาและ
เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจของบริษัทมิได้คานึงถึงตัวเลขผลประกอบการ
ธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีส่วนร่วมในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีส่วนช่วยเหลือและสนั บสนุนให้
สังคมพัฒนาไปได้ เพราะหากชุมชนและสังคมพัฒนาเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงจะเป็นรากฐานที่สาคัญทาให้สังคม
ส่วนรวมและประเทศชาติพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน และเมื่อสังคมและประเทศชาติพัฒนาขึ้นจะมีส่วนช่วยส่งเสริม
ให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทพัฒนาเติบโตขึ้นเช่นกัน
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) มีนโยบายเสริมสร้างประโยชน์สุข และการพัฒนาให้แก่
ชุมชน และสังคมที่ผ่านมาบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมศึกษาของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
เป็นหลัก โดยบริษัทเชื่อมั่นว่าการให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี จะเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยส่งเสริมให้
เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการพัฒ นา
ประเทศชาติ ใ นอนาคต นอกจากนโยบายการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาให้ แ ก่ เ ยาวชน บริ ษ ั ท ยั ง ร่ ว มโครงการ
สาธารณประโยชน์อื่น เช่น การช่วยเหลือสังคมเมื่อประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่
ประชาชนผู้ประสบภัย ทั้งการช่วยบูรณะซ่อมแซมทั้งในด้านจิตใจ ชีวิตความเป็นอยู่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่
พักอาศัยของผู้ประสบภัย เพื่อให้ชุมชนและสังคมกลับมาดาเนินไปได้อย่างปกติ
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริษัทคือ การผลิตและจ าหน่ายไม้แปรรูปจากไม้ยางพาราโดยมุ่งเน้นการ
ส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นหลัก และจาหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดโดยบริษัทได้ซื้อเครื่องจักรผลิตไม้ ปาร์ติเคิล
บอร์ดมาจากประเทศเยอรมันเข้ามาทาการผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบบาง (ไบร์สันบอร์ด) โดยทาการทดสอบ
และพัฒนา กับทางลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันคาดว่าจะมีการสั่งซื้อเป็นตัวอย่างประมาณ 100,000 แผ่น
ต่อเดือน โดยประมาณ 16,580 ลูกบาศก์ฟุต เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป และคาดว่าจะเพิ่มเป็น
200,000 แผ่นต่อเดือน โดยประมาณ 33,160 ลูกบาศก์ฟุต

32

จากปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยตั้งแต่ปี 2563 เนื่องจากโรคโควิด -19 (COVID-19) บริษัทฯ
ยังคงดาเนินธุรกิจหลักอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มโอกาสที่จะมีปริมาณยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก คุณภาพ
และความตรงต่อเวลากับลูกค้า อันนาพาไปสู่ความสาเร็จต่อไป
แม้ว่าในปัจจุบันบริษัทฯ จะยังมิได้มีการกาหนดนโยบาย และเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะดาเนินการกาหนดนโยบายและเป้าหมายดังกล่าวภายในปี
2566 ต่อไป
3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ
บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและ
หน่วยงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสาเร็จในระยะยาวของ
บริษทั
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีแผนจะดาเนินการสานสัมพันธ์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถ
รับรู้ถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับการการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อ
สร้างการยอมรับต่อบริษัทฯ ภายในปี 2566
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3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ให้สาคัญกับสิ่งแวดล้อมและคานึงอยู่เสมอว่าบริษัทเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมดังนั้น การดาเนินธุรกิจของบริษัทต้องดาเนินการควบคู่ไปกับสังคม โดยกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มุ่งเน้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ มีแผนจะดาเนินการภายในปี 2566
รายละเอียการดาเนินงานที่สาคัญในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมมาตลอดโดยด าเนินการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด อาทิเช่น
• การนาเศษไม้ ขี้เลื่อย และฝุ่นผง มาใช้เป็นเชื้อเพลิงทาความร้อนสาหรับการอบไม้ หากมีเศษไม้ที่
เหลือใช้จะจาหน่ายให้กับบริษัทภายนอกนาไปเป็นเชื้อเพลิง
• บริษัทได้ติดตั้ง Dust Collector เป็นระบบเก็บกักขี้เลื่อย/ฝุ่นผง และดูดส่งนาพาไปใช้งานจึงไม่ก่อ
ผลกระทบกับสภาพแวดล้อมภายนอก
• บริ ษ ั ท ใช้ ก าวที ่ ไ ม่ ม ี ส ่ ว นผสมของสารระเหยในการผลิ ต ท าให้ไ ม่ ม ี ผ ลกระทบ กั บ มนุ ษ ย์ แ ละต่อ
สิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ในกระบวนการผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดของบริษัทฯ นั้นจะมีฝุ่นจานวนมากในขั้นตอนการ
ผลิตบริษัทฯ จึงนาระบบกาจัดฝุ่น (Bag Filter) มาใช้ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นมากที่สุด
โดยสามารถดักจับฝุ่นขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้ โดยฝุ่นที่ดักได้จะเป็นฝุ่นแห้งติดอยู่ตามถุงกรองฝุ่นตกมายัง
ด้านล่าง ฝุ่นที่อยู่ก้นถังทั้งหมดจะถูกล าเลียงออกสู่ด้านนอกโดยอาศัย Air Lock และสามารถนากลับมาใช้
ประโยชน์ได้ลดปัญหาเรื่องมลภาวะทางอากาศ ภายในกระบวนการผลิตที่จะส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมได้
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสังคม
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
1. การต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น
บริษัทฯ ดาเนินกิจการโดยใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นและปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น โดยกาหนดให้บริษัทฯ
และบริษัทย่อยต้องดาเนินการและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่นดังกล่าว โดยครอบคลุมให้
มีการปฏิบัติในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษั ท รวมถึง
การคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม
ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในบริษัทฯ
ไม่ให้มีการมอบเงินหรือสิ่งของ ให้กับผู้ติดต่องานภายนอก เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และหากตรวจพบว่ามี
พนักงานไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ไม่ว่าจะดารงอยู่ในตาแหน่งหรือหน้าที่ใด จะต้องได้รับบทลงโทษทางวินัย
ไม่ว่าการกระทานั้นจะช่วยทาให้บริษัทฯ ไม่สูญเสียโอกาสในทางธุรกิจก็ตาม
แนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น
1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยดาเนินการหรือยอมรับหรือให้การ
สนับสนุนการทุจริตคอร์ปรัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้
รับจ้างช่วงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก าหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริ ต
คอร์ปรัปชั่นนี้อย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ ข้อกาหนด ข้อบังคับ ประกาศ กฎหมาย
2) มาตรการต่อต้านการทุจ ริตคอร์ปรัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับที่จะมีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปชั่น
บรรลุตามนโยบายที่กาหนด
3) บริษัทไม่กระทาหรือสนับสนุนการให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการ
ควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ มีความโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชนดาเนินการที่ไม่
เหมาะสม
4) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
5) บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์ปรัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผอดชอบ รวมถึงสื่อ
ในเห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
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6) บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยา
7) บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
เบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็น
ธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการ
แจ้งเข้ามา
2. การให้ความรู้ การสื่อสาร การฝึกอบรม
บริษัทจะทาให้มั่นใจว่า พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับการแจ้งให้ทราบถึงข่าวสารของระบบ FSC
(Forest Stewardship Council) เพื่อให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามนโยบาย และ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน และข้อกาหนดของระบบ FSC ที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามระบบ FSC ความสาคัญและวิธีการตรวจติดตาม บทบาท ของพนักงานที่
ต้องให้สอดคล้องกับระบบ FSC และผลอันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
การดาเนินงาน
บริษัทจะจัดให้มีการฝึกอบรมตามที่ได้มีการระบุความจาเป็นสาหรับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ทา
หน้าที่เฉพาะด้าน ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อระบบ FSC รวมถึงการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น (แผนการฝึกอบรมความจาเป็นในหน้าที่) การฝึกอบรมที่จัดทาให้มีขึ้นจะมี
ทั้งการฝึกอบรมภายใน และการฝึกอบรมภายนอก หลักสูตรเดี่ยวและหลักสูตรต่อเนื่อง โดยแผนการฝึกอบรม
จะได้รับการทบทวนหรือปรับปรุงทุกปี หรือมากกว่าตามความจาเป็ น อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทางานที่มีผลกระทบต่อระบบ FSC ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบ FSC รวมไปถึงบันทึกของการฝึกอบรม
จะได้รับการจัดเก็บรักษา
3. การให้ความคุ้มครองด้านแรงงาน และระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้พนักงานทุกคน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เช่น ผู้ขาย/พนักงาน
ของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ผู้มาติดต่องาน ผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน สาธารณชน ฯลฯ เกิดความปลอดภัย มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีและให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในการท างานทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงาน ร่วมมือกัน
ปรับปรุงสภาพงานของหน่วยงานและงานที่ต้องทาร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามนโยบายการจัดการ อาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บริษัทจัดทาโครงการคืนกาไรสู่สังคมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิการ
สร้างโรงเรียน สร้างห้องสมุด และให้ทุนการศึกษากับชุมชนในพื้นที่รอบ ๆ บริษัทฯ รวมทั้งพื้นที่ห่างไกลที่ขาด
แคลน รายละเอียดดังนี้
สร้างโรงเรียน
- ปี 2545 ดาเนินการสร้างโรงเรียนศูนย์คริสเตียนอิมมานูเอล จังหวัดเชียงราย
- ปี 2545 ดาเนินการสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบ้านสันกอง จังหวัดเชียงราย
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กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
- โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการซึ่ง
เป็นที่ตั้งของสานักงานใหญ่ บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ได้แก่ (1)โรงเรียนวัดใหญ่ (2)โรงเรียน
วัดใหม่ (3)โรงเรียนคลอง 2 พี่น้อง (4) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ (5) โรงเรียนวัดแค
- โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) (สาขา 1 ) ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้านนาใหญ่ (2) โรงเรียนวัดทุ่งเซียด
(3) โรงเรียนวัดสุวรรณโกฎิ (4) โรงเรียนพุนพินวิทยา
- โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท
แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) (สาขา 1) ได้แก่ (1) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (2)โรงเรียนทับปุดวิทยา
กิจกรรมสร้างห้องสมุดชุมชน
- โครงการสร้างอาคารห้องสมุดชุมชน ในพื้นที่ของอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) (สาขา 1) เป็นอาคารปูน 3 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ภายใน ใช้
ระยะเวลาสร้าง 2 ปี รวมมูลค่า 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
กิจกรรมการช่วยเหลือด้านสังคม
ปี 2543 - บริจาคเงินช่วยน้าท่วมภาคใต้ 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 - บริจาคเงินช่วยเหลือเด็กยากจน ผ่านสภากาชาดไทย 350,000 บาท
- บริจาคเงินช่วยเหลือโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ผ่านสภากาชาดไทย 200,000 บาท
ปี 2548 - บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ผ่านสภากาชาดไทย 1,000,000 บาท
ปี 2552 - บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุใต้ฝุ่นมรกต ประเทศไต้หวัน ผ่านสภากาชาดไทย
จานวน 2,000,000 บาท
ปี 2557 - บริษัทสนับสนุนโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปี 2559 - บริษัทสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งเซียด
ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- บริษัทสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4
วิเคราะห์การดาเนินงานและฐานะการเงิน
4.1 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
4.1.1 ผู้สอบบัญชี
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจน์ ศิริโรจน์
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายโกมินทร์ ลิ้มปราชญา
นายมงคล เหล่าวรพงศ์
นางสาวกชมน ซุ่นห้วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ

สานักงานบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสาหรับงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
รวมเป็นเงิน 2,100,000 บาท ( สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน )
4.1.2 นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1. รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นเงิ นบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กาไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตาม
เกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
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2. เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุน
การทารายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม ส าหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงิน ที ่มี
นัยสาคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการ ตามที่กล่าวไว้ใน
นโยบายการบัญชีเรื่องลูกหนี้การค้า
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูล ค่าในภายหลังด้วยมูล ค่ า
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูล ค่าในภายหลังด้วยมูล ค่ า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในการจัดการสินทรัพ ย์
ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อกลุ่มบริษัทถือครองสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดที่เป็นการรับช าระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้
เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการ
ด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หรือการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน จะแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งกลุ่มบริษัทไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วัดมูลค่า ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
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การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสาหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนการทารายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุน โดยการคานวณมูลค่าราคาทุนตัดจาหน่ายคานึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจาหน่ายตามวิธีดอกเบี้ ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนทางการเงินในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทอาจเลือกวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรือขาดทุน เพื่อเป็นการ
ขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องของการรับรู้รายการอย่างมีนัยสาคัญ (บางครั้งเรียกว่าการไม่จับคู่ทาง
บัญชี)
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น
ได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความ
เสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะ
ไม่มีการโอนหรือไม่ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว
มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สิ น
ทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกาหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมี
การแก้ไขข้อกาหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสาคัญ จะถือว่าเป็ นการตัดรายการหนี้สินเดิมและ
รับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการอย่างง่ายในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับลูกหนี้
การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการ
คาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าบันทึกในกาไรหรือขาดทุนภายใต้บัญชี “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร”
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจาหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกลุ่มบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสด
ตามสัญญาอีกต่อไป
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การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะน ามาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดง
ฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจานวนเงินที่รับรู้
และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจที่จะชาระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชาระหนี้สินพร้อมกัน
3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสด
ในมือ และเงินฝากสถาบันการเงิน รายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจานวนที่ทราบได้ซึ่งครบกาหนดภายในสามเดือนหรือน้อยกว่ านับ
จากวันที่ได้มา และไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้และมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่
มีนัยสาคัญ
4. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี้ และ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนี้ในอนาคตของลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่า
เป็นหนี้สูญ
5. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้ วแต่ราคาใดจะต ่ากว่าหลังหักค่าเผื่อ
สินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพ ราคาทุนของสินค้าคงเหลือคานวณโดยวิธีดังต่อไปนี้
สินค้าซื้อมาขายไป
สินค้าสาเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการพัฒนาและในระหว่างการพัฒนา

-

วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก
วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
วิธีราคาเจาะจง

ต้นทุนของสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ใน
สถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า
ได้รวมการปันส่วนของค่าใช้จ่าย ในการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
ต้นทุนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วยต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จ่าย
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ในการพัฒนา ต้นทุนการกู้ยืมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้นทุนการกู้ยืมซึ่งกู้มาเพื่อใช้ใน
โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทั่งการพัฒนา
สาเร็จ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุร กิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จาเป็นในการขาย
กลุ่มบริษัทตั้งค่าเผื่อสาหรับสินค้าเคลื่อนไหวช้าและเสื่อมสภาพโดยพิจารณาจากอายุและสภาพของ
สินค้า
6. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจาหน่าย (ที่ประกอบด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินที่ถือไว้
เพื่อขาย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มา
จากการขาย มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อการขายนั้นมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากและสินทรัพย์นั้นมีไว้เพื่อขายในทันทีในสภาพปัจจุบัน โดยขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงที่เป็นไปตามปกติและถือปฏิบัติกันทั่วไปสาหรับการขายสินทรัพย์นั้น ซึ่งผู้บริหารได้ผูกมัด
กับแผนการเสนอขายสินทรัพย์อย่างจริงจังในราคาที่สมเหตุสมผลสอดคล้องกับมูลค่ายุติธรรมใน
ปัจจุบันของสินทรัพย์นั้น โดยได้เริ่มดาเนินการตามแผนเพื่อหาผู้ซื้อและเพื่อทาตามแผนให้สมบูรณ์
และมีความเป็นไปได้ว่าการขายจะเสร็จสมบูรณ์ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่จัดประเภท โดยสินทรัพย์
หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จาหน่ายนั้นจะวัดมูลค่าด้ วยจานวนที่ต่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
กลุ่มบริษัทหยุดคิดค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายสาหรับสินทรัพย์ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพื่อขาย ตั้งแต่วันที่ที่สินทรัพย์ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ ถือไว้เพื่อ
ขาย กลุ่มบริษัทยังคงรับรู้ต่อไป สาหรับหนี้สิน รวมถึงดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หนี้สินซึ่งถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทรับรู้เงินปันผลเป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
8. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่า
เช่า หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ได้เปิดเผยแยกต่างหากจาก
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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กลุ่มบริษัทเลือกวิธีราคาทุนสาหรับการบันทึกบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ด้วยราคาทุนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคานวณตาม
วิธีเส้นตรง
อายุการใช้งาน
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

20 ปี

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การซื้อสินทรัพย์นั้น
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่ง
ตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่ม
บริษัทและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยน
แทนจะถูกตัดรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอื่น ๆ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุน
ดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี้
อายุการใช้งาน
20 ปี
5-20 ปี
5 ปี
5 ปี

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคานวณผลการดาเนินงาน

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุ
การให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม
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กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ ผลกาไรหรือขาดทุนที่เ กิดจากการ
จาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการ
จาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และรับรู้บัญชีผลกาไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
10. สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญา
เช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน
การควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทประเมิน อายุส ัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญาเช่าหรือตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกใน
การยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น
ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่
เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่า
เริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสาหรับผู้เช่าในการรื้อและ
ขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้
อยู่ในสภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิ ทธิการใช้แต่ละประเภท
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า
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ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุ
สัญญาเช่า จานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญา
เช่า จานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิทธิ
เลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อ
การยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัต ราเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่
เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการ
กู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถ
กาหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล
ปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมี
ผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สิ นตามสัญญาเช่า และ
ลดลงจากการจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จะถูกจัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญา
เช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
ค) สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญา
เช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่า จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่า – กรณีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
กรณีสัญญาเช่าเงินทุน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าเงินทุน ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็น
ลูกหนี้ด้วยจานวนที่เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจานวนเงินที่จะ
ได้รับตามสัญญาเช่าและมูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู้รายได้ทางการเงิน
ตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบที่สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายปีคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตาม
สัญญาเช่า
กรณีสัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็น
สัญญาเช่าดาเนินงาน กลุ่มบริษัทบันทึกจานวนเงินที่ได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็นรายได้ใน
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ส่วนของกาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น
จากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าด าเนินงานรวมในมูล ค่าตามบัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู ้เป็น
ค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาไรหรือขาดทุน คานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที่
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเวลา 5 ปี
12. การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในรายงานว่ามีข้อบ่งชี้
เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
(ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่
การสอบทานจะพิจารณาจากสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
เงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริษัทจะรับรู้ขาดทุน
จากการด้อยค่าโดยการลดมูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ใน
กาไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษัทจะบันทึกโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็นรายได้
อื่น เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง ทั้งนี้
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นสุทธิจากค่า
เสื่อมราคาหรือค่าตัดจาหน่ายประหนึ่งว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์น้นั ใน
ปีก่อน ๆ
13. ผลประโยชน์พนักงาน
ก. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคมวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสด และเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน
ทางานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชาระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือ
ภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทางานให้ในอดีต และภาระ
ผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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ข. ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
กลุ่มบริษัทได้บ ัน ทึกผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตั้งโครงการสมทบเงิน
(ภายใต้ข้อกาหนดตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530) และโครงการผลประโยชน์
ที่กาหนดไว้ (ภาระผูกพันเมื่อพนักงานเกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทจ่าย
สมทบเป็นจานวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนสารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่
มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพัน
ในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนักงานได้ทางานให้แก่กลุ่มบริษัท
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจาก
โครงการสมทบเงิน ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูก
คานวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานในปัจจุบัน
และในปีก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้
อัตรา ณ วันที่รายงานของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลา
ครบกาหนดชาระภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะจ่าย การคานวณนั้นจัดทาโดยนักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่
ประมาณการไว้
กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่
เกิดขึ้นจากโครงการผลประโยชน์ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที
ค. ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท ที่เป็นผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทางานของพนักงานใน
ปัจจุบันและในปีก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันการวัด
มูลค่าใหม่จะรับรู้ไนกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ง. ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริษัทไม่
สามารถยกเลิกข้อเสนอการให้ผลประโยชน์ดังกล่าวได้อีกต่อไป หรือเมื่อกลุ่มบริษัทรับรู้ต้นทุน
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สาหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
14. ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่
ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่ อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระหนี้สินดังกล่าวและสามารถประมาณจานวนภาระหนี้สินได้
อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจานวนที่เป็นสาระสาคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจาก
การคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปั จจุบันก่อนคานวณภาษีเงิน
ได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อ
หนี้สิน
15. การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
ก. รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินรับรู้ เมื่อกลุ่มบริษัทได้มีการโอนอานาจควบคุมในสินค้าให้กับ
ลูกค้าแล้ว ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รายได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์แสดงตามมูลค่าที่ได้รับหักด้วยส่วนลดและค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทจ่ายแทนให้แก่
ลูกค้า เงื่อนไขในการจ่ายชาระเป็นไปตามงวดการจ่ายชาระที่ระบุในสัญญาที่ทากับลูกค้า จานวน
เงินที่กลุ่มบริษัทได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอานาจควบคุมในสินค้าให้กับลูกค้า แสดงไว้เป็น
“รายได้รับล่วงหน้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ข. รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ เมื่อบริษัทได้โอนอานาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว ณ เวลาใด
เวลาหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับ
หรือคาดว่าจะได้รับตามราคาในใบกากับสินค้า สาหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค. รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้างไปตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย
เริ่มแรกที่เกิดเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
ง. รายได้ค่าบริการ
รายได้จากการบริการจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้ว
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จ. ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี้ยรับรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง
ฉ. รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ช. ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์
ในการคานวณหาต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทได้ทาการแบ่งสรรต้นทุนการพัฒนา
ทั้งหมดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โดยคานึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงด้วย) ตามเกณฑ์พื้นที่ที่ขาย
ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสินค้าอื่นที่กลุ่มบริษัทได้ส่งมอบให้กับลูกค้าตาม
สัญญา เช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง ซึ่งถือเป็นส่วนควบของอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัย
ที่ส่งมอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อ งกับการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อมีการขาย
ซ. ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรือขาดทุนใน
รอบบัญชีที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบั นทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่ งของ
สินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้างหรือการติดตั้งสินทรัพย์
ดังกล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่า
การเงิน บันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ฌ. ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
16. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกาไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้
ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของตามลาดับ
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรือได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรือขาดทุน
ประจาปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
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ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สินและจานวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่
ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์
หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไร
ขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษั ทย่อยและบริษัทร่วม
และการร่วมการงาน หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการ
กลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคานึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมี
ดอกเบี้ยที่ต้องชาระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสาหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายใน
อนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และ
อาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทาให้ กลุ่ มบริษัท
เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่การเปลี่ยนแปลงใน
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้ เมื่อกลุ่ม
บริษัทมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงิน
ได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส าหรับ
หน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกลุ่มบริ ษัทมีความตั้งใจจะ
จ่ายชาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์
และจ่ายชาระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพื่อเสีย
ภาษีในอนาคตจะมีจานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทาง
ภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
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17. กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท
ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี
18. รายงานทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยง
และผลตอบแทนทีแ่ ตกต่างกัน
ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจัด
จาหน่ายไม้แผ่นอัดเรียบ ไม้ยางพาราแปรรูป การให้บริการเกี่ยวกับไม้ยางพาราแปรรูป และการ
บริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
19. รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมกลุ่ม
บริษัท หรือถูกกลุ่มบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับกลุ่มบริษัท
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งทาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญต่อกลุ่มบริษัท ผู้บริหาร
สาคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุมการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทแต่ละรายการ
บริษัทคานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
20. การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ
โอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
(ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวั ด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้อง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทจะ
ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
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พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้
มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูล ค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบ
การเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณ
ขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
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งบแสดงฐานะการเงินรวม

2562
พันบาท

2563
%

พันบาท

2564
%

พันบาท

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

13,013

1.17

10,582

1.05

133,563

13.99

-

-

-

-

-

-

12,752

1.15

6,510

0.64

10,534

1.10

577,051

51.94

536,910

53.01

389,353

40.78

2,116

0.19

-

-

-

-

604,932

54.45

554,002

54.70

533,450

55.87

13,221

1.19

13,221

1.31

13,221

1.38

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น

-

-

-

-

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

-

-

-

-

-

-

98,831

8.89

91,563

9.04

92,729

9.71

383,440

34.51

312,144

30.82

276,586

28.97

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

-

1,435

0.14

1,122

0.12

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

68

0.01

47

-

26

-

-

-

34,529

3.41

29,095

3.05

10,606

0.95

5,899

0.58

8,600

0.90

506,166

45.55

458,838

45.30

421,379

44.13

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระค้าประกัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์

1,111,098

1,012,840

954,829

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

27,468

2.47

25,665

2.53

26,783

2.80

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น

52,623

4.74

21,009

2.07

21,471

2.25

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

-

-

-

-

-

-

ดอกเบี้ยค้างจ่าย - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

-

-

-

27,050

2.43

3,300

0.33

1,300

0.14

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หนี้สินหมุนเวียน (ต่อ)
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินหมุนเวียน

2562
พันบาท

2563
%

พันบาท

2564
%

พันบาท

-

-

286

0.03

107,141

-

0.07

9.64

750
51,010

3,651

0.33

เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

%

306

0.03

-

-

5.04

49,860

5.22

8,609

0.85

11,955

1.25

-

-

-

-

-

-

-

1,193

0.12

887

0.09

-

-

-

-

-

-

6,189
9,840

0.56

0.42
1.39

4,452
17,294

0.47

0.89

4,242
14,044

1.81

116,981

10.53

65,054

6.42

67,154

7.03

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีไ้ ม่หมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุน้
ทุนจดทะเบียน

615,000

615,000

615,000

ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว

615,000

55.35

615,000

60.72

615,000

60.72

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

709,151

63.82

709,151

70.02

709,151

70.02

25,600

2.30

25,600

2.53

25,600

2.53

(355,633)

(32.00)

(401,965)

(39.69)

(462,076)

(48.39)

994,118

89.47

947,786

93.58

887,675

92.97

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,111,099
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1,012,840

954,829

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2562
พันบาท

2563
%

พันบาท

2564
พันบาท
%

%

รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้จากการขายในประเทศ ไม้ยางพารา

76,100

28.27

57,147

21.38

46,352

20.98

รายได้จากการขายในประเทศ อสังหาริมทรัพย์

63,607

23.63

49,138

18.38

22,923

10.38

รายได้จากการขายต่างประเทศ

58,225

21.63

80,008

29.93

68,761

31.13

รายได้จากการให้บริการ

35,198

13.08

29,957

11.21

24,601

11.14

รายได้จากการให้เช่าและบริการพื้นที่

24,596

9.14

39,000

14.59

47,131

21.34

(252,084)

93.66

(229,237)

85.75

(192,939)

87.34

5,642

2.10

26,013

9.73

16,829

7.62

214

0.08

186

0.07

167

0.08

11,216

4.17

11,903

4.45

10,973

4.97

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(23,167)

8.61

(19,066)

7.13

(19,435)

8.80

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(82,079)

30.49

(64,132)

23.99

(68,510)

31.01

ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงาน

(88,174) (32.76)

ต้นทุนขายและการให้บริการ
กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น

ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขาดทุนสุทธิสาหรับปี

(4,309)

1.60

(92,483) (34.36)
298

0.11

(92,185) (34.25)

(45,096) (16.87)
(1,941)

0.73

(47,037) (17.59)
-

-

(47,037) (17.59)

(49,976) (22.62)
1,333

0.60

(61,309) (27.75)
-

-

(61,309) (27.75)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนภายหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่อหุ้นขัน้ พื้นฐาน (บาท)

3,965

1.47

(88,220) (32.78)
(0.15)

705

0.26

(46,332) (17.33)
(0.08)

1,198

0.54

(60,111) (27.21)
(0.10)
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินการ
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ปรับกระทบกาไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือลดลง
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนีไ้ ม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ถือไว้เพื่อขาย
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุงด้วยหนีส้ งสัยจะสูญ(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนีส้ ินอื่น(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี
การปรับปรุงด้วย(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุงด้วยรายได้อื่นจากการปรับลดหนีส้ ินตามสัญญาเช่า
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
การปรับปรุงด้วยกาไรจากการเลิกบริษัทย่อย
การปรับปรุงด้วย(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
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2562

หน่วย : พันบาท
2563

2564

(92,483)

(47,037)

(61,309)

4,309
(4,502)
71,408
16
19,359
2,371
46,260
(4,141)

1,941
6,856
33,734
9,849
(26,786)
768
44,078
6,407

1,333
(3,255)
23,555
10
671
3,346
39,979
4,866

1,166
3,341
(853)
16
(5,100)
570
41,737
(214)
(355)
(2,064)
39,104

1,047
(501)
1
(819)
29,538
(186)
(1,539)
(3,024)
24,789

7,075
658
(644)
85
(46)
(94)
4,207
(558)
19,879
(167)
1,213
(4,009)
16,916

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระคา้ ประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายในเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายเพื่อชาระหนีต้ ามสัญญาเช่า
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

2562

หน่วย : พันบาท
2563

2564

(8,798)
(9,059)
594
(90)
47
86
(17,220)

(11)
1,120
72
1,181

(9)
107,854
748
43
108,636

(5,142)
(18,234)
38,950
(26,200)
(2,977)
(620)
(14,223)

(2,990)
102,956
(101,770)
(23,750)
(2,578)
(268)
(28,400)

(6,015)
85,013
(77,880)
(2,000)
(1,543)
(192)
(2,617)

(16)

(1)

46

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

7,645
5,368
13,013

(2,431)
13,013
10,582

122,981
10,582
133,563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
รวม

2,631
10,338
44
13,013

7
7,643
2,864
68
10,582

16
5,289
128,180
78
133,563

ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนที่มตี ่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

4.3 อัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

หน่วย

2562

2563

2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

5.65

10.86

10.70

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.26

0.34

2.89

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.39

0.31

0.34

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

22.91

26.50

24.61

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

16

14

15

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

0.41

0.41

0.42

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่

วัน

890

890

869

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

เท่า

6.29

6.23

9.08

ระยะเวลาชาระหนี้

วัน

58

59

40

Cash Cycle

วัน

848

845

844

อัตรากาไรขั้นต้น

%

2.19

10.19

8.02

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

(34.21)

(17.67)

(23.82)

อัตรากาไรอื่น

%

4.25

4.52

5.04

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

(44.35)

(54.96)

(33.85)

อัตรากาไรสุทธิ

%

(34.25)

(17.59)

(27.75)

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

%

(8.88)

(4.84)

(6.68)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

%

(7.98)

(4.43)

(6.23)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร

%

(9.32)

(0.65)

(5.50)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.23

0.25

0.22

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถือหุน้

เท่า

0.12

0.07

0.08

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า

(20.32)

(23.23)

(44.99)

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

เท่า

0.55

0.19

0.19

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
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หน่วย

2562

2563

2564

อัตราการเจริญเติบโต
รายได้จากการขาย

%

(44.17)

(0.96)

(17.82)

รายได้รวม

%

(42.49)

(0.68)

(17.37)

ต้นทุนขาย

%

(47.44)

(9.06)

(15.83)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

%

(28.69)

(20.95)

5.71

กาไรสุทธิ

%

(44.13)

(48.98)

30.34

สินทรัพย์รวม

%

(7.27)

(8.84)

(5.73)

หนี้สินรวม

%

0.96

(44.39)

3.23

ส่วนของผู้ถือหุ้น

%

(8.15)

(4.66)

(6.34)

4.4 การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ในปี 2564 บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ยังคงดาเนินธุรกิจในสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนสูง จากสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID-19) จึงให้บริษัทและบริษัทย่อยต้อง
ปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ ซึง่ ภาพรวมของการดาเนินงานพอสรุปเป็นส่วน ๆ ได้ดังนี้
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ในส่วนการผลิต และจาหน่ายไม้ยางพาราแปรูปอบแห้ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่นาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทาเฟอร์นิเจอร์ มีขนาดมาตรฐาน แยกตามเกรด เพื่อสะดวกต่อการ
นาไปใช้งาน มีเกรด ทั้ง A , B และ C ยังคงเป็นสินค้าหลักในการส่งออกไปยังตลาดการค้าต่างประเทศได้อย่าง
ต่อเนื่อง การรับจ้างอบไม้ยางพารา เนื่องด้วยโรงงานมีเตาอบที่พร้อมใช้งานเป็นจานวน 88 เตา และโกดังเก็บ
ที่มีความพร้อมทางบริษัทจึงเปิดธุรกิจรับจ้างอบขึ้นมา ในส่วนของ ไม้ยางพาราประสาน (Laminated Board
) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนาไม้ยางพาราแปรรูปมาเชื่อมประสานกันโดยวิธี Finger Joint และขัดเรียบเป็น
แผ่นตามขนาดที่ต้องการ ปัจจุบันทาการค้าขายกับโกลบอลเฮ้าส์ และเพิ่มในส่วนตลาดค้าไม้ (บางโพ) เน้นการ
ขายในประเทศ ซึ่ง ได้รับการตอบรับจากตลาดทั้งรูปแบบค้าส่ง และค้าปลีกเป็นอย่างดี ในส่วนของไม้สับ
(Wood chip) เป็นผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากของเหลือจากการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป เช่น รากไม้ เปลือกไม้ มา
สับให้ได้ขนาด และนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในปี 2564 ทางบริษัทฯ ได้มีลูกค้าให้ความสนใจและมีการสั่งซื้อ
ล่วงหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด แบบบาง (Particle board) ปัจจุบันทางบริษัทฯ ร่วมทดลองและ
พัฒนาเครื่องร่วมกับลูกค้าประเทศญี่ปุ่น โดยส่งสินค้าไปทดสอบคุณภาพและเริ่มทดลองตลาดส่งไปขายที่
ประเทศ ญี่ปุ่น ในส่วนการให้เช่าอาคาร เนื่องด้วยโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการปิดลง จึงมีอาคารโกดังอยู่ที่
ซอยคู่สร้าง พื้นที่ประมาณ 24,672 ตร.ม. และที่โรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธ านีมีพื้นที่โรงงานแบ่งเช่าประมาณ
36,336 ตร.ม. ซึ่งเป็นช่องทางการหารายได้ทางใหม่และมีบริษัทฯ สนใจเข้ามาเช่าพื้นที่ และทั้งหมดนี้เป็น
รายได้หลักของบริษัทในปี 2564
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ในส่ว นของบริษัท แฟนซีแอสเสท จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง ท าธุรกิจด้านพัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ สามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้ดี โดยผลการดาเนินงานในปี
2564 สรุปโดยสังเขปดังนี้
รายได้รวมของ บริษัทฯและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวมในปี 2564 เท่ากับ 220.91 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2563 ที่เท่ากับ 267.34 ล้านบาท เป็นจานวนเงิน 46.43 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ
17.37 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 209.77 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่เท่ากับ
255.25 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 45.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงร้อยละ 17.82 อย่างไรก็ตาม
ต้นทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 192.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่เท่ากับ 229.24 ล้านบาท เป็นจานวนเงิน
36.30 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 15.83
ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีรายได้รวม ในปี 2564 เท่ากับ 196.39 ล้านบาท ลดลงจากปี
2563 ที่เท่ากับ 217.63 ล้านบาท เป็นจานวนเงิน 21.24 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.76 มี
รายได้จากการขายในปี 2564 เท่ากับ 186.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่เท่ากับ 206.11 ล้านบาท เป็น
จานวนเงิน 19.27 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.34 ในขณะเดียวกันบริษัท มีต้นทุนขายในปี
2564 เท่ากับ 173.30 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ที่เท่ากับ 190.91 ล้านบาท เป็นจานวนเงิน 17.61 ล้าน
บาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อยละ 9.22 และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2564 เท่ากับ 81.43 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่เท่ากับ 73.25 ล้านบาท เป็นจานวนเงิน 8.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลง ร้อย
ละ 11.17 สาเหตุที่บริษัทมีต้นทุนขายลดลง มาจากการการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบทาให้บริษัทมีการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสาหรับปี 2564
เป็นจานวน 60.11 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นพื้นฐานเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น จากที่ ปี 2563 บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุน 46.33 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นพื้นฐานเท่ากับ 0.08 บาทต่อหุ้น ส่วนในงบการเงินเฉพาะ
กิจการมีผลประกอบการสาหรับปี 2564 ขาดทุนเป็นจานวน 75.18 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2563 บริษัทฯ มีผล
ประกอบการขาดทุนเป็นจานวน 61.37 ล้านบาท
4.4.1 สภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องที่สาคัญ
ปี 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 10.70 เท่า ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีจานวน 10.86 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ลดลง เป็นผลมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่ากับ 2.89 เท่า ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่เท่ากับ 0.34 เท่า อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมี
สภาพคล่องในการดาเนินงานและไม่ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
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อัตราแสดงความสามารถในการทากาไรและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริษัทมีอัตราผลกาไร
สุทธิในปี 2564 เท่ากับร้อยละ -29.23 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมในปี 2564 เท่ากับร้อยละ
-6.23 และมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2564 เท่ากับร้อยละ -6.68
4.4.2 ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 954.83 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งมี
สินทรัพย์รวม จานวน 1,012.84 ล้านบาท หรือคิดเป็น ลดลงร้อยละ 5.73 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัท มี
สินค้าคงเหลือจานวน 389.35 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจานวน 276.59 ล้านบาท เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน 92.729 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 40.78, 28.97, 13.99 และ 9.71 ของสินทรัพย์รวมตามลาดับ บริษัทมีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
ประมาณ 0.42 เท่า ระยะเวลาในการขายสินค้าประมาณ 869 วัน และมีระยะเวลาเก็บหนี้ประมาณ 15 วัน
ลูกหนี้การค้าของบริษัทในปี 2562 - 2564 สามารถแยกตามอายุหนี้ที่คงค้าง ได้ดังนี้
งบการเงินรวม

2562
ล้านบาท

2563
ร้อยละ

ล้านบาท

2564
ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ลูกหนี้การค้ายังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ

3.44

23.13

0.41

17.67

1.10

95.65

ไม่เกิน 3 เดือน

2.15

14.46

1.91

82.33

0.02

1.74

มากกว่า 3 เดือน ถึง 12 เดือน

0.05

0.34

-

-

0.03

2.61

-

-

-

-

-

-

มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้
หักค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้

5.64

2.32

-

-

5.64 100.00

-

1.15
-

2.32 100.00

-

-

1.15 100.00

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 67.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563
ซึ่งมีจานวน 65.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.23 หนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นสาเหตุหลักเป็นผลมาจาก
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นไม่หมุนเวียน โดยบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นไม่หมุนเวียน 11.95 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2563 ซึ่งมีจานวน 8.61 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้ที่ได้รับเงินมาจากการ
ประกันการเช่า
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กระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานเป็นจานวน 16.92
ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก ณ สิ้นปี 2563 ที่มีจานวน 24.79 ล้านบาท กระแสเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมลงทุนเป็น
จานวน 108.64 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 มีจานวน 1.18 ล้านบาท กระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปจากกิจกรรมจัดหา
เงินจานวน 2.617 ล้านบาท ซึ่ง ณ สิ้นปี 2563 ใช้ไปจานวน 28.40 ล้านบาท
4.4.3 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
จากผลการดาเนินงานประจาปี 2546 ถึง ปี 2549 และปี 2552 ถึง ปี 2554 และปี 2557 ถึง 2558
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอดยกเว้นปี 2550 ถึง ปี 2551 และปี 2555 ถึงปี 2556 และ
ปี 2559 ถึงปี2564 ที่บริษัทมิได้มีการจ่ายเงิน ปันผลแต่ประการใด โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ปี

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
กาไรสุทธิ (%)

เงินปันผล
ต่อหุ้น (บาท)
0.37
(พาร์ 1 บาท)

2546

173.90

68.34

2547

272.59

93.68

0.58

2548

145.70

88.49

0.31

2549

103.40

(478.11)

0.22

2550

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2551

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2552

75.20

89.63

0.16

2553

108.10

81.27

0.23

2554

37.60

66.73

0.08

2555

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2556

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2557

47.00

77.54

0.10

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2556 มีกาไรสะสม 60,616,343
บาท

2558

23.50

62.07

0.05

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2557

2559

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2560

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2561

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 3 ครั้ง จากผลการดาเนินงานไตรมาส 1, 2
และ 3 ในปี 2546
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2546 และเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ในปี 2547
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2547 และเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ในปี 2548
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2548

จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2551 และเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1, 2 ในปี 2552
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2552 และเงินปันผลระหว่างกาล
จากผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1, 2 ในปี 2553
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2553 จากผลการดาเนินงานไตร
มาสที่ 3, 4 ในปี 2553
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ปี

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ร้อยละของ
กาไรสุทธิ (%)

เงินปันผล
ต่อหุ้น (บาท)

2562

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2563

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

2564

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียด

หมายเหตุ
1. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี
2. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้นดังกล่าว คิดจากมูลค่าทีต่ ราไว้ต่อหุ้น เท่ากับ 1 บาท (ตั้งแต่ 2 เมษายน 2546)

4.4.4 แนวโน้มในอนาคต
ในปี 2564 การผลิตและจาหน่ายไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดทั้ง ภายในประเทศและต่างประเทศ ของบริษัทยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่บริษัทได้มีการติดต่อเจรจากับผู้ผลิตและนาเข้าไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดจากประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งการเจรจามีผลตอบรับที่ดีทั้งสองฝ่าย ซึ่งบริษัทต้องมีการแก้ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการผลิต ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
บางส่วนเพื่อผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของคู่ค้า ซึ่งบริษัทคาดว่า ในปี 2565
บริษัทจะผลิตและส่งสินค้าจานวนมากให้กับคู่ค้าจากประเทศญี่ปุ่นได้ซึ่งจะสามารถค้าขายได้ในระยะยาวและ
จะทาให้บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ายไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก
ในส่วนของ ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งในปี 2564 การส่งออกลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากประเทศ จีน
ซึ่งเป็นตลาดหลักมีปัญญาหาด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลจีนจึงให้โรงงานอุตสาหกรรมปิดปรับปรุงแก้ไข ซึ่งส่งผลให้
โรงงานโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไม้ยางพารา ต้องหยุดการผลิตลงเพื่อปรับปรุงแ ก้ไขเป็น
จานวนมาก ส่งผลกระทบกับการส่งไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง ของบริษัทอย่างมาก ในปี 2563 และ 2564 แต่
ในปี 2565 สถานการณ์ดังกล่าวน่าจะดีขึ้นเมื่อโรงงานในประเทศจีนปรับปรุงแก้ไขเสร็จ ก็จะเปิดดาเนินการ
ผลิต ทาให้บริษัทกลับมาส่งออกได้ดีดังเดิม ซึ่งจะเป็นจุดผันแปรของไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้งที่ต้องเตรียม
และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
จากเหตุผล ดังกล่าวข้างต้นทาให้บริษัทฯ ได้วางยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโดยผลิตผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ออกมาเพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ฯดังนี้
- ไม้ส ับ ( Wood Chip ) เป็น การพัฒ นารูปแบบของผลิตภัณฑ์ จากส่ว นที่เหลือจากการใช้ไม้
ยางพารา (ไม้ท่อน) ( กิ่ง เปลือกไม้ ตอรากไม้ ) นามาผ่านกระบวนการสับย่อยให้กลายเป็นชิ้นเล็ก ก็จะได้
ผลผลิตเลยและใช้แรงงานเพียง 3 คนต่อกะ ทาให้มีต้นทุนไม่สูง ปัจจุบันไม้สับเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมาก
เพราะสามารถ นามาใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนน้ามันในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งโรงงานน้าตาล โรงงาน
ย้อมผ้า หรือโรงงานที่ต้องการใช้พลังงานความร้อนอย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก โรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

ปัจจุบันมีลูกค้ามารับถึงโรงงาน ซึ่งไม้สับจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ทารายได้ให้กับบริษัท
- ไม้ยางพาราประสาน Laminated Board เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการนาไม้ยางพาราแปรรูปมา
เชื ่ อ มประสานกั น โดยวิ ธ ี Finger Joint และขั ด เรี ย บเป็ น แผ่ นตามขนาดที่ ต ้ อ งการ สามารถน าไปใช้ ได้
หลากหลายวัตถุประสงค์ทั้งการทาเฟอร์นิเจอร์ การตกแต่งหรือพื้นต่าง ๆ ปัจจุบันบริษัท เน้นการขายทั้งใน
ประเทศและได้รับการตอบรับจากตลาดเป็นอย่างดี
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จากที่ บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมา เพื่อดาเนินธุรกิจด้า นอสังหาริมทรัพย์ เมื่อปี 2558 โดย
เริ่มต้นจากการเข้าซื้อและพัฒนาโครงการหมู่บ้าน มาสเตอร์นาวาน่า และโครงการหมู่บ้าน ศุภนิมิต ต่อมาเมื่อ
ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทฯ เข้าซื้อและพัฒนา โครงการอีก 6 โครงการได้แก่
1. โครงการเดอะปาร์ค แอท ประชาชื่น โครงการดังกล่าวเป็นโครงการประเภทคอนโดมีเนียม มี
จานวนห้องชุด 109 ยูนิต
2. โครงการฮอฟฟ์ เอกมัย – รามอินทรา ซึ่งโครงการประกอบด้วยที่ดิน สาธารณูปโภคต่าง ๆ และสิ่ง
ปลูกสร้าง ประเภท Home Office จานวน 14 ยูนิต
3. โครงการรวี วารี เรสซิเด้นท์เป็นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม มีจานวนห้องชุดทั้งสิ้น 109 ยูนิต
4. โครงการเดอะวิลล์ มีนบุรี -นิมิตใหม่ เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนพื้นที่ของโครงการกว่า 25 ไร่ มี
จานวน 90 ยูนิต
5. โครงการเดอะวิลล์ รังสิต-คลอง 2 เป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น บนพื้นที่ของโครงการกว่า 21 ไร่ มี จานวน
59 ยูนิต
6. ที่ดินเปล่าเนื้อที่ 25-1-41 ไร่ บริเวณรังสิต-คลอง 2
ปัจจุบันได้มีการจาหน่ายที่เปล่าเนื้อที่ 25-1-41 ไร่ บริเวณรังสิต-คลอง 2 ในปี 2564 ส่วนโครงการ
ต่าง ๆได้พัฒนาและจาหน่ายไปใกล้ปิดโครงการเกือบทั้งหมดแล้ว
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5
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่นๆ
5.1 ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : FANCY
ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายไม้ยางพาราไม้แปรรูปอบแห้ง และไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
จานวนของหุ้น
ชนิดของหุ้นที่จาหน่าย
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

เว็บไซต์
ที่ตั้งโรงงานสาขาที่ 1
โทรศัพท์
โทรสาร

:
:
:
:
:
:

615,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว
0107536001141 (เดิมเลขที่ บมจ. 188)
0-2461-2100-1
0-2461-2102
เลขที่ 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ์
ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
10290
: www.fancywood.th.com
: เลขที่ 219/1 หมู่ 5 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
: 077-954185
: 077-954186

ที่ตั้งสานักงานสาขาที่ 2 : เลขที่ 22 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 23 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์
: 02-578-2823-24
โทรสาร
: 02-578-2522
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บริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
จานวนของหุ้น
ชนิดของหุ้นที่จาหน่าย
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
สถานที่ตั้งสานักงาน

:
:
:
:
:
:

2,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
หุ้นสามัญที่ออกและชาระแล้ว
0115558009682
077-954185
077-954186
เลขที่ 219 หมู่ 5 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84130

5.2 บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียน

: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-009-9000

สานักงานผู้ตรวจสอบบัญชี : บริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น 24 ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2105-4661 โทรสาร 0-2026-3760
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
นายจิโรจน์ ศิริโรจน์
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
นายโกมินทร์ ลิ้มปราชญา
นายมงคล เหล่าวรพงศ์
นางสาวกชมน ซุ่นห้วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย
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และ/หรือ
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และ/หรือ

ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิจการ
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1
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of
Best Practices) ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
หลักการข้อ 1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามหลักการของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีความมั่นใจ
ว่า การปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท เพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงมาตรฐานการจัดการที่ดี ซึ่งจะมีส่วนท าให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้นทั้งภายในและต่างประเทศ
ตลอดจนเป็นเครื่องแสดงถึงความโปร่งใสของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
หลักการข้อ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทจะจัดให้มีระบบซึ่งให้ความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน และมีนโยบายที่
จะอานวยความสะดวกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกันและไม่จากัดโอกาสในการศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศของบริษัทและการเข้าประชุมผู้
ถือหุ้น โดยบริษัท ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนวัน ประชุม 7 วันทาการ พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการ ประกอบในแต่ละวาระ
บริษัทได้ให้โอกาสผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค าถามใด ๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมและเรื่องที่เสนอ รวมถึงการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
หลักการข้อที่ 3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐและ
หน่วยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างกาไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสาเร็จในระยะยาวของ
บริษัท
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หลักการข้อที่ 4 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดย
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท
สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญ
ไว้ในรายงานการประชุมแล้ว
หลักการข้อที่ 5 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส ่วนร่ว มในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณ ของบริษัท ตลอดจนกากับดูแลให้กรรมการบริหารและผู้บริ หารดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
ธุรกิจและงบประมาณ ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้แก่กิจการและความมั่นคง สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
หลักการข้อที่ 6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดนโยบาย
และขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกาหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้
1. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบถึงลักษณะรายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไข
เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
2. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน กาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทห้ามมิให้ผู้บริหารซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
หลักการข้อที่ 7 จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทจะจัดให้มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณของพนักงาน พร้อมทั้งได้มีการ
จัดอบรมให้พนักงานปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต และต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

หลักการข้อที่ 8 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่านประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จานวน 2 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 4 ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ
จานวน 3 ท่าน คิดเป็น 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
หลักการข้อที่ 9 การรวมหรือแยกตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้น
รวมกันมากกว่าร้อยละ 50 ของทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
การสอบทานการบริหารงาน โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
หลักการข้อที่ 10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในแนวทางเดียวกับผลงานของ
บริษัทและการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยการกาหนดค่าตอบแทนจะมีการดาเนินการที่โปร่งใสและ
เปิดเผยจานวนค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปีตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
หลักการข้อที่ 11 การประชุมกรรมการ
คณะกรรมการมีกาหนดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งในหนึ่งปี และมีการประชุมเพิ่มตามความจาเป็น
โดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่ว งหน้า และมีว าระพิจารณาติดตามผลการด าเนิน งานเป็นประจ า ฝ่าย
เลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า
7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
หลักการข้อที่ 12 คณะอนุกรรมการ
บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่
เหมาะสม โดยใช้ข้อมูล ค่าตอบแทนบริษั ทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมี ขนาดใกล้เ คียงกัน รวมทั้งผล
ประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
หลักการข้อที่ 13 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษ ั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทั ้ ง ในระดั บ บริ ห ารและระดั บ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารที ่ มี
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ประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดภาระหน้าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบัติการ ผู้บริหาร มีการควบคุมการดูแล
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน รวมถึงการตรวจสอบ
ภายในนาเสนอเป็นรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
หลักการข้อที่ 14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบแสดงฐานะการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และใช้
ดุลพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปีแล้ว
หลักการข้อที่ 15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ รับทราบ โดยผ่านช่องทางและสื่อการ
เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และ web site ของบริษัท ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น
ทางบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เฉพาะงาน ทาหน้าที่เป็นผู้ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว ยังมี
ไม่มากนัก ซึ่งผู้ล งทุน สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทรศัพท์ 02-578-2822 หรือ ที่ เว็บไซต์
www.fancywood.th.com

1.2 การกากับดูแล และการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มอบให้
คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากาหนดบุคคลที่มีคุณวุฒิหรือมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับกิจการนั้น ๆ เป็น
ผู้แทนของบริษัทเข้าไปบริหารจัดการในบริษัทย่อย โดยตัวแทนดังกล่าวมีหน้าที่ดาเนิ นการเพื่อประโยชน์และ
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
การกาหนดนโยบายด้านบัญชีและการเงิน บริษัทได้กาหนดให้บริษัทย่อยใช้นโยบายด้านบัญชีและ
การเงินกลาง ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้บริษัทย่อยมีนโยบายทางบัญูชี มีการจัดทาและเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีการเงิน
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อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันตามข้อกาหนดของหน่วยงานที่กากับดูแล
และกฎหมายเกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกันบริษัทได้วางแนวนโยบายในการออกเสียงในฐานะกรรมการในบริษั ทย่อย ในมติที่สาคัญ
ต่าง ๆ เช่น การลดทุน การเพิ่มทุน การอนุมัติงบดุล การให้ความเห็นชอบโครงสร้างการบริหารงาน หรือ
การเข้าทารายการต่าง ๆ ตามข้อกาหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็นต้น จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัท
ได้กาหนดไว้ รวมถึงจะต้องเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้กาหนดไว้

1.3 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหาร ในการนาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตน ดังนี้
1) การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องจัดทาและเปิดเผย
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2) บริ ษ ั ท แจ้ ง ให้ ผ ู ้บ ริห ารทราบว่ า ผู ้ บ ริ ห ารที ่ไ ด้ รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในไม่ ค วรซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน หากพบว่า ผู้บริหาร
ท่านใดกระทาการฝ่าฝืนโดยการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางที่จะท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย บริษั ทมีบทลงโทษตามระเบียบวินัยพนักงานของบริษัท
ตามลาดับความรุนแรงจากน้อยไปหามาก คือ เริ่มจากการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร การปลดออก และการไล่ออก
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2
โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ
บริ ษ ั ท มี ค ณะกรรมการซึ ่ ง ประกอบด้ ว ยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ท ี ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ค รบถ้ ว น ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ละมาตรา 68 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก)

2.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พล.อ.ดรัณ
นายวิบูลย์
นายวิชัย
นายทวีทรัพย์
พล.ต.ท.สมเดช
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์
นายไพจิตร

ยุทธวงษ์
โกศลธนวงศ์
ตันพัฒนรัตน์
จิตต์โสภณ
ขาวขา
พิชญามาตย์
บุณยานุเคราะห์

8. นายอาวิน

โซนี่

9. พล.อ.อุทัย

ชินวัตร

โดยมี นายปิยพจน์ วงศ์อภัย

ประธานกรรมการ
กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ/ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564 มีทั้งหมด 9
ครั้ง กรรมการทั้ง 9 ท่าน เข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้ง
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2.2 ผู้บริหารของบริษัท (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากภาคผนวก)
1. นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
3. นายเมธา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน
รังสิยาวรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริการ
(CEO)
นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบัญชีการเงิน
(CFO)
นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายเมธา รังสิยาวรานนท์

2.3 เลขานุการบริษัท
นายปิยพจน์ วงศ์อภัย
ตาแหน่ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ 40 ปี
เลขานุการบริษัท
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท
ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายปิย พจน์ วงศ์อภัย ให้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 โดยมีคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสาร
แนบ 2
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2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564
ค่าบาเหน็จตอบแทนกรรมการ

จานวนราย

จานวนเงินรวม (บาท)

-

-

เงินเดือน

3

โบนัส

-

ค่าตอบแทนรายเดือน

9

2,300,000.00

เบี้ยประชุม

9

315,000.00

ผลประโยชน์หลังออกงาน

-

-

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

3

103,638.00

รวม

บจ.แฟนซีแอสเสท
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2564
เงินเดือน

3,454,560.00
-

6,173,198.00

จานวนราย

จานวนเงินรวม (บาท)

-

-

โบนัส

-

-

ค่าตอบแทนรายเดือน

-

-

ผลประโยชน์หลังออกงาน

-

-

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ

-

-

รวม

-

ค่าตอบแทนอื่น (ที่ไม่ใช่เงิน)
- กรรมการ (ไม่มี)
- ผู้บริหาร (ไม่มี)

2.5 บุคลากร
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด ( มหาชน) มีพนักงานทั้งหมด 66 คน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้
จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้น 14.35 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
ช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน รวม 3.22 ล้านบาท
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จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงานบริษัทแฟนซีวู๊ดฯและบริษัทย่อยปี 2564
บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส (คน)

บจ.แฟนซีแอสเสท (คน)

พนักงานระดับปฏิบตั ิการ

40

1

พนักงานระดับบริหาร

3

-

พนักงานสานักงานใหญ่

11

2

รวม

54

12

14,347,669.11

3,218,380.56

ผลตอบแทน (บาท)

2.6 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร มีจานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
1. นายวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่/ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน
3. นายเมธา รังสิยาวรานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่/ รักษาการผู้จัดการโรงงาน
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร
1. พิจารณาอนุมัตินโยบายที่ส าคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของ
บริษัท รวมถึงการก ากับ ดูแลการด าเนิน งานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามจานวนที่จาเป็นและเห็นสมควร ตั้งแต่ระดับกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และผลประโยชน์ตอบแทนที่
เหมาะสม และมีอานาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชาระเงิน การทาสัญญา
ซื้อขายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
4. มีอานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่าย
หรือการจ่ายเงิน แต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
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7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ทั้งนี้การอนุมัติร ายการของคณะกรรมการบริห ารดังกล่าว ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ท าให้
กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงรายการที่กาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ ถือหุ้นในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพจิตร
บุณยานุเคราะห์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายอาวิน
โซนี่
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายปิยพจน์ วงศ์อภัย

เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อานาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บ ริ ษ ั ท มี ก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ งและเปิ ด เผยอย่ า งเพี ย งพอ โดย
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทารายงานการเงินทั้งรายไตรมาสและประจาปี
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบภายในที ่ เ พี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ
3. พิจารณา คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี
4. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนด ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทารายงานกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูล
ดังนี้
 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท
 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
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เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้ว
1. นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวิชัย
ตันพัฒนรัตน์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายอาวิน โซนี่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยมี นายปิยพจน์ วงศ์อภัย

เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อานาจหน้าที่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารงตาแหน่งกรรมการบริษัท นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป โดยต้องมีความชัดเจนโปร่งใส
4. กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ขึ้นไป เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจาปี โดยได้คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณา
ประเมินผล
5. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปของบริษัท ได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท
6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท คือ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญของบริษัท กาหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท
รวมถึงการกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท
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2. มีอานาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้ายบุคคลตามจานวนที่จาเป็นและเห็นสมควร ตั้งแต่ระดับผู้บริหารหรือ
พนักงานของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ทุกตาแหน่ง รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และผลประโยชน์
ตอบแทนที่เหมาะสมและมีอานาจในการปลดออก ให้ออก ไล่ออกพนักงานตามความเหมาะสม
3. มีอานาจในการกาหนดเงื่อนไขทางการค้า เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลาการชาระเงิน การทาสัญญา
ซื้อขายการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้า เป็นต้น
4. มีอานาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่าย
หรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งมีวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
5. พิจารณาเรื่องการลงทุนในโครงการประเภทต่าง ๆ รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สิน
6. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
8. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ท าให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมถึงรายการที่กาหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์

2.7 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน จะเป็นผู้
พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาจากคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และเวลาที่จะเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัทโดยสม่าเสมอ ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็น
ผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลเดียวกันหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี คะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในการ
ประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง กรรมการจานวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตาแหน่งและถ้ากรรมการจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่ง
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2.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ ได้จ ้างบริษัท กริน ทร์ ออดิท จ ากัด ผู้ส อบบัญชีของบริษัท โดยมี นางสาวกรรณิการ์
วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจน์ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสุมนา
เสนีวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5897 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ้มปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3675 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวกชมน
ซุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11536 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อยประจาปี 2564 โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบปี
งบไตรมาสรวม
รวม

800,000 บาท
600,000 บาท
1,4000,000 บาท
บริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด

งบปี
งบไตรมาสรวม
รวม

400,000 บาท
300,000 บาท
700,000 บาท

รวมทั้ง 2 บริษัท

2,100,000 บาท
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3
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
3.1 รายการระหว่างกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท
หรือสามารถควบคุมกลุ่มบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญในการตัดสินใจ
ด้านการเงินหรือการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท
ในปี 2564 บริษัทมีรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 เรื่อง
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทปฏิบัติตามข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันรวมถึงการได้มาหรือจาหน่ายไปของรายการที่สาคัญของบริษัทและบริษัทย่อยตลอดจนมาตรฐานบั ญชีที่
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

3.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติรวมถึงแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทได้มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และผู้จัดการฝ่ายบัญชีเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทารายการระหว่างกันทั้งหมดจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไป
ตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็ นไปในราคายุติธรรมและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งหรือ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ผู้มีส่วนได้เสียในการทารายการใด ๆ ไม่มีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการทารายการนั้น
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง ในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญนอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
ย่อยแล้ว
2. ข้าพเจ้าฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้
เปิ ด เผยข้ อ มู ลในส่ ว นที ่เ ป็ น สาระส าคัญ ทั ้ งของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยอย่า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผู้สอบบัญชี และ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย
ในกรณีนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท กากับ ไว้ ข้าพเจ้าฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้า
ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ- นามสกุล

1. นายวิบูลย์

โกศลธนวงศ์

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

………...………………………

2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

………...………………………

3. นายเมธา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

………...………………………

เลขานุการบริษัท

………...………………………

รังสิยาวรานนท์

ผู้รับมอบอานาจ
นายปิยพจน์
วงศ์อภัย
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง ในฐานะ
กรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือ ขาด
ข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบ
ทานแล้วและไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสาระสาคัญ ข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้
ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริษัท กากับไว้ ข้าพเจ้าฯ จะถือว่าไม่ใช่
ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ- นามสกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายวิบูลย์

โกศลธนวงศ์

กรรมการ

……………...............…………

2. นายวิชัย

ตันพัฒนรัตน์

กรรมการ

……………...............…………

3. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

กรรมการ

……………...............…………

4. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา

กรรมการ

……………...............…………

5. พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข

กรรมการ

……………...............…………

6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

กรรมการ

……………...............…………

7. นายไพจิตร

บุณยานุเคราะห์

กรรมการ

……………...............…………

8. นายอาวิน

โซนี่

กรรมการ

……………...............…………

9. พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร

กรรมการ

……………...............…………

ผู้รับมอบอานาจ
นายปิยพจน์
วงศ์อภัย

เลขานุการบริษัท

……………...............…………
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เอกสารแนบ

84

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ผู้บริหารทุกท่านไม่มีประวัติการทาผิดกฎหมาย, ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมี
รายชื่อต่อไปนี้
1. พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข

อายุ 68 ปี

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี
พ.ศ. 2557
กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จากัด กระทรวงคมนาคม
ปี พ.ศ. 2558 – 2559

กรรมการ

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

2. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์

อายุ 51 ปี

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) (ผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการผู้จดั การ

บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด

85

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

3. นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์

อายุ 74 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549 , DCP รุ่น 79)
ตาแหน่ง

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการ

บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด

4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

อายุ 45 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 124 , DCP ปี2559 รุ่น 226 )
ตาแหน่ง

กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

8.18 % (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

ประสบการณ์การทางาน
รองกรรมการผู้จดั การ

บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด

5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา

อายุ 68 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2559 รุ่น 133 )
ตาแหน่ง

กรรมการ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสน
ศาสตร์(รป.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการ

บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด
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6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญมาตย์

อายุ 71 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

Ph.D., วท.ม., วท.บ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) (2553-2558)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

7.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

อายุ 83 ปี

(ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP ปี 2549)
ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประธานกรรมการสรรหาฯ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

8. นาย อาวิน โซนี่

อายุ 40 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : 2000-2004 BBA
สาขาการเงินและบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017

กรรมการสรรหาฯ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

9. พล.อ.ดร.อุทัย ชินวัตร

อายุ 78 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

ประสบการณ์การทางาน

รองปลัดกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหารจานวน 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาตลงวันที่ 18
พฤษภาคม 2535 ทั้งนี้ผู้บริหารทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน, ไม่มีประวัติการทาผิดกฎหมาย ไม่มีหนี้สินกับบริษัทและ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์

อายุ 51 ปี

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ปริญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษัท

2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

อายุ 45 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการผู้จดั การใหญ่ (ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

8.18 % (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

3.นายเมธา รังสิยาวรานนท์
ตาแหน่ง

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
15.57 % (ณ วันที่ 1 เมษายน 2564)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผู้บริหารดังนี้
นายวิบูลย์
โกศลธนวงค์
กรรมการ
นายวิชัย
ตันพัฒนรัตน์
กรรมการ
นายทวีทรัพย์
จิตต์โสภณ
กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา
กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผู้บริหารบริษัทมีดังนี้

นายวิบูลย์

โกศลธนวงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

51

สัดส่วนการถือหุ้น
% บริษัท
-

นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

กรรมการผู้จดั การใหญ่

45

8.18

นายเมธา

รังสิยาวรานนท์

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่

50

15.57

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

อายุ (ปี)

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

หมายเหตุ : ไม่มีผู้บริหารท่านใดถือหุ้นในบริษัทย่อย
ผู้บริหารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย ให้ดารงตาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2562 เพื่อทาหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายก าหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัท ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
กฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทโดยมีข้อมูลประวัติ ดังนี้
นายปิยพจน์ วงศ์อภัย อายุ 40 ปี
ตาแหน่ง เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงาน
ประจาปีของบริษัท
1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
2.1 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ “รายงานการมีส่วนได้เสีย ” (หมายถึง กรรมการ และ
ผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
2.2 เลขานุการบริษัทจัดส่งสาเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบ
ภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น
2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วนและ
สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดทาเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายใน เพราะถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญยิ่งในการ ปัองกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขี้นกับบริษัทและช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การ
บริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กาหนดนโยบายให้มีระบบการควบคุม
ภายใน ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิมที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยบริษัทได้จัดให้มี
หน่วยตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรง
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื ่ อ สอบทานระบบการปฏิ บ ั ต ิ ง านของกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กรโดยรวม
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายปิยพจน์ วงศ์อภัย เป็นผู้รับผิดชอบ ในการประสานงาน การกากับดูแล
การตรวจสอบภายใน กับหน่วยงานภายในบริษัทฯ และหน่วยงานภายนอก
นายปิยพจน์ วงศ์อภัย อายุ 40 ปี
ตาแหน่ง เลขานุการบริษัท
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน

ในปี 2564 บริษัทฯ มีการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทฯดังนี้
บริษัท แฟนซีแอสเสท จากัด ที่ดินว่างเปล่า จานวน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 25-1-41 ไร่ หรือ 10,141
ตารางวา ที่ตั้ง ติดถนนเลียบคลองสองฝั่งตะวันตก ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

93

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
และรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

0

รำยงำนกำรของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั แฟนซีวดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน)
ควำมเห็น
ข้าพเจ้า ได้ต รวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษ ัท แฟนซี วู๊ด อิ น ดัส ตรี ส จ ากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย(กลุ่ ม บริ ษ ัท ) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสาหรับปี สิ้นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและหมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชี
ที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาเนิ นงานรวมและผลการ
ดาเนิ นงานเฉพาะกิ จการ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชี พบัญชี ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่ องส าคัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื่ องต่ า ง ๆ ที่ มี นั ย ส าคัญ ที่ สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จเยี่ ย งผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้า พเจ้ า
ในการตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสาหรั บงวดปั จจุ บัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิ จารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
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-2กำรประเมินค่ ำเผือ่ กำรลดมูลค่ ำสินค้ ำคงเหลือ
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริ ษทั มีค่าเผื่อการ
ลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือจานวน 34.94 ล้านบาท และจานวน 26.40 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นรายการที่ มีสาระสาคัญ ต่องบการเงิ น
เนื่ องจากค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นการประมาณการโดยใช้ดุลพินิจของผูบ้ ริ หารที่ ตอ้ งอาศัยประสบการณ์การ
พิจารณาจากสิ นค้าคงเหลื อที่ คาดว่าจะขายไม่ได้ สิ นค้าล้าสมัยหรื อเสื่ อมสภาพ ซึ่ งขึ้ นอยู่กบั การวิเคราะห์ ในรายละเอียด
เกี่ยวกับวงจรอายุของสิ นค้า ดังนั้น อาจทาให้เกิดความเสี่ ยงในการรับรู ้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือไม่เพียงพอ
และทาให้กลุ่มบริ ษทั แสดงมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในจานวนที่สูงเกินไป
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าที่สาคัญรวมถึง
 ทาความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริ หารสิ นค้าคงเหลือ และการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
 วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบข้อมูลระยะเวลาการถื อครองและการเคลื่ อนไหวของสิ นค้าคงเหลื อเพื่อระบุ ถึงกลุ่มสิ นค้า
ที่มีขอ้ บ่งชี้วา่ มีการหมุนเวียนของสิ นค้าที่ชา้ กว่าปกติ
 ทดสอบความถูกต้องของการจัดทารายงานอายุของสิ นค้าคงเหลือ และการคานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
 สุ่ มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ่ายที่ จาเป็ นโดยประมาณในการขายภายหลังวันสิ้ นปี ภายหลังวันที่ ในงบการเงิ น
กับเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 เข้าร่ วมสังเกตการณ์ตรวจนับสิ นค้า เพื่อดูการเสื่ อมสภาพและการล้าสมัย
 พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค่ ำเผือ่ ผลขำดทุนทีค่ ำดว่ ำจะเกิดขึน้ ของเงินให้ ก้ ยู มื และดอกเบีย้ ค้ ำงรับแก่ บริษัทย่ อย
ตามที่ ก ล่ าวในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ 5 บริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ งมี ผ ลขาดทุ น สะสมเกิ น ทุ น ซึ่ ง ฝ่ ายบริ ห ารของ
กลุ่ ม บริ ษ ัท อยู่ระหว่างการบริ ห ารทางด้า นการเงิ น และการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ ริ ษ ัท ย่อ ยแห่ ง นั้น มี ผ ลการด าเนิ น งาน
ที่ ดี ข้ ึ นในอนาคต ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 บริ ษั ท มี เ งิ น ให้ กู้ ยื ม รวมถึ ง ดอกเบี้ ยค้ า งรั บ แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว
รวมจานวน 624.26 ล้านบาท และมีผลขาดทุนด้านเครดิตเงินให้กยู้ ืมรวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับแก่บริ ษทั ย่อย จานวน 159.99 ล้านบาท
ซึ่ งแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้าพิจารณาว่ารายการดังกล่าวมีความสาคัญ เนื่ องจาก บัญชีดงั กล่าวจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดาเนินงานในอนาคตของบริ ษทั ย่อย รวมถึงการกาหนด
อัตราคิดลดและสมมติฐานที่สาคัญ ซึ่งทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตของบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าที่สาคัญรวมถึง
 ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจและประเมิ น ข้อสมมติ ที่ ใช้ในการจัดทาแผนและคาดการณ์ กระแสเงิ นสดในอนาคต
ของบริ ษ ัท ย่อ ย ซึ่ ง จัด ท าโดยฝ่ ายบริ ห าร โดยท าความเข้าใจในกระบวนการที่ ท าให้ ได้ม าซึ่ งตัว เลขดังกล่ า ว
และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าวและการกาหนดอัตราคิดลด
โดยประเมินจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องกลุ่มบริ ษทั
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-3กำรด้ อยค่ ำของอสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน และทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ดำเนินงำน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งมี ก ารทดสอบการด้อ ยค่ า ของบัญ ชี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น บั ญ ชี ที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์
และบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 14 ที่มีขอ้ บ่งชี้ของการด้อย
ค่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน การทดสอบการด้อยค่านี้ มีนยั สาคัญต่อการตรวจสอบ เนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มียอดตาม
บัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจานวน 92.73 ล้านบาท 276.59 ล้านบาท และ 29.09 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 42
ของสิ นทรัพย์รวมในงบการเงินรวม การพิจารณาด้อยค่าของสิ นทรัพย์ตอ้ งใช้ดุลยพินิจที่สาคัญของฝ่ ายบริ หารที่เกี่ยวข้องกับ
การคาดการณ์แผนงานในอนาคตในการจัดการสิ นทรัพย์ ซึ่ งมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เหล่านั้น
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าที่สาคัญรวมถึง
 ทาความเข้าใจและสอบถามผูบ้ ริ หารถึงนโยบายในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดาเนินงาน
 ประเมิ น ข้อ สมมติ ที่ ใ ช้ ใ นการจัด ท าแผนและคาดการณ์ ก ระแสเงิ น สดในอนาคต โดยการท าความเข้า ใจ
ในกระบวนการที่ทาให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว
 ประเมิ น สมมติ ฐ านที่ ใ ช้ใ นการประเมิ น และวิ ธี ก ารประเมิ น ของผู ้ ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ รวมถึ ง การประเมิ น
ความสามารถทางวิชาชีพของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
 ทดสอบการคานวณการวัดมู ลค่ าประมาณการด้อยค่าโดยนามูล ค่าตามเล่ม ประเมิ น ณ วัน ที่ ป ระเมิ น มาคานวณ
ค่าเสื่ อมราคาตามอายุที่เหลืออยูต่ ามเล่มประเมิน และนามาเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ ณ วันที่สิ้นรอบบัญชี
 พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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-4ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ น
และรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ที่ อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ รายงานประจาปี ภายหลังวัน ที่
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่ เกี่ ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อ ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูล
ที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่ อ ข้า พเจ้าได้อ่ า นรายงานประจ าปี หากข้า พเจ้าสรุ ป ได้ว่ามี ก ารแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ อ งดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลเพื่อให้ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลดาเนิ นการแก้ไขข้อมูล
ที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มหี น้ ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลต่ องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัด ท างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่ จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญ ชี ซ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื่ อมั่น
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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-5ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็ น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่ พ บข้อ มูล ที่ ขดั ต่อ ข้อ เท็ จจริ งอัน เป็ นสาระส าคัญ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุ จริ ตจะสู งกว่า
ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุ จริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุ มภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
 ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผูบ้ ริ ห ารใช้แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการทางบัญ ชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญที่ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ด
ข้อสงสัยอย่างมี นัยส าคัญต่ อความสามารถของกลุ่ มบริ ษ ัทในการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข ้อสรุ ปว่า
มี ความไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อ งกล่ าวไว้ในรายงานของผู ้ส อบบั ญ ชี ข องข้าพเจ้า โดยให้ ข ้อ สั งเกต
ถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิ จการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการ
กาหนดแนวทางการควบคุ มดู แล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่น ซึ่ งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผล
ที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
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-6จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่ มีนัยสาคัญ มากที่ สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื่ อ งเหล่ านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้น แต่ ก ฎหมายหรื อข้อ บังคับ ไม่ ให้ เปิ ดเผยต่ อ สาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ อ งดังกล่ าว
หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
กรุ งเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2565

บริษทั แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น

5, 6

133,563

10,582

7,354

2,224

10,534

6,510

9,578

21,704

เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น

5

-

-

464,268

484,946

สิ นค้าคงเหลือ

7

389,353

536,910

18,823

27,264

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

8

-

-

-

-

533,450

554,002

500,023

536,138

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จากัดในการใช้

9

13,221

13,221

4,422

4,422

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

10

-

-

-

-

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

11

92,729

91,563

92,729

91,563

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

276,586

312,144

276,690

312,180

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

13

1,122

1,435

918

1,174

26

47

26

47

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน

14

29,095

34,529

29,095

34,529

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

15

8,600

5,899

6,608

4,747

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

421,379

458,838

410,488

448,662

รวมสินทรัพย์

954,829

1,012,840

910,511

984,800

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1

บริษทั แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน(ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้ น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

16

26,783

25,665

26,783

25,665

17

21,471

21,009

14,011

14,729

5

306

286

250

234

5

1,300

3,300

1,300

3,300

18

-

750

-

679

49,860

51,010

42,344

44,607

887

1,193

726

976

11,955

8,609

7,168

4,000

4,452

4,242

4,238

3,998

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน

17,294

14,044

12,132

8,974

รวมหนีส้ ิ น

67,154

65,054

54,476

53,581

615,000

615,000

615,000

615,000

615,000

615,000

615,000

615,000

19

709,151

709,151

709,151

709,151

20

25,600

25,600

25,600

25,600

(462,076)

(401,965)

(493,716)

(418,532)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้ น

887,675

947,786

856,035

931,219

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

954,829

1,012,840

910,511

984,800

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

5

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน

18

ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 615,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 615,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2

บริษัท แฟนซี ว๊ ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่ วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กำไรขั้นต้ น
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขำดทุนจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
ขำดทุนก่ อนภำษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ขำดทุนสำหรับปี

23

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

2563

209,768
(192,939)
16,829
167
10,973
(19,435)
(68,510)
(59,976)
(1,333)
(61,309)
(61,309)

255,250
(229,237)
26,013
186
11,903
(19,066)
(64,132)
(45,096)
(1,941)
(47,037)
(47,037)

186,845
(173,299)
13,546
139
9,409
(16,574)
(81,430)
(74,910)
(1,307)
(76,217)
(76,217)

206,112
(190,914)
15,198
146
11,377
(13,956)
(73,251)
(60,486)
(1,464)
(61,950)
(61,950)

1,198
1,198
(60,111)

705
705
(46,332)

1,033
1,033
(75,184)

583
583
(61,367)

(0.10)

(0.08)

(0.12)

(0.10)

กำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ ไว้ในกำไร
หรือขำดทุนภำยหลัง :
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที่กาหนดไว้
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -สุ ทธิจำกภำษี
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน (บำทต่ อหุ้น)

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

3

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

615,000

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี

18

709,151

-

-

709,151

615,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564

ขาดทุนสาหรับปี

709,151

-

-

709,151

615,000

หุ ้นสามัญ

ส่ วนเกินมูลค่า

โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี

615,000
-

18

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ขาดทุนสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น

บริษัท แฟนซีว๊ ูด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

25,600

-

-

25,600

25,600

-

-

25,600

จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

1,198
(462,076)

-

(61,309)

(401,965)

705
(401,965)

-

(47,037)

(355,633)

ยังไม่จดั สรร

กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินรวม

(หน่วย:พันบาท)

-

-

(1,198)
-

1,198

-

-

(705)
-

705

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

887,675

1,198

4

(61,309)

947,786

947,786

705

(47,037)

994,118

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

รวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

615,000

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี

18

709,151

-

-

709,151

615,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564

ขาดทุนสาหรับปี

709,151

-

-

709,151

615,000

หุ้นสามัญ

ส่ วนเกินมูลค่า

โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

-

กาไรเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับปี

615,000
-

18

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และชาระแล้ว

ขาดทุนสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่ อ)

บริษัท แฟนซีว๊ ูด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

25,600

-

-

25,600

25,600

-

-

25,600

จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

1,033
(493,716)

-

(76,217)

(418,532)

583
(418,532)

-

(61,950)

(357,165)

ยังไม่จดั สรร

กาไร (ขาดทุน) สะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:พันบาท)

(1,033)
-

1,033

-

-

(583)
-

583

-

-

ผลกาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

856,035

1,033

(76,217)

931,219

931,219

583

(61,950)

992,586

ส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

รวม

5

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(61,309)

(47,037)

(76,217)

(61,950)

การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน

1,333

1,941

1,307

1,464

การปรับปรุ งด้วยดอกเบี้ยรับ

(167)

(186)

(139)

(146)

การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(3,255)

6,856

(3,187)

6,543

การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือลดลง

23,555

33,734

8,019

184

10

9,849

-

2,703

671

(26,786)

(509)

(17,499)

3,346

768

3,168

1,000

39,979

44,078

39,854

43,682

-

-

-

10,000

การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า

4,866

6,407

422

2,303

การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

7,075

-

-

-

การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

658

1,047

594

952

การปรับปรุ งด้วยค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)

(644)

(501)

34,116

10,730

การปรับปรุ งด้วยภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายไม่ขอคืนตัดบัญชี

85

-

85

-

การปรับปรุ งด้วย (กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น

(46)

1

(46)

1

การปรับปรุ งด้วยรายได้อื่นจากการปรับลดหนี้สินตามสัญญาเช่า

(94)

-

(77)

-

การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

4,207

-

-

-

การปรับปรุ งด้วย (กาไร) จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

(558)

(819)

(558)

(819)

รวมรายการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)

81,021

76,389

83,049

61,098

19,712

29,352

6,832

(852)

ภาษีเงินได้รับคืน

1,213

-

570

-

ภาษีเงินได้จ่ายออก

(4,009)

(3,024)

(2,516)

(1,883)

-

(1,539)

-

(1,539)

16,916

24,789

4,886

(4,274)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

-

-

(10,000)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(9)

(11)

(9)

(11)

107,854

-

-

748

1,120

748

1,120

-

-

2,000

29,100

43

72

14

32

108,636

1,181

2,753

20,241

ปรับรำยกำรทีก่ ระทบกำไร (ขำดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่ ำย)

การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
ค่าเสื่ อมราคา ค่าสู ญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กำรดำเนินงำน

เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มำจำกกิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

-

6

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง

(6,015)

(2,990)

(6,015)

(2,990)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

85,013

102,956

85,013

102,956

เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(77,880)

(101,770)

(77,880)

(101,770)

-

-

2,300

4,000

เงินสดจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

(2,000)

(23,750)

(4,300)

(16,600)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(1,543)

(2,578)

(1,516)

(1,311)

เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า

(192)

(268)

(157)

(220)

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(2,617)

(28,400)

(2,555)

(15,935)

46

(1)

46

(1)

122,981

(2,431)

5,130

31

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดต้ นปี

10,582

13,013

2,224

2,193

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดสิ้นปี

133,563

10,582

7,354

2,224

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) - สุ ทธิ

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ่ งถึงกาหนดจ่ายคืนในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
ประกอบด้วย
(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2564
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

16

7

16

7

5,289

2,864

1,790

1,812

128,180

7,643

5,470

337

78

68

78

68

133,563

10,582

7,354

2,224

รำยกำรทีไ่ ม่ กระทบเงินสด
1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั โอนจัดประเภท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 6.46 ล้านบาท
2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั โอนจัดประเภท สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน เป็ น อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จานวน 1.97 ล้านบาท
3) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั โอนจัดประเภท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ เป็ น สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดาเนิ นงาน จานวน 2.15 ล้านบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

2.

บริ ษทั แฟนซี วดู๊ อินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย กิจกรรมหลักของบริ ษทั
คือ กำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ กำรให้บริ กำรที่เกี่ยวข้องกับไม้ยำงพำรำ และให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์ บริ ษทั มีที่อยู่
จดทะเบียนดังนี้
สำนักงำนใหญ่
: 357 หมู่ที่ 12 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 (คู่สร้ำง) ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบำงปลำกด
อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำขำ 1
: 219/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำโรงช้ำง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สำขำ 2
: 22 ซอยประดิ ษฐ์มนู ธรรม 23 ถนนประดิ ษฐ์มนู ธรรม แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ำว
กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด (“บริ ษทั ย่อย”) เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทย กิจกรรมหลักของบริ ษทั คือ
กำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ บริ ษทั ย่อยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนดังนี้
สำนักงำนใหญ่
: 219 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ำโรงช้ำง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
สำขำ 1
: 22 ซอยประดิ ษฐ์มนู ธรรม 23 ถนนประดิ ษฐ์มนู ธรรม แขวงลำดพร้ ำว เขตลำดพร้ำว
กรุ งเทพมหำนคร
เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและกำรนำเสนองบกำรเงิน
2.1 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ที่ ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้เกิ ด
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำซึ่งควำม
ไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุรกิจ ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ติดตำมควำมคืบหน้ำของ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้ สินและหนี้ สินที่
อำจเกิ ดขึ้ นอย่ำงต่อเนื่ อง ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุ ลยพิ นิ จในประเด็นต่ำงๆ เมื่ อสถำนกำรณ์ มีกำร
เปลี่ยนแปลง
2.2 หลักเกณฑ์ ในกำรนำเสนองบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมนี้ ไ ด้ร วมงบกำรเงิ น ของบริ ษทั แฟนซี วู๊ด อิ น ดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย ที่ บริ ษ ทั
มี อำนำจควบคุ ม อย่ำงเป็ นสำระสำคัญ

บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด

สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ)
2564
2563
100.00
100.00

ประเภทธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

รำยกำรบัญชีกบั บริ ษทั ย่อยที่มีสำระสำคัญได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จัดท ำขึ้ น โดยใช้น โยบำยกำรบัญ ชี เช่ น เดี ยวกับ ที่ ใช้ส ำหรั บ รำยกำรบัญ ชี ที่ เหมื อ นกัน หรื อ
เหตุกำรณ์ทำงบัญชีที่คล้ำยคลึงกันสำหรับกำรจัดทำงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั

8

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
3.

หลักเกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
3.1 เกณฑ์ ในกำรปฏิบัติ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ได้จดั ทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำร
บัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวชิ ำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
เพื่อควำมสะดวกของผูอ้ ่ำนงบกำรเงิน บริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย
นี้ ซึ่งได้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อใช้ในประเทศ
3.2 เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ ำ
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม (เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในนโยบำยบัญชี)
3.3 สกุลเงินทีใ่ ช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ จดั ทำและแสดงหน่วยเงินตรำเป็ นเงินบำทซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั ข้อมูล
ทำงกำรเงินทั้งหมดมีกำรปั ดเศษในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบำทและหลักล้ำนบำท
ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่ำงอื่น
3.4 กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ฝ่ ำยบริ หำรอำจต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ผลกระทบของเหตุกำรณ์ ที่ไม่แน่ นอนในอนำคตที่ อำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงิ นที่ แสดงในงบกำรเงิ นและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด้วยเหตุน้ ี ผลที่ เกิดขึ้นจริ งจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณ
กำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ได้แก่
สัญญำเช่ำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่ มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า - กลุ่มบริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
ในกำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริ ษทั มีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยคำนึ งถึงข้อเท็จจริ งและ
สภำพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ ทำให้เกิดสิ่ งจูงใจในทำงเศรษฐกิ จสำหรับกลุ่มบริ ษทั ในกำรใช้สิทธิ เลือกนั้น
ภำยหลังจำกวันที่ สัญญำเช่ ำมี ผล กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นอำยุสัญญำเช่ ำใหม่หำกมี เหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ที่มี
นัยสำคัญซึ่งอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงิ น ในอดี ต อำยุของหนี้ ที่ คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิ จที่ คำดกำรณ์ ไว้ของกลุ่มลูกค้ำที่ มีค วำมเสี่ ยงด้ำนเครดิ ต ที่
คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจ
ของกลุ่มบริ ษทั อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกค้ำที่เกิดขึ้นจริ งในอนำคต
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ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ าสาเร็ จรู ป วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง
กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนปรับหลักเกณฑ์ เรื่ องนโยบำยกำรด้อยค่ำของสิ นค้ำคงเหลือให้ครอบคลุมสิ นค้ำ
ทุกประเภท คือ สิ นค้ำสำเร็ จรู ป วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุ สิ้นเปลือง โดยพิจำรณำด้อยค่ำเมื่อรำคำตำมบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวสู งกว่ำมูลค่ำสิ นค้ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รวมถึงพิจำรณำด้อยค่ำสิ นทรัพย์ดงั กล่ำว ตำมอำยุที่คำ้ ง
นำนและไม่มีกำรเคลื่อนไหว แล้วแต่กรณี
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์ เพื่อขายและที่ ดินรอพัฒนา
กลุ่มบริ ษทั พิจำรณำกำรปรับลดต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย และที่ดินรอกำรพัฒนำ เมื่อพบว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์ดงั กล่ำวลดลง ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อขำย และที่ ดินรอกำรพัฒนำ เท่ำกับมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับ อย่ำงไรก็ตำม ควำมมีสำระสำคัญและกำรปรับลด
มูลค่ำดังกล่ำวขึ้นกับดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
ประมำณกำรต้นทุนทั้งหมดที่จะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
ในกำรคำนวณต้นทุนขำยบ้ำนพร้อมที่ ดิน กลุ่มบริ ษทั ต้องประมำณต้นทุนทั้งหมดที่ จะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ ม ทรัพ ย์ ซึ่ งต้น ทุ น ดังกล่ำวประกอบด้วย ต้น ทุ น ที่ ดิน และ กำรปรั บ ปรุ งที่ ดิ น ต้น ทุ น ค่ำออกแบบและ
ก่อสร้ำง ต้นทุนงำนสำธำรณูปโภค ต้นทุนกำรกูย้ มื เพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงโครงกำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ฝ่ ำยบริ หำรได้ประมำณกำรต้นทุ นดังกล่ำวขึ้นจำกประสบกำรณ์ ในกำรประกอบธุ รกิ จโดยจะมี กำรทบทวนกำร
ประมำณกำรดังกล่ำวเป็ นระยะๆ หรื อเมื่อต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่ำงจำกประมำณกำรต้นทุนอย่ำงมีสำระสำคัญ
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัท พิ จ ำรณำค่ ำเผื่ อ กำรด้อ ยค่ ำของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย เมื่ อ พบว่ำบริ ษ ัท เหล่ ำนั้น ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ได้รั บ
ผลกระทบอย่ำงมำกจำกภำวะวิกฤตเศรษฐกิจในปั จจุบนั ซึ่งอำจต้องใช้ระยะเวลำนำนที่มูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว
จะปรับเพิ่มขึ้น ฝ่ ำยบริ หำรพิจำรณำปรับลดมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวตำมดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร อย่ำงไรก็ตำม
กำรใช้ประมำณกำรและข้อสมมติที่แตกต่ำงกันอำจมีผลต่อจำนวนค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ดังนั้น กำรปรับปรุ งค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวอำจมีข้ ึนได้ในอนำคต
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุ น ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และค่ำตัด
จำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ตลอดจนสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
และค่ำตัดจำหน่ ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มู ล ค่ ำคงเหลื อ เมื่ อเลิ ก ใช้งำน (ถ้ำมี ) และต้อ งทบทวนอำยุก ำรให้ ป ระโยชน์ แ ละมู ล ค่ ำคงเหลื อ ใหม่ ห ำกมี ก ำร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจะต้องพิจำรณำกำรด้อยค่ำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุ น ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหำกมีขอ้ บ่งชี้ และบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่
คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
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ข้อบ่งชี้ดงั กล่ำวรวมถึงกำรลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญของมูลค่ำตลำดหรื อมูลค่ำที่ได้รับจำกกำรใช้ประโยชน์ในอนำคต
ของสิ น ทรั พ ย์ กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงมี นัยสำคัญ ของกลยุทธ์ท ำงธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษ ัท ที่ มีผ ลกระทบต่อกำรใช้
สิ นทรัพย์น้ นั ในอนำคต แนวโน้มในทำงลบของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกำรสูญเสี ยส่ วน
แบ่งตลำดที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับที่สำคัญหรื อคำตัดสิ นของศำลที่มีผลกระทบในทำง
ลบต่อธุรกิจ เป็ นต้น
กำรทดสอบกำรด้อยค่ำของอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุ น ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับใน
อนำคตจำกสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในกำรคำนวณ
มูลค่ำปั จจุบนั ของกระแสเงินสดนั้น ๆ ทั้งนี้ กระแสเงินสดประมำณกำรบนพื้นฐำนของข้อมูลกำรดำเนิ นงำนที่มีอยู่
ณ ปั จจุบนั ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับสภำวะตลำดในอนำคต รวมถึง
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์หรื อหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิ ดเงินสดนั้น โดยประมำณ
กำรกระแสเงินสดดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงได้เนื่ องจำก ภำวะกำรแข่งขัน แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของรำยได้
โครงสร้ำงต้นทุน กำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำคิดลด ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดที่เกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ ง
ต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดื อนในอนำคต อัตรำมรณะ
และปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องในเชิ งประชำกรศำสตร์ เป็ นต้น ในกำรกำหนดอัตรำคิดลดฝ่ ำยบริ หำรได้พิจำรณำถึงอัตรำ
ดอกเบี้ ยที่ สะท้อนถึงสภำพกำรณ์ ทำงเศรษฐกิ จในปั จจุบัน ส่ วนอัตรำมรณะใช้ขอ้ มูลตำรำงอัตรำมรณะที่ เปิ ดเผย
ทัว่ ไปในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมผลประโยชน์หลังกำรเลิกจ้ำงงำนที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณไว้
3.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ งจำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ ชัด เจนเกี่ ยวกับ วิธี ป ฏิ บัติ ท ำงกำรบัญ ชี แ ละกำรให้ แ นวปฏิ บัติ ท ำงกำรบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้
มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำวมำถื อ ปฏิ บัติ น้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งหลำยฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
ใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น ระหว่ำงประเทศ โดยส่ ว นใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ ชัด เจนเกี่ ย วกับ วิธี ป ฏิ บัติ ท ำงกำรบัญ ชี แ ละ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ ครำวกับผูใ้ ช้
มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท เชื่ อ ว่ำกำรปรั บ ปรุ งมำตรฐำนนี้ จะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ ต่ อ
งบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
4.1 รำยกำรบัญชีทเี่ ป็ นเงินตรำต่ ำงประเทศ
รำยกำรบัญชีที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ รำยงำน แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเกิดจำกรำยกำรบัญชี ที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศซึ่ งบันทึ กตำมเกณฑ์รำคำ
ทุนเดิม แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
4.2 เครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำร
เฉพำะในกรณี ที่เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ ไม่ได้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม
สำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับกำรจัดหำเงินที่มีนยั สำคัญ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมที่กล่ำวไว้ในนโยบำยกำรบัญชีเรื่ องลูกหนี้กำรค้ำ
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น ณ วันที่ รับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่ วดั มูลค่ำใน
ภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน โดยพิจำรณำ
จำกแผนธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย เมื่อกลุ่มบริ ษทั ถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินนั้น
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเงื่อนไขตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็ นกำร
รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่ำนั้น
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำววัดมูลค่ำในภำยหลังโดยใช้วธิ ีดอกเบี้ยที่แท้จริ งและต้องมีกำรประเมินกำรด้อยค่ำ ทั้งนี้
ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี่ยนแปลง หรื อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวจะรับรู ้ใน
ส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่ วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วย
มูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู ้กำรเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนั ธ์ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ เงินลงทุน
ในตรำสำรทุนซึ่งกลุ่มบริ ษทั ไม่ได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่มีกระแสเงินสดที่ไม่ได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน
ยกเว้นหนี้ สินตรำสำรอนุพนั ธ์ กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกสำหรับหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหัก
ต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนี้ สินทำงกำรเงินเป็ นหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุน
ตัดจำหน่ำย โดยใช้วิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ ง ทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่ เกิ ดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงิ น
และกำรตัดจำหน่ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลค่ำรำคำทุนตัด
จำหน่ำยคำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่งของอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนทำงกำรเงินในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กลุ่มบริ ษทั อำจเลือกวัดมูลค่ำหนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน เพื่อเป็ นกำรขจัดหรื อลด
ควำมไม่สอดคล้องของกำรรับรู ้รำยกำรอย่ำงมีนยั สำคัญ (บำงครั้งเรี ยกว่ำกำรไม่จบั คู่ทำงบัญชี)
กำรตัดรำยกำรของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั ได้สิ้นสุดลง
หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิ ที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั หรื อมีกำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์น้ นั แม้วำ่ จะไม่มีกำรโอนหรื อไม่ได้คงไว้ซ่ ึ ง
ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงิ นก็ต่อเมื่อได้มีกำรปฏิบตั ิตำมภำระผูกพันของหนี้ สินนั้นแล้ว มีกำรยกเลิก
ภำระผูกพันนั้น หรื อมีกำรสิ้ นสุ ดลงของภำระผูกพันนั้น ในกรณี ที่มีกำรเปลี่ยนหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ มีอยู่ให้เป็ น
หนี้ สินใหม่จำกผูใ้ ห้กรู้ ำยเดียวกันซึ่ งมีขอ้ กำหนดที่แตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรื อมีกำรแก้ไขข้อกำหนดของหนี้ สินที่มี
อยูอ่ ย่ำงเป็ นสำระสำคัญ จะถือว่ำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนี้สินเดิมและรับรู ้หนี้สินใหม่ โดยรับรู ้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำ
ตำมบัญชีดงั กล่ำวในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรคำนวณผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นสำหรั บลูกหนี้ กำรค้ำ โดย
อ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตจำกประสบกำรณ์ในอดี ต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต
เกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
ภำยใต้บญั ชี “ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร”
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นจะถูกตัดจำหน่ำยออกจำกบัญชี เมื่อกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีก
ต่อไป
กำรหักกลบของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุ ทธิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิบงั คับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยูแ่ ล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที่รับรู ้ และกลุ่มบริ ษทั มีควำม
ตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรื อตั้งใจที่จะรับสิ นทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงิน
ฝำกสถำบันกำรเงิน รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสู ง ซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงิน
สดในจำนวนที่ทรำบได้ซ่ ึ งครบกำหนดภำยในสำมเดือนหรื อน้อยกว่ำนับจำกวันที่ ได้มำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำร
เบิกใช้และมีควำมเสี่ ยงต่อกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำน้อยหรื อไม่มีนยั สำคัญ
4.4 ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น แสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี้ หักค่ำเผื่อผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะ
เกิดขึ้น
ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิดขึ้นประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรชำระหนี้ และกำรคำดกำรณ์
เกี่ยวกับกำรชำระหนี้ในอนำคตของลูกค้ำ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ำยบัญชีเมื่อทรำบว่ำเป็ นหนี้สูญ
4.5 สินค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรื อมูลค่ำสุทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำหลังหักค่ำเผื่อสิ นค้ำเคลื่อนไหว
ช้ำและเสื่ อมสภำพ รำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือคำนวณโดยวิธีดงั ต่อไปนี้
สิ นค้ำซื้อมำขำยไป
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพัฒนำและในระหว่ำงกำรพัฒนำ

-

วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
วิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน
วิธีรำคำเจำะจง
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ต้นทุนของสิ นค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่ และ
สภำพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำระหว่ำงผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ำได้รวมกำรปั นส่ วนของ
ค่ำใช้จ่ำย ในกำรผลิตอย่ำงเหมำะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตตำมปกติ
ต้นทุนของโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ระหว่ำงกำรพัฒนำประกอบด้วยต้นทุนจำกกำรได้มำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
ต้นทุนกำรกูย้ ืมและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ต้นทุนกำรกูย้ มื ซึ่ งกูม้ ำเพื่อใช้ในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ระหว่ำง
กำรพัฒนำรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกระทัง่ กำรพัฒนำสำเร็ จ
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
กลุ่มบริ ษทั ตั้งค่ำเผื่อสำหรับสิ นค้ำเคลื่อนไหวช้ำและเสื่ อมสภำพโดยพิจำรณำจำกอำยุและสภำพของสิ นค้ำ
4.6 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ ทจี่ ะจำหน่ ำย ทีจ่ ดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ ไว้ เพือ่ ขำย
สิ นทรัพย์หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจำหน่ำย (ที่ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนและหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขำย) จะถูก
จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำยเมื่อมูลค่ำตำมบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มำจำกกำรขำย มิใช่มำจำกกำร
ใช้สินทรัพย์น้ นั ต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกำรขำยนั้นมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสูงมำกและสิ นทรัพย์น้ นั มี
ไว้เพื่อขำยในทันทีในสภำพปั จจุบนั โดยขึ้นอยูก่ บั ข้อตกลงที่ เป็ นไปตำมปกติและถือปฏิ บตั ิกนั ทัว่ ไปสำหรับกำร
ขำยสิ นทรัพย์น้ นั ซึ่ งผูบ้ ริ หำรได้ผกู มัดกับแผนกำรเสนอขำยสิ นทรัพย์อย่ำงจริ งจังในรำคำที่สมเหตุสมผลสอดคล้อง
กับมูลค่ำยุติธรรมในปั จจุบนั ของสิ นทรัพย์น้ นั โดยได้เริ่ มดำเนิ นกำรตำมแผนเพื่อหำผูซ้ ้ื อและเพื่อทำตำมแผนให้
สมบูรณ์และมีควำมเป็ นไปได้วำ่ กำรขำยจะเสร็ จสมบูรณ์ภำยในหนึ่ งปี นับจำกวันที่จดั ประเภท โดยสิ นทรัพย์หรื อ
กลุ่มสิ นทรัพย์ที่จำหน่ำยนั้นจะวัดมูลค่ำด้วยจำนวนที่ต่ำกว่ำระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีกบั มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนใน
กำรขำย
กลุ่มบริ ษทั หยุดคิดค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับสิ นทรัพย์ที่ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
ตั้งแต่วนั ที่ ที่สินทรัพย์ดงั กล่ำวเข้ำเงื่อนไขในกำรจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย กลุ่มบริ ษทั ยังคงรับรู ้
ต่อไป สำหรับหนี้ สิน รวมถึงดอกเบี้ยและค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินซึ่งถูกจัดประเภทเป็ นหนี้สินที่ถือไว้
เพื่อขำย
4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงโดยวิธีรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี) บริ ษทั รับรู ้เงินปั นผลเป็ นรำยได้เมื่อมีกำรประกำศจ่ำย
4.8 อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน หมำยถึง อสังหำริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรื อจำกกำร
เพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่ำง ทั้งนี้ได้เปิ ดเผยแยกต่ำงหำกจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
กลุ่มบริ ษทั เลือกวิธีรำคำทุนสำหรับกำรบันทึ กบัญชีอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำ
สะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
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ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่ อมรำคำ ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตำมวิธีเส้นตรง
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำง

อำยุกำรใช้งำน
20 ปี

4.9 ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี) ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสิ นทรัพย์น้ นั
ต้นทุนที่ เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตำมควำม
เหมำะสม เมื่ อต้น ทุ นนั้น เกิ ดขึ้ น และคำดว่ำจะให้ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตแก่ กลุ่ม บริ ษ ัทและต้น ทุ น
ดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ ำเชื่ อถือ มูลค่ำตำมบัญชี ของชิ้ นส่ วนที่ ถูกเปลี่ ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก
สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำอื่น ๆ กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ตน้ ทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุนเมื่อ
เกิดขึ้น
ค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดังต่อไปนี้
อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ ำง
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ

อำยุกำรใช้งำน
20 ปี
5-20 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงก่อสร้ำง
ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุ งมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์ให้เหมำะสม
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ ผลกำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
คำนวณโดยเปรี ยบเที ยบจำกสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจำกกำรจำหน่ ำยสิ นทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และรับรู ้บญั ชีผลกำไรหรื อขำดทุนอื่นสุทธิในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
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4.10 สัญญำเช่ ำ
สัญญำเช่ ำ - กรณีกลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อไม่ โดย
สัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนั้นมีกำรให้สิทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่
ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่งเพื่อกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญำเช่ำหรื อตำมระยะเวลำที่เหลืออยู่
ของสัญ ญำเช่ ำที่ มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญ ญำเช่ ำหำกมี ควำมแน่ น อนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่ จะใช้สิทธิ เลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ กำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำดังกล่ำว เป็ นต้น
ก) สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุ นหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู ้เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำย
ชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำม
สัญญำเช่ำที่ได้รับ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผูเ้ ช่ำในกำรรื้ อและ ขนย้ำย
สิ นทรัพย์อำ้ งอิง กำรบูรณะสถำนที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์อำ้ งอิงหรื อกำรบูรณะสิ นทรัพย์อำ้ งอิงให้อยู่ในสภำพ
ตำมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสัญญำ
เช่ำหรื ออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลำใดจะสั้น
กว่ำ
ข) หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยค่ำเช่ำคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ จำนวนเงินที่คำด
ว่ำจะจ่ำยภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อซึ่ งมีควำมแน่ นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่ กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ น้ นั และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดของ
สัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ ในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่ำเช่ำผันแปรที่ไม่
ขึ้นอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เหตุกำรณ์หรื อเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรจ่ำยชำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั คิดลดมูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อตั รำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่วนเพิ่ม
ณ วันที่สัญญำเช่ำมีผล หำกอัตรำดอกเบี้ ยตำมนัยของหนี้ สินสัญญำเช่ำนั้นไม่สำมำรถกำหนดได้ ทั้งนี้ อตั รำ
ดอกเบี้ ยกำรกู้ยืม ส่ ว นเพิ่ ม อ้ำ งอิ ง จำกอัต รำผลตอบแทนของพัน ธบัต รรั ฐ บำลปรั บ ด้ว ยค่ ำควำมเสี่ ย งที่
เหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้ สินตำม
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สัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ยของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงจำกกำรจ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะถูกจัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ
กำรเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงในกำรประเมินสิ ทธิ เลือกซื้ อสิ นทรัพย์
อ้ำงอิง
ค) สัญญำเช่ ำระยะสั้นและสัญญำเช่ ำซึ่งสินทรัพย์ อ้ำงอิงมีมูลค่ ำตำ่
สัญ ญำเช่ ำที่ มี อำยุสัญ ญำเช่ ำ 12 เดื อ นหรื อน้อ ยกว่ำนับ ตั้งแต่ วนั ที่ สัญ ญำเช่ ำเริ่ ม มี ผล หรื อสัญ ญำเช่ ำซึ่ ง
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
สัญญำเช่ ำ – กรณีกลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ ำ
กรณีสัญญำเช่ ำเงินทุน
สัญญำเช่ำที่ ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำถือเป็ นสัญญำเช่ ำ
เงิ นทุน ณ วันที่ สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึ กสิ นทรัพย์ภำยใต้สัญญำเช่ำเงินทุนเป็ นลูกหนี้ ดว้ ยจำนวนที่
เท่ำกับเงิ นลงทุ นสุ ทธิ ตำมสัญญำเช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ จะได้รับตำมสัญญำเช่ ำและมูลค่ำ
คงเหลือที่ไม่ได้รับกำรประกัน หลังจำกนั้นจะรับรู ้รำยได้ทำงกำรเงินตลอดอำยุสัญญำเช่ำในรู ปแบบที่สะท้อนถึง
อัตรำผลตอบแทนรำยปี คงที่ของเงินลงทุนสุทธิตำมสัญญำเช่ำ
กรณีสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำ
ดำเนิ นงำน กลุ่มบริ ษทั บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนเป็ นรำยได้ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ต้นทุนทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรได้มำซึ่ งสัญญำเช่ำดำเนินงำนรวม
ในมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์อำ้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรำยได้
จำกสัญญำเช่ำ
4.11 สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนอืน่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำตัดจำหน่ำยสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ ำยบันทึ กเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเวลำ 5 ปี
4.12 กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์ ทไี่ ม่ ใช่ สินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
ยอดสิ นทรัพย์คงเหลือตำมบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันที่ในรำยงำนว่ำมีขอ้ บ่งชี้เรื่ องกำรด้อยค่ำ
หรื อไม่ ในกรณี ที่มีขอ้ บ่งชี้ จะทำกำรประมำณมูลค่ำสิ นทรัพย์ที่คำดว่ำจะได้รับคืน (รำคำขำยสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์
หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ) โดยที่กำรสอบทำนจะพิจำรณำจำกสิ นทรัพย์แต่ละ
รำยกำรหรื อพิจำรณำจำกหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
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ในกรณี ที่รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
โดยกำรลดมูลค่ำของรำคำตำมบัญชี ให้เท่ำกับมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนและรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน และกลุ่ม
บริ ษทั จะบันทึกโอนกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำโดยถือเป็ นรำยได้อื่น เมื่อมีขอ้ บ่งชี้วำ่ กำรด้อยค่ำดังกล่ำวไม่
มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมีอยูแ่ ต่เป็ นไปในทำงที่ลดลง ทั้งนี้ กำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะไม่สูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั สุ ทธิจำกค่ำเสื่ อมรำคำหรื อค่ำตัดจำหน่ำยประหนึ่ งว่ำไม่มีกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์น้ นั ในปี ก่อน ๆ
4.13 ผลประโยชน์ พนักงำน
ก)

ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงำน
ภำระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงำนซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน ค่ำแรง โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมวัดมูลค่ำโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสด และเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อพนักงำนทำงำนให้ หนี้สิน
รับรู ้ดว้ ยมูลค่ำที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระ หำกกลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรื อภำระผูกพันโดยอนุมำนที่
จะต้องจ่ำยอันเป็ นผลมำจำกกำรที่พนักงำนได้ทำงำนให้ในอดีต และภำระผูกพันนี้ สำมำรถประมำณได้อย่ำง
สมเหตุสมผล

ข)

ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้บันทึ กผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจำกกำรตั้งโครงกำรสมทบเงิ น (ภำยใต้
ข้อกำหนดตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530) และโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
(ภำระผูกพันเมื่อพนักงำนเกษียณอำยุตำมพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541)
โครงกำรสมทบเงิน
โครงกำรสมทบเงิ นเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ซึ่ ง กลุ่มบริ ษทั จ่ ำย
สมทบเป็ นจำนวนเงินที่แน่นอนไปอีกกิจกำรหนึ่ งแยกต่ำงหำก (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มี
ภำระผูกพันตำมกฎหมำยหรื อภำระผูกพันโดยอนุมำนที่จะต้องจ่ำยสมทบเพิ่มเติม ภำระผูกพันในกำร
สมทบเข้ำโครงกำรสมทบเงินจะถูกรั บรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยพนักงำนในกำไรขำดทุนในรอบระยะเวลำที่
พนักงำนได้ทำงำนให้แก่กลุ่มบริ ษทั
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนนอกเหนื อจำกโครงกำร
สมทบเงิ น ภำระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จำกโครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจำกกำร
ประมำณผลประโยชน์ ในอนำคตที่ เกิ ด จำกกำรท ำงำนของพนั กงำนในปั จจุ บั น และในปี ก่ อ นๆ
ผลประโยชน์ดงั กล่ำวได้มีกำรคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำ ณ วันที่รำยงำน
ของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่ งมีระยะเวลำครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำครบกำหนดชำระภำระผูกพัน
ของกลุ่มบริ ษทั และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะจ่ำย กำรคำนวณนั้นจัดทำ
โดยนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย โดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้
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กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นจำก
โครงกำรผลประโยชน์ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นทันที
ค) ผลประโยชน์ ระยะยำวอืน่ ของพนักงำน
ภำระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั ที่เป็ นผลประโยชน์ในอนำคตที่ เกิ ดจำกกำรทำงำนของพนักงำนในปั จจุบนั
และในปี ก่อนๆ ซึ่งผลประโยชน์น้ ีได้คิดลดกระแสเงินสด เพื่อให้เป็ นมูลค่ำปั จจุบนั กำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู ้ไน
กำไรหรื อขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ง) ผลประโยชน์ เมือ่ เลิกจ้ ำง
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อวันใดวันหนึ่งต่อไปนี้ เกิดขึ้นก่อน เมื่อกลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถ
ยกเลิ กข้อเสนอกำรให้ผลประโยชน์ ดังกล่ำวได้อีกต่อไป หรื อเมื่ อกลุ่ม บริ ษ ัทรั บ รู ้ตน้ ทุ นสำหรั บกำรปรั บ
โครงสร้ ำง หำกระยะเวลำกำรจ่ ำ ยผลประโยชน์ เกิ น กว่ำ 12 เดื อ นนั บ จำกวัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
4.14 ประมำณกำรหนีส้ ิน
ประมำณกำรหนี้ สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภำระหนี้ สินตำมกฎหมำยที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั หรื อที่ก่อตัวขึ้นอัน
เป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ำยไป
เพื่อชำระภำระหนี้สินดังกล่ำวและสำมำรถประมำณจำนวนภำระหนี้ สินได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ ถ้ำผลกระทบดังกล่ำวมี
จำนวนที่เป็ นสำระสำคัญ ประมำณกำรหนี้สินพิจำรณำจำกกำรคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ำยในอนำคตโดยใช้อตั รำ
คิดลดในตลำดปั จจุบนั ก่อนคำนวณภำษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อำจประเมินได้ในตลำดปั จจุบนั ซึ่งแปรไป
ตำมเวลำและควำมเสี่ ยงที่มีต่อหนี้สิน
4.15 กำรรับรู้รำยได้ และค่ ำใช้ จ่ำย
ก) รำยได้ จำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที่ดินรับรู ้ เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรโอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำแล้ว ณ
เวลำใดเวลำหนึ่ ง กล่ำวคือ เมื่อมีกำรจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์แสดงตำม
มูลค่ำที่ได้รับหักด้วยส่ วนลดและค่ำใช้จ่ำยที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยแทนให้แก่ลูกค้ำ เงื่อนไขในกำรจ่ำยชำระเป็ นไป
ตำมงวดกำรจ่ำยชำระที่ ระบุ ในสัญ ญำที่ ทำกับลูกค้ำ จำนวนเงิ นที่ กลุ่มบริ ษทั ได้รับจำกลูกค้ำก่ อนกำรโอน
อำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำ แสดงไว้เป็ น “รำยได้รับล่วงหน้ำ” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข) รำยได้ จำกกำรขำยสินค้ ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้ เมื่อบริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง
กล่ำวคือ เมื่อส่งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับตำม
รำคำในใบกำกับสิ นค้ำ สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
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ค) รำยได้ ค่ำเช่ ำ
รำยได้ค่ำเช่ำรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมเกณฑ์คงค้ำงไปตลอดอำยุสัญญำเช่ำ ค่ำใช้จ่ำยเริ่ มแรกที่เกิด
เป็ นกำรเฉพำะเพื่อให้เกิดสัญญำเช่ำรับรู ้เป็ นส่วนหนึ่งของค่ำเช่ำทั้งสิ้นตำมสัญญำ
ง) รำยได้ ค่ำบริกำร
รำยได้จำกกำรบริ กำรจะรับรู ้เป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้ว
จ) ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี้ยรับรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำงด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ฉ) รำยได้ อนื่
รำยได้อื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ช) ต้ นทุนกำรขำยอสังหำริมทรัพย์
ในกำรคำนวณหำต้นทุนขำยอสังหำริ มทรัพย์ กลุม่ บริ ษทั ได้ทำกำรแบ่งสรรต้นทุนกำรพัฒนำทั้งหมดที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น (โดยคำนึงถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งด้วย) ตำมเกณฑ์พ้นื ที่ที่ขำย
ต้นทุนกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์รวมถึงต้นทุนของสิ นค้ำอื่นที่ กลุ่มบริ ษทั ได้ส่งมอบให้กบั ลูกค้ำตำมสัญญำ เช่น
เฟอร์นิเจอร์และเครื่ องตกแต่ง ซึ่งถือเป็ นส่วนควบของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อพักอำศัยที่ส่งมอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำย เช่น ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะ ค่ำธรรมเนียมกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำย
เมื่อมีกำรขำย
ซ) ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ต้นทุ นทำงกำรเงิ น ดอกเบี้ ยจ่ำยและค่ำใช้จ่ำยในทำนองเดี ยวกันบันทึ กในกำไรหรื อขำดทุ นในรอบบัญชี ที่
ค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณี ที่มีกำรบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ่งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมำจำกกำร
ใช้เวลำยำวนำนในกำรจัดหำ ก่ อสร้ ำงหรื อ กำรติ ดตั้งสิ น ทรัพ ย์ดังกล่ำวก่ อนที่ จะน ำมำใช้เองหรื อเพื่ อขำย
ดอกเบี้ยซึ่ งเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำงวดตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วธิ ี อตั รำดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
ฌ) ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.16 ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้
จะรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน ยกเว้นส่ วนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อ
รำยกำรที่ รับรู ้ โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ำของ ในกรณี น้ ี ภำษี เงิ น ได้ตอ้ งรั บรู ้ ในกำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อ
โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของตำมลำดับ
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ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยชำระหรื อได้รับชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุนประจำปี ที่ตอ้ ง
เสี ยภำษี โดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุ งทำงภำษีที่
เกี่ยวกับรำยกำรในปี ก่อนๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบนั ทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สินและจำนวนที่ ใช้เพื่ อควำมมุ่งหมำยทำงภำษี ภำษี เงิ น ได้รอกำรตัดบัญ ชี จะไม่ถูกรับรู ้ เมื่ อเกิ ดจำกผล
แตกต่ำงชัว่ ครำวต่อไปนี้ กำรรับรู ้ค่ำควำมนิ ยมในครั้งแรก กำรรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็ นรำยกำร
ที่ ไม่ใช่ กำรรวมธุ รกิ จและรำยกำรนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุ นทำงบัญ ชี ห รื อทำงภำษี และผลแตกต่ำงที่
เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม และกำรร่ วมกำรงำน หำกเป็ นไปได้วำ่ จะไม่มีกำรกลับรำยกำร
ในอนำคตอันใกล้
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดย
ใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ในกำรกำหนดมูลค่ำของภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคำนึ งถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอนและอำจทำให้จำนวนภำษีที่ตอ้ งจ่ำยเพิม่ ขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ตอ้ งชำระ กลุ่มบริ ษทั
เชื่อว่ำได้ต้ งั ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ที่จะจ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำก
หลำยปั จจัย รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต กำรประเมินนี้ อยูบ่ นพื้นฐำนกำร
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ ยวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับเหตุกำรณ์ ในอนำคต ข้อมูลใหม่ๆ
อำจจะท ำให้ กลุ่ ม บริ ษ ัท เปลี่ ย นกำรตัด สิ น ใจโดยขึ้ น อยู่กับ ควำมเพี ย งพอของภำษี เงิ น ได้ค ้ำงจ่ ำยที่ มี อ ยู่ก ำร
เปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จะนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษี
เงิ นได้น้ ี ประเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดี ยวกันสำหรับหน่ วยภำษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภำษี ต่ำงกัน
สำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกลุ่มบริ ษทั มีควำมตั้งใจจะจ่ำยชำระหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ด้วยยอดสุทธิหรื อตั้งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ำยชำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน
สิ นทรั พย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะบันทึ กต่อเมื่อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษีใน
อนำคตจะมีจำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัด
บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
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4.17 กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรหรื อขำดทุนของผูถ้ ือหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ด้วยจำนวน
หุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี
4.18 รำยงำนทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่ ว นงำนทำงธุ ร กิ จ แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ บริ ก ำรของแต่ ล ะส่ ว นงำนทำงธุ ร กิ จ ซึ่ งมี ค วำมเสี่ ยง และ
ผลตอบแทนที่แตกต่ำงกัน
ข้อมูลจำแนกตำมส่ วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่ วนงำนธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ธุ รกิ จผลิตและจัดจำหน่ ำยไม้
แผ่นอัดเรี ยบ ไม้ยำงพำรำแปรรู ป กำรให้บริ กำรเกี่ยวกับไม้ยำงพำรำแปรรู ป และกำรบริ กำรให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำย
4.19 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั หมำยถึง บุคคลหรื อกิ จกำรที่ มีอำนำจควบคุมกลุ่มบริ ษทั หรื อถูก
กลุ่มบริ ษทั ควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริ ษทั
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม ซึ่ งท ำให้ มี อิท ธิ พ ลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญ ต่ อ กลุ่ม บริ ษ ัท ผูบ้ ริ ห ำรสำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของกลุ่มบริ ษทั ที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั แต่ละรำยกำรบริ ษทั คำนึ งถึง
เนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
4.20 กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่ จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่ วดั
มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่
มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มี
สภำพคล่ อ งได้ กลุ่ ม บริ ษ ัท จะประมำณมู ล ค่ ำยุติ ธ รรมโดยใช้เทคนิ ค กำรประเมิ น มู ล ค่ ำที่ เหมำะสมกับ แต่ ล ะ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบกำรเงิ นแบ่ ง
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำ
ยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้น
ประจำ
5.

รำยกำรบัญชีกบั บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชี กบั บริ ษทั และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน สิ นทรัพย์ หนี้ สิน รำยได้ ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยส่ วนหนึ่ งของ
บริ ษ ัท เกิ ด ขึ้ น จำกรำยกำรกับ บริ ษ ัท และบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ดังกล่ ำว บริ ษ ัท เหล่ำนี้ เกี่ ยวข้อ งกัน โดยกำรมี ผูถ้ ื อหุ ้ น
บำงส่ วนและ/หรื อกรรมกำรร่ วมกัน ผลของรำยกำรดังกล่ำวซึ่งเป็ นรำยกำรปกติธุรกิจได้รวมไว้ในงบกำรเงินตำมมูลฐำน
ที่ตกลงกันโดยบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบุคคลและกิจกำร
บริษทั ย่ อย
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั พี พี แลนด์ พร็ อพเพอร์ต้ ี จำกัด
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
คุณวิชยั ตันพัฒนรัตน์
ผู้บริหารสาคัญ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
คู่สมรสของผูบ้ ริ หำรสำคัญ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและกรรมกำรบริ ษทั
รองประธำนคณะกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรบริ ษทั
บุ คคลที่ มีอำนำจและควำมรั บ ผิดชอบกำรวำงแผน สั่งกำรและ
ควบคุ ม กิ จกรรมต่ ำง ๆ ของกิ จกำรไม่ว่ำทำงตรงหรื อ ทำงอ้อ ม
ทั้งนี้ รวมถึงกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั (ไม่วำ่ จะทำหน้ำที่ในระดับ
บริ หำรหรื อไม่)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ มีดงั นี้
ประเภทรำยกำร
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำย
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ร้อยละ 2.5 ต่อปี
ตำมสัญญำ
ร้อยละ 5 ต่อปี
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
รำยกำรบัญชีที่มีสำระสำคัญของสิ นทรัพย์และหนี้สินกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ
2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
เงินต้น
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
สุ ทธิ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
ดอกเบี้ยค้ำงรับ*
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
สุ ทธิ
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน:
คุณวิชยั ตันพัฒนรัตน์
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
รวม
เจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอืน่
(ดอกเบีย้ ค้ ำงจ่ ำย)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน:
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
รวม
หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน:
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ – สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563
-

-

590,402
(126,134)
464,268

592,402
(107,456)
484,946

-

-

33,857
(33,857)
-

33,857
(17,775)
16,082

300
1,000
1,300

300
3,000
3,300

300
1,000
1,300

300
3,000
3,300

39
39

248
248

39
39

248
248

1,341
(148)
1,193

1,715
(236)
1,479

1,097
(121)
976

1,403
(193)
1,210

*บริ ษทั ได้หยุดรับรู ้ดอกเบี้ยรับจำกเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน เมื่อมีกำรค้ำงนำนเกิน 3 เดือน
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วย :
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำหมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำไม่หมุนเวียน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563

306
887
1,193

286
1,193
1,479

250
726
976

234
976
1,210

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ มื ระยะสั้นกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้น
ยอดยกมำ
592,402
621,502
(ลดลง)
(2,000)
(29,100)
ยอดยกไป
590,402
592,402
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุน
(126,134)
(107,456)
สุ ทธิ
464,268
484,946
เงินกู้ยมื ระยะสั้น
ยอดยกมำ
เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
ยอดยกไป

3,300
(2,000)
1,300

27,050
(23,750)
3,300

3,300
2,300
(4,300)
1,300

15,900
4,000
(16,600)
3,300

รำยกำรรำยได้และค่ำใช้จ่ำยกับบุคคลและกิจกำรที่ เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
ดอกเบีย้ จ่ ำย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน:
คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
441
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
73
150
73
150
รวม
73
591
73
150
ค่ ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ ำนเครดิต
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด

-

-

34,760

21,231
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
ค่ ำตอบแทนผู้บริหำรสำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม
6.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563

3,503
612
4,115

3,924
520
4,444

3,503
612
4,115

3,807
520
4,327

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
ลูกหนี้กำรค้ำ
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มำกกว่ำ 3 เดือนถึง 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
รำยได้คำ้ งรับ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 5)
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนี้
หมุนเวียนอืน่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563

1,097

413

1,097

413

24
31
1,152
1,152

1,912
2,325
2,325

24
31
1,152
1,152

1,912
2,325
2,325

705
376
3,319
9,584
13,984
(4,602)
9,382

819
251
8,361
9,431
(5,246)
4,185

645
376
3,319
8,688
13,028
(4,602)
8,426

742
251
7,550
8,543
(5,246)
3,297

-

-

-

16,082

10,534

6,510

9,578

21,704
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเผื่อผลขำดทุน ด้ำนเครดิ ตของลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นมี กำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
ยอดยกมำต้นปี
(5,246)
(5,747)
ลดลงระหว่ำงปี
644
501
ยอดคงเหลือปลำยปี
(4,602)
(5,246)
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษ ทั ได้โ อนกลับ ค่ำ เผื่อ ผลขำดทุ น ด้ำนเครดิ ต ของลูก หนี้ ห มุน เวีย นอื่ น จำนวน 0.64
ล้ำนบำท เนื่ องจำกได้รับชำระหนี้ จำกลูกหนี้ ดังกล่ำว
7.

สินค้ ำคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและสิ นค้ำซื้อมำขำยไป
สิ นค้ำระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อขำยและกำรพัฒนำ
รวม
หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำ
สุ ทธิ

32,824
4,924
3

42,245
3,421
126

32,824
4,924
3

42,245
3,421
126

7,471
379,078
424,300
(34,947)
389,353

7,449
513,750
566,991
(30,081)
536,910

7,471
-

7,449
-

45,222
(26,399)
18,823

53,241
(25,977)
27,264

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำงปี ดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
ยอดยกมำต้นปี
(เพิ่มขึ้น) ลดลง ระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

(30,081)
(4,866)
(34,947)

(23,674)
(6,407)
(30,081)

(25,977)
(422)
(26,399)

(23,674)
(2,303)
(25,977)
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือจำนวน 0.42 ล้ำนบำท
และ 4.44 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ( ปี 2563 : จำนวน 2.30 ล้ำนบำท และ 4.10 ล้ำนบำท) ตำมลำดับ เนื่ องจำกมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับต่ำกว่ำรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือ
กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ มูลเกี่ยวกับโครงกำรดังนี้

จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรอยูต่ น้ ปี
จำนวนโครงกำรที่ปิดแล้ว
จำนวนโครงกำรที่เปิ ดใหม่
จำนวนโครงกำรที่ดำเนินกำรอยูส่ ิ้นปี (โครงกำร)
มูลค่ำซื้อขำยที่ได้ทำสัญญำแล้วทั้งสิ้น (ล้ำนบำท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขำยรวมของโครงกำรที่เปิ ดดำเนินกำรอยู่ (ร้อยละ)
8.

งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2564
ธันวำคม 2563
5
5
5
5
730.94
707.98
56.60
54.71

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนทีถ่ ือไว้ เพือ่ ขำย
รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชี สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก จัดประเภทสิ นทรัพย์
118,873
บวก ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับกำรจำหน่ำย
263
โอนไปยังสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ในกำรดำเนินงำน - รำคำทุน
(469)
รำคำทุนก่อนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
118,667
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
(7,075)
โอนไปยังสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช้ในกำรดำเนินงำน - ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
469
สิ นทรัพย์ - สุทธิ
112,061
ลดลง จำกกำรขำย
(112,061)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลำยปี
รำคำขำย
ค่ำนำยหน้ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรโอนกรรมสิ ทธิ์
เงินสดรับ - สุทธิ
หัก สิ นทรัพย์-สุทธิ
ขำดทุนจำกกำรขำย

126,263
(12,626)
(5,783)
107,854
(112,061)
(4,207)
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2564 มีมติอนุ มตั ิขำยที่ดินเปล่ำ (ไม่มีสิ่ง
ปลูกสร้ำง) กับบริ ษทั ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ ง ที่ดินมีจำนวนพื้นที่ 25-1-41 ไร่ ขำยรำคำตำรำงวำละ 12,500 บำท เป็ น
เงิน 126.76 ล้ำนบำท ซึ่งได้จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขำย
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิ กำยน 2564 บริ ษทั ย่อยทำกำรรังวัดพื้นที่ ใหม่เพื่อขำย โดยมีที่ดินเปล่ำ จำนวน 0-0-40 ไร่ รำคำทุ น
0.47 ล้ำนบำท (กรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษทั ย่อย) ซึ่ งได้พิจำรณำค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทั้งจำนวน เนื่ องจำก บริ ษทั ย่อยพิจำรณำมูล
ค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนและมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ และได้จดั ประเภท
สิ นทรัพย์ในหมวด “สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2564 บริ ษทั ย่อยโอนกรรมสิ ทธิ์ตำมหนังสื อสัญญำขำย พื้นที่ 25-1-01 ไร่ เป็ นเงินรวม 126.26 ล้ำน
บำท และได้รับชำระเงินทั้งจำนวนแล้ว
9.

เงินฝำกธนำคำรทีม่ ขี ้ อจำกัดในกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มี เงิ นฝำกธนำคำรที่ มีขอ้ จำกัดในกำรใช้จำนวน 13.22 ล้ำนบำทและ
13.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 4.42 ล้ำนบำทและ 4.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) ไปค้ ำประกัน
วงเงินสิ นเชื่อและกำรออกหนังสื อค้ ำประกันสำธำรณูปโภคให้แก่กลุ่มบริ ษทั

10.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 รำยละเอียดของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีดงั นี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้อยละ)

ทุนชำระแล้ว
(พันบำท)
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แฟนซี แอส
เสท จำกัด
หัก ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
สุ ทธิ

2564
20,000

2563
20,000

2564
100

รำคำทุน
(พันบำท)

2563

2564
100

2563

20,000
(20,000)

20,000
(20,000)

-

-

ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 มีมติอนุ มตั ิกำรเข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของ บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด ในสัดส่ วนร้อยละ100 แบ่งออกเป็ น 100,000 หุ ้น มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท ของจำนวน
หุ ้นสำมัญเพิ่มทุ นของ บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด มูลค่ำเงิ นลงทุ นทั้งสิ้ น 10.00 ล้ำนบำท โดยมี วตั ถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนำต่อเนื่ องในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ที่ดำเนิ นอยู่ และบริ ษทั ได้จ่ำยชำระค่ำหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว เมื่อ
วันที่ 10 มีนำคม 2563
ในปี 2563 บริ ษทั ได้พิจำรณำด้อยค่ำเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่ม เนื่ องจำกมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชี โดยบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำในบริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด จำนวน 10 ล้ำนบำท เป็ นจำนวนเงินรวม 20 ล้ำนบำท
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
11.

อสังหำริมทรัพย์ เพือ่ กำรลงทุน
รำยกำรเคลื่อนไหวสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย :
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำรและ
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ำง
รวม
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
48,555
80,451
129,006
เพิ่มขึ้น
8,182
8,182
จำหน่ำย
(569)
(569)
รับโอนมำจำก
- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
149
149
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน
3,082
60,278
63,360
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
51,786
148,342
200,128
และ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
รับโอนมำจำก
- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
5,939
21,689
27,628
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน
26,358
26,358
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
57,725
196,389
254,114
ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
101,297
101,297
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
7,268
7,268
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
108,565
108,565
และ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
7,268
7,268
รับโอนมำจำก
- ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
21,166
21,166
- สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรดำเนินงำน
24,386
24,386
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
161,385
161,385
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
51,786
39,777
91,563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
57,725
35,004
92,729
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 จำนวน 7.27 ล้ำนบำทและ 7.27 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนบำงส่ วนแสดงมูลค่ำตำมบัญชีในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจำนวน 92.52 ล้ำนบำท ประกอบด้วย:
- ที่ดินมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 57.72 ล้ำนบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินโดย ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม
2563 โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวน 8.96 ล้ำนบำท และวันที่ 25 ธันวำคม 2562 จำนวน 198.38 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
- อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงบำงส่วนมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 34.80 ล้ำนบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินโดย ผูป้ ระเมินรำคำ
อิสระ เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2563โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวน 33.57 ล้ำนบำท และวันที่ 25 ธันวำคม 2562 จำนวน
123.50 ล้ำนบำท ตำมลำดับ)
รำยได้ค่ำเช่ำจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทำงตรงรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทำงตรงก่อให้เกิดรำยได้
จำนวนค่ำเช่ำขั้นต่ำที่จะได้รับในอนำคต มีดงั นี้

ภำยในหนึ่งปี
เกินว่ำ 1 ปี
รวม

2564
47,131

2563
39,000

8,946

7,683

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
22,562
21,723
44,285
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12.

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
เพิม่ ขึ้น
จำหน่ำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
238,768
(40,746)
198,022
(21,689)
(5,980)
170,353

72,213
(8,005)
64,208
(5,939)
(2,148)
56,121

ที่ดิน

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

552,527
552,527

642,985
3
(9,901)
(80,560)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

4,857
9
(68)
4,798

5,136
8
(287)

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

19,572
(450)
19,122

38,293
(2,082)
(16,639)

ยำนพำหนะ

6,378
6,378

6,378
-

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง
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845,564
9
(518)
(27,628)
(8,128)
809,299

1,003,773
11
(11,983)
(146,237)

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

64,208
56,121

ที่ดิน

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

160,846
5,000
(21,166)
(5,980)
138,700

-

37,176
31,653

186,734
7,690
(33,578)

-

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

203,314
182,249

349,213
21,065
370,278

393,053
21,529
(9,688)
(55,681)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

175
68

4,682
116
(68)
4,730

4,655
307
(280)

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

893
117

18,679
586
(260)
19,005

35,891
1,225
(1,994)
(16,443)

ยำนพำหนะ

-

-

6,378
6,378

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

34

312,144
276,586

533,420
26,767
(328)
(21,166)
(5,980)
532,713

620,333
30,751
(11,682)
(105,982)

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น
จำหน่ำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
238,768
(40,746)
198,022
(21,689)
(5,980)
170,353

64,208
(5,939)
(2,148)
56,121

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

72,213
(8,005)

ที่ดิน

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

551,542
551,542

642,000
3
(9,901)
(80,560)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

4,209
9
4,218

4,488
8
(287)

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

18,855
(450)
18,405

37,576
(2,082)
(16,639)

ยำนพำหนะ

6,378
6,378

6,378
-

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

35

843,214
9
(450)
(27,628)
(8,128)
807,017

1,001,423
11
(11,983)
(146,237)

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไม่ใช้ดำเนินงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
160,846
5,000
(21,166)
(5,980)
138,700

-

37,176
31,653

186,734
7,690
(33,578)

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง
-

64,208
56,121

ที่ดิน

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

203,303
182,243

348,239
21,060
369,299

392,172
21,436
(9,688)
(55,681)

เครื่ องจักร
และอุปกรณ์

130
59

4,079
80
4,159

4,153
206
(280)

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
และเครื่ องใช้
สำนักงำน

985
236

17,870
559
(260)
18,169

35,226
1,081
(1,994)
(16,443)

ยำนพำหนะ

-

-

6,378
6,378

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

312,180
276,690
36

531,034
26,699
(260)
(21,166)
(5,980)
530,327

618,285
30,413
(11,682)
(105,982)

รวม

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 จำนวน 26.77 ล้ำนบำท (งบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรจำนวน 26.70
ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์ถำวรที่ คิดค่ำเสื่ อมเต็มมูลค่ำแล้ว แต่ยงั ใช้งำนอยู่คิดเป็ น
มูลค่ำต้นทุนมีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
2564
2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

259,769
257,148

229,364
228,123

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ บำงส่ วนแสดงมูลค่ำตำมบัญชีตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร จำนวน 246.15 ล้ำนบำท ประกอบด้วย:
- ที่ดินมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 56.12 ล้ำนบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินโดย ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ เมื่อ
วันที่ 8 ธันวำคม 2563โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 142.76 ล้ำนบำท)
- อำคำรและสิ่ งปลู กสร้ ำงมูลค่ำตำมบัญ ชี จำนวน 31.02 ล้ำนบำท (มูลค่ ำยุติธรรมตำมรำคำประเมิ น โดยผู ้
ประเมินรำคำอิสระ เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2563 โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 200.47 ล้ำนบำท)
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์ บำงส่ วนมูลค่ำตำมบัญชี จำนวน 159.01 ล้ำนบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมิน
โดย ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2562 โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 166.41
ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุม่ บริ ษทั ได้มีกำรจัดประเภท ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์เป็ นสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้
ดำเนินงำนเนื่องจำกไม่อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน มูลค่ำสุทธิตำมบัญชีจำนวน 2.15 ล้ำนบำท และ 34.53 ล้ำนบำทตำมลำดับ
(ตำมหมำยเหตุ 14)
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
13.

สินทรัพย์ สิทธิกำรใช้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้แบ่งตำมประเภทสิ นทรัพย์ ได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
ที่ดินและส่วนปรับปรุ งที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุ งอำคำร
รวมสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้

2563

216
906
1,122

2564

276
1,159
1,435

2563
216
702
918

276
898
1,174

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 รำยกำรที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับ
สัญญำเช่ำ มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
กระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำ :
จ่ำยเงินต้น
จ่ำยดอกเบี้ย
รวม
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์มี
มูลค่ำต่ำ

2563

2564

2563

313

313

256

256

281
88
369

302
106
408

230
74
304

280
86
366

87

125

48

48

38

14.

สินทรัพย์ ทไี่ ม่ ได้ ใช้ ในกำรดำเนินงำน
รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในกำรดำเนินงำน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
อำคำรและ
เครื่ องจักร
และเครื่ องใช้
ที่ดิน
สิ่ งปลูกสร้ำง
และอุปกรณ์
สำนักงำน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
5,336
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
8,005
40,746
80,560
287
8,005
40,746
85,896
287
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และวันที่ 1 มกรำคม 2564
จำหน่ำย
(5,336)
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(26,358)
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
2,148
5,980
รับโอนจำกสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย
469
10,622
20,368
80,560
287
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

16,639
16,639
16,639

ยำนพำหนะ

39

5,336
146,237
151,573
(5,336)
(26,358)
8,128
469
128,476

รวม

8,005
10,153

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

469

ที่ดิน

ผลขำดทุนด้ อยค่ ำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

5,131
1,121

-

2,037
33,578
35,615
2,038
(24,386)
5,980
19,247

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

21,281
17,792

-

5,336
3,598
55,681
64,615
3,489
(5,336)
62,768

2
1

-

5
280
285
1
286

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
และเครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สำนักงำน

110
28

-

86
16,443
16,529
82
16,611

ยำนพำหนะ

40

34,529
29,095

469

5,336
5,726
105,982
117,044
5,610
(5,336)
(24,386)
5,980
98,912

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และวันที่ 1 มกรำคม 2564
จำหน่ำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

8,005
8,005
2,148
10,153

ที่ดิน
40,746
40,746
(26,358)
5,980
20,368

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง
5,336
80,560
85,896
(5,336)
80,560

287
287
287

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
และเครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สำนักงำน
16,639
16,639
16,639

ยำนพำหนะ

41

5,336
146,237
151,573
(5,336)
(26,358)
8,128
128,007

รวม

มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ค่ ำเสื่อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รับโอนจำกที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

-

8,005
10,153

ที่ดิน

5,131
1,121

2,037
33,578
35,615
2,038
(24,386)
5,980
19,247

อำคำรและ
สิ่ งปลูกสร้ำง

21,281
17,792

5,336
3,598
55,681
64,615
3,489
(5,336)
62,768

2
1

5
280
285
1
286

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร
และเครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สำนักงำน

110
28

86
16,443
16,529
82
16,611

ยำนพำหนะ

42

34,529
29,095

5,336
5,726
105,982
117,044
5,610
(5,336)
(24,386)
5,980
98,912

รวม

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำนบำงส่ วนแสดงมูลค่ำตำมบัญ ชี ตำมงบกำรเงิ นรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 25.76 ล้ำนบำท ประกอบด้วย:
- ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำนมูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 10.15 ล้ำนบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินโดย ผูป้ ระเมินรำคำ
อิสระ เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2563โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 68.46 ล้ำนบำท)
- อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงมูลค่ำตำมบัญชี จำนวน 1.12 ล้ำนบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมินโดย ผูป้ ระเมินรำคำ
อิสระ เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2563 โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 35.40 ล้ำนบำท)
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำน มูลค่ำตำมบัญชีจำนวน 14.49 ล้ำนบำท (มูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำประเมิน
โดย ผูป้ ระเมินรำคำอิสระ เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2564 โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 24.20 ล้ำนบำท)
15.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบำท)

งบกำรเงินรวม
เงินประกัน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
รวม
16.

2564

92
8,508
8,600

2563

102
5,797
5,899

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
92
92
6,516
4,655
6,608
4,747

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเจ้ำหนี้แพ็คกิ้งเครดิต
รวม

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
(ร้อยละ)
(พันบำท)
(ร้อยละ)
(พันบำท)
5.87
1,801
5.25 - 6.00
7,816
4.25 - 5.25
24,982
4.25 - 6.00
17,849
26,783
25,665

รำยกำรเคลื่อ นไหวของเงิ น กู ย้ ืม ระยะสั้ น และเจ้ำ หนี้ แ พ็ค กิ ้ง เครดิ ต จำกสถำบัน กำรเงิ น สำหรับ ปี สิ ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2564 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
17,849
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
85,013
บวก กูเ้ พิ่ม
(77,880)
หัก จ่ำยชำระ
24,982
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
วงเงินสิ นเชื่อ
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้แพ็คกิ้งเครดิต
สัญญำซื้อขำยต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ
หนังสื อค้ ำประกัน
รวม

2564
15,000
15,000
10,000

2563
15,000
15,000
10,000

10,000
62,754
112,754

10,000
62,754
112,754

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
15,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
4,422
54,422

10,000
4,422
54,422

วงเงินสิ นเชื่อของบริ ษทั มีหลักประกัน คือ เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ มีภำระค้ ำประกันและค้ ำประกันโดยกรรมกำรบำง
ท่ำนของบริ ษทั (ไม่คิดค่ำธรรมเนียม)
หนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ สำธำรณูปโภค และอื่นๆ ซึ่งค้ ำประกันโดยบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรรมสิ ทธิ์ของกลุ่มบริ ษทั
17.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีห้ มุนเวียนอืน่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2564
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รำยได้รับล่วงหน้ำ
เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
เงินประกันผูร้ ับเหมำ
อื่น ๆ
รวมเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ5)
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนี้
หมุนเวียนอืน่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563

2,960

6,239

2,960

6,239

7,324
3,807
4,071
2,118
1,152
18,472

7,479
1,548
286
2,922
2,287
14,522

6,306
3,617
252
837
11,012

5,635
1,528
252
827
8,242

39

248

39

248

21,471

21,009

14,011

14,729
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
18.

ประมำณกำรหนีส้ ินสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพัน (ไม่ได้จดั เป็ นกองทุน) มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
ณ วันที่ 1 มกรำคม
4,992
6,189
4,677
5,847
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
593
952
534
863
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
65
95
60
89
ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
658
1,047
594
952
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำประมำณกำรตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยรับรู ้
ในกำไรเบ็ดเสร็ จอื่น
(1,198)
(705)
(1,033)
(583)
จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน
(1,539)
(1,539)
4,452
4,992
4,238
4,677
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในกำไรเบ็ดเสร็ จอื่นมีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน
(637)
87
(608)
79
กำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำประชำกรศำสตร์
2
2
กำรปรับปรุ งมูลค่ำตำมประสบกำรณ์จริ ง
(561)
(794)
(425)
(664)
รวม
(1,198)
(705)
(1,033)
(583)
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ร้อยละ

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
2.14 - 2.87
1.51 - 1.81
3.00
3.00 - 4.00
ตำมช่วงอำยุ
ตำมช่วงอำยุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2.14
1.51
3.00
4.00
ตำมช่วงอำยุ
ตำมช่วงอำยุ
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
กำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยที่อำจเป็ นไปได้
อย่ำงสมเหตุสมผล ณ วันที่ รำยงำน โดยถือว่ำข้อสมมติฐำนอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ที่
กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ภำระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
(359)
410
(335)
380
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
402
(359)
372
(334)
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)
(267)
303
(247)
278
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ภำระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)

(454)
505
(366)

527
(445)
422

(417)
460
(337)

481
(408)
387

กำรวิเครำะห์ ค วำมอ่อ นไหวข้ำงต้น อำจไม่ ได้แ สดงถึ งกำรเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งในภำระผูก พัน ผลประโยชน์
พนักงำน เนื่องจำกเป็ นกำรยำกที่กำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐำนต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นแยกต่ำงหำกจำกข้อสมมติฐำนอื่นซึ่งอำจมี
ควำมสัมพันธ์กนั
19.

ส่ วนเกินมูลค่ ำหุ้น
ตำมบทบัญญัติพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณี ที่บริ ษทั เสนอขำยหุน้ สู งกว่ำมูลค่ำหุน้ ที่
จดทะเบี ยนไว้ บริ ษทั ต้องนำค่ำหุ ้นส่ วนเกินนี้ ต้ งั เป็ นสำรอง (“ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้น”) ส่ วนเกินมูลค่ำหุ ้นนี้ จะนำไปจ่ำยเงิน
ปั นผลไม่ได้

20.

ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักขำดทุ นสะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกว่ำทุ นสำรอง
ดังกล่ำวจะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
21.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
23,717
33,734
7,918
184
ต้นทุนขำยของอสังหำริ มทรัพย์
19,640
38,323
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
44,379
52,172
41,556
48,297
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
6,384
6,882
6,384
6,742
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
39,979
44,078
39,854
43,682
ค่ำพลังงำนไฟฟ้ ำ
16,957
18,440
16,595
18,043
ค่ำซ่อมแซม
3,114
4,343
3,114
4,343
ค่ำขนส่งและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งออก
13,348
11,665
13,348
11,665
ค่ำที่ปรึ กษำและค่ำธรรมเนียมอื่น
6,026
6,553
5,196
5,700
ค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะและค่ำธรรมเนียมในกำรโอน
6,712
2,021
ผลขำดทุนด้ำนเครดิต(กลับรำยกำร)
(644)
(501)
34,116
10,730
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10,000
ขำดทุนจำกกำรลดลงในมูลค่ำสิ นค้ำ
4,866
6,407
422
2,303
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่
4,207
ถือไว้เพื่อขำย
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ให้มีเงิ นกองทุนสำรองเลี้ยงชี พพนักงำนตำมควำมในพระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชี พสำหรับ
พนักงำนของบริ ษทั บนพื้นฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็ นสมำชิ กของกองทุน ตำมข้อบังคับของกองทุ น
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนักงำน
จำนวนที่จ่ำยสมทบซึ่งบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(ล้ำนบำท)
2564
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

0.5
0.4

2563
0.6
0.5
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
22.

ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
ขำดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 คำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสุ ทธิ สำหรับ ปี
ด้วยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจำหน่ำยแล้วในระหว่ำงปี ดังนี้
(พันบำท / พันหุน้ )
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
ขำดทุนสุทธิสำหรับปี (พันบำท)
(61,309)
(47,037)
(76,217)
(61,950)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุน้ )
615,000
615,000
615,000
615,000
ขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุน้ )
(0.10)
(0.08)
(0.12)
(0.10)
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ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ส่วนงำนหลักทำงธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
ส่วนงำนที่ 1) แผ่นไม้อดั เรี ยบ ไม้ยำงพำรำแปรรู ปและกำรให้บริ กำรที่เกี่ยวกับไม้ยำงพำรำ และให้เช่ำอสังหำริ มทรัพย์
ส่วนงำนที่ 2) พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
งบกำรเงินจำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
แผ่นไม้อดั เรี ยบและไม้
ยำงพำรำแปรรู ปและบริ กำร
ที่เกี่ยวกับไม้ยำงพำรำ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
2564
2563
2564
2563
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ
68,761
80,008
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
46,352
57,147
22,923
49,138
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรในประเทศ
24,601
29,957
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรเช่ำ
47,131
39,000
รวม
186,845
206,112
22,923
49,138
ต้นทุนขำยและกำรให้บริ กำร
(173,299) (190,914)
(19,864)
(38,653)
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
(76,217)
(61,950)
(34,926)
(21,949)
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้
ขำดทุนสุทธิสำหรับปี
(76,217)
(61,950)
(34,926)
(21,949)
ประเภทของกำรรับรู้ รำยได้ :
ณ จุดใดจุดหนึ่ง
186,845
206,112
22,923
49,138

23.

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

330
36,862
36,862
-

224
49,834
49,834
-

ตัดรำยกำรบัญชี
2564
2563

209,768

68,761
69,275
24,601
47,131
209,768
(192,939)
(61,309)
(61,309)

2564

รวม
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255,250

80,008
106,285
29,957
39,000
255,250
(229,237)
(47,037)
(47,037)

2563

รวมหนี้สิน

รวมสิ นทรัพย์
54,476

53,581

แผ่นไม้อดั เรี ยบและไม้ยำงพำรำ
แปรรู ปและบริ กำรที่เกี่ยวกับ
ไม้ยำงพำรำ
2564
2563
910,511
984,800
674,754

660,783

พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
2564
2563
514,764
535,552

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม

สิ นทรัพย์รวมและหนี้สินรวมจำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564

(662,076)

(649,310)

ตัดรำยกำรบัญชี
2564
2563
(470,446)
(507,512)

67,154

2564
954,829

รวม
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65,054

2563
1,012,840

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
24.

ขำดทุนทำงภำษี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่ได้ใช้ประโยชน์
จำกกำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคต ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีผลขำดทุนทำงภำษี ดังนี้
2564
ล้ำนบำท
หมดอำยุในปี
กลุ่มบริ ษทั
255
2565-2568
บริ ษทั
194
2565-2568

25.

2563
ล้ำนบำท

หมดอำยุในปี
391
334

2564-2567
2564-2567

สิทธิพเิ ศษทีไ่ ด้ รับจำกกำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน สำหรับกำรประกอบกิจกำรผลิตแผ่นไม้อดั
เรี ยบ สิ ทธิ พิเศษที่สำคัญ ได้แก่ กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลำ 8 ปี จำกวันที่ 11 ตุลำคม 2556 ใน
ฐำนะที่ เป็ นกิจกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน บริ ษทั ต้องปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดต่ำง ๆ ที่ ระบุไว้ในบัตร
ส่งเสริ ม ปั จจุบนั บัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนของบริ ษทั ครบกำหนดกำรยกเว้นภำษีจำก
กำไรสุทธิแล้ว
รำยได้ของบริ ษทั สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

(หน่วย : พันบำท)
2564

กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
กิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
รวม

6,272
180,573
186,845

2563
3,782
202,330
206,112
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
26.

เครื่องมือทำงกำรเงิน
26.1 นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงด้ ำนกำรเงิน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยและควำมเสี่ ยงจำกกำรขำด
สภำพคล่อง กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรออกเครื่ องมือทำงกำรเงินที่เป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์เพื่อกำรค้ำ
26.2 ควำมเสี่ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย หมำยถึง ควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนำคตของอัตรำดอกเบี้ ย
ในตลำด ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำ
ดอกเบี้ ยจำกเงิ นฝำกธนำคำร เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิ น ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ได้มีกำร
ควบคุ มและบริ หำรจัดกำรที่ เหมำะสมอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อควบคุมให้มีควำมสมดุ ลของระดับควำมเสี่ ยงให้เป็ น
ยอมรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด
หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
หมำยเหตุ ตำมรำคำตลำด
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

5,6
9

16
17
5
5

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

128,180
-

78
13,221

5,305
10,534
-

133,563
10,534
13,221

0.25
0.25 – 0.37

26,783
-

1,000
1,193

21,471
300
11,955
-

26,783
21,471
1,300
11,955
1,193

4.25-5.87
5.00
6.50
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลง
อัตรำดอกเบี้ย
หมำยเหตุ ตำมรำคำตลำด
คงที่

5,6
5
9

16
17
5
5

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

5,470
-

78
464,268
4,422

1,806
9,578
-

7,354
9,578
464,268
4,422

0.25
2.50
0.25 – 0.37

26,783
-

1,000
976

14,011
300
7,168
-

26,783
14,011
1,300
7,168
976

4.25-5.87
5.00
6.50
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บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลง
อัตรำดอกเบี้ย
หมำยเหตุ ตำมรำคำตลำด
คงที่

5,6
9

16
17
5
5

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

7,643
-

68
13,221

2,871
6,510
-

10,582
6,510
13,221

0.125-0.50
0.25 – 1.00

25,665
-

3,000
1,479

21,009
300
8,609
-

25,665
21,009
3,300
8,609
1,479

4.25-6.75
5.00
6.50

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

รำยกำร
สิ นทรัพย์ ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงินฝำกธนำคำรที่มีขอ้ จำกัดในกำรใช้
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

อัตรำดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลง
อัตรำดอกเบี้ย
หมำยเหตุ ตำมรำคำตลำด
คงที่

5,6
5
9

16
17
5
5

ไม่มี
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

337
-

68
484,946
4,422

1,819
21,704
-

2,224
21,704
484,946
4,422

0.125-1.00
2.50-5.00
0.25 – 1.00

25,665
-

3,000
1,210

14,729
300
4,000
-

25,665
14,729
3,300
4,000
1,210

4.25-6.75
5.00
6.50

54

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
26.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่ อง
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องกลุ่มบริ ษทั กำกับดูแลควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่องและรักษำระดับของเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำเพียงพอ เพื่อใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกลุ่มบริ ษทั รวมถึงกำรชำระหนี้ สินที่
ครบกำหนดชำระ เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรขำดสภำพคล่องในอนำคต
หนี้ สินทำงกำรเงินมีภำระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 โดยมีอตั รำดอกเบี้ยและระยะเวลำครบกำหนดชำระ
ดังนี้

รำยกำร
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

รำยกำร
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เมื่อทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี
1 -5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

-

26,783

-

-

26,783

1,300
-

306
-

887

-

306
1,300
887

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เมื่อทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี
1 -5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

-

26,783

-

-

26,783

1,300
-

250
-

726

-

250
1,300
726
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หนี้สินทำงกำรเงินมีภำระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีอตั รำดอกเบี้ยและระยะเวลำครบกำหนดชำระดังนี้

รำยกำร
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

รำยกำร
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื
ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เมื่อทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี
1 -5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

-

25,665

-

-

25,665

3,300
-

286
-

1,193

-

286
3,300
1,193

(หน่วย : พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เมื่อทวงถำม ไม่เกิน 1 ปี
1 -5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี

รวม

-

25,665

-

-

25,665

3,300
-

234
-

976

-

234
3,300
976

26.4 มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม
เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตรำดอกเบี้ยในตลำด กลุ่มบริ ษทั จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี
ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิ น ทรั พ ย์ทำงกำรเงิ น และหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ จะครบกำหนดในระยะเวลำอัน สั้น ได้แก่ เงิ น สดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น ส่ วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี เงินกูย้ มื ระยะสั้น แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนี้ สินทำงกำรเงิ นของกลุ่มบริ ษทั มีมูลค่ำ
ใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี และวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
26.5 ลำดับชั้นของมูลค่ ำยุตธิ รรม
กลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้วิธี รำคำตลำดในกำรวัดมู ล ค่ ำของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ที่
เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องหรื อไม่สำมำรถหำ
รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั จะใช้วิธีรำคำทุนหรื อวิธีรำยได้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้น มำใช้ กลุ่มบริ ษทั จะต้องพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่ สำมำรถสังเกตได้ที่
เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่
13 เรื่ อง มูลค่ำยุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ใน
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น และเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นมีมูลค่ำตำม
บัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมเนื่ องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินเหล่ำนี้ จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น (ข้อมูล
ระดับ 2)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น และเงินกูย้ มื ระยะ
สั้น มีมูลค่ำตำมบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินเหล่ำนี้จะครบกำหนดในระยะเวลำ
อันสั้น (ข้อมูลระดับ 2)
เงิ นฝำกสถำบันกำรเงินที่ มีภำระค้ ำประกัน เงิ นกูย้ ืมระยะยำว และหนี้ สินภำยใต้สัญญำเช่ำ มีมูลค่ำใกล้เคียงกับ
มูลค่ำยุติธรรม เนื่องจำกเครื่ องมือทำงกำรเงินเหล่ำนี้มีอตั รำดอกเบี้ยตำมตลำด (ข้อมูลระดับ 2)
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรประเมินโดยผูป้ ระเมิ นรำคำอิสระโดยใช้วิธีตน้ ทุ น
(Cost Approach) และข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมดังกล่ำวประกอบด้วย อัตรำคิดลดหรื อ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่เหมำะสม อ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกพันธบัตรรัฐบำล อัตรำกำรเช่ำ
อัตรำพื้นที่วำ่ งระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของรำยได้ เป็ นต้น (ข้อมูลระดับ 3)
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม

57

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที่ 31 ธันวำคม 2564
27.

ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
ภำระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์เป็ นจำนวน 3.85 ล้ำน
บำทและ 5.09 ล้ำนบำทตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั ทำสัญญำเช่ำเครื่ องใช้สำนักงำนจำนวน 2 ฉบับ โดยมีค่ำเช่ำเดือนละ
2,000 บำท และ 3,000 บำท ระยะเวลำตำมสัญญำ 12 - 60 เดือน
หนีส้ ินทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันกับธนำคำรพำณิ ชย์ในกำรออกหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้
ไฟฟ้ ำ สำธำรณู ปโภค และอื่ น ๆ เป็ นจำนวนเงิ น 13.22 ล้ำนบำท และ 13.22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ (งบกำรเงิ น เฉพำะ
กิจกำรจำนวนเงิน 4.42 ล้ำนบำท และ 4.42 ล้ำนบำท ตำมลำดับ) ซึ่ งค้ ำประกันโดยบัญชีเงินฝำกธนำคำรกรรมสิ ทธิ์ของ
กลุ่มบริ ษทั

28.

กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่ สำคัญของกลุ่มบริ ษทั คือ กำรจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้ำงทำงกำรเงินและโครงสร้ำง
ของเงินทุนที่เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ ึ งสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่ องไป
ได้ตำมปกติ
งบกำรเงินรวม
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 งบกำรเงิ น แสดงอัต รำส่ วนหนี้ สิ น ต่อส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น 0.08 : 1 และ 0.07 : 1
ตำมลำดับ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 งบกำรเงิ น แสดงอัต รำส่ วนหนี้ สิ น ต่อส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น 0.06 : 1 และ 0.06 : 1
ตำมลำดับ

29.

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
กลุ่มบริ ษทั ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินปี 2563 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภท
รำยกำรบัญชีในปี ปั จจุบนั ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรื อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตำมที่ได้รำยงำนไปแล้ว

30.

กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2565
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