แบบ 56-2

FANCY

Annual Report

2563

รายงานประจำป

แฟนซีวูดอินดัสตรีส

บริษัท แฟนซีวูดอินดัสตรีส จำกัด (มหาชน)
Fancy wood Industries Public Company Limited
ISO 9001 : 2015

สารบัญ
รายงานประจำป 2563
Fancy wood Industries Public Company Limited

สวนที่

1

สวนที่

สวนที่

3

การประกอบธุรกิจ

หนา

1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

3-8

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.

ปจจัยความเสี่ยง

4.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

13

5.

ขอพิพาททางกฎหมาย

13

6..

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่นๆ

2

8 - 11
12 - 13

14 - 15

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

8.

โครงสรางการจัดการ

18 - 21

9.

การกำกับดูแลกิจการ

21 - 28

10.

ความรับผิดชอบตอสังคม

28 - 31

11.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

32 - 39

12.

รายการระหวางกัน

17

40

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ
13.

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ

42 - 57

14.

การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ

57 - 61

การรับรองความถูกตองของขอมูล

63 - 64

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท

66 - 69

เอกสารแนบ 2

หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

70

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดหัวหนางานตรวจสอบภายใน

71

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพยสิน

72

งบทางการเงิน ( TH/ENG )

การประกอบธุรกิจ
รายงานประจำป 2563

Fancy wood Industries Public Company Limited

3

ส่ วนที
การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริ ษ ัทคือการผลิตและจาหน่ายไม้แปรรู ปจากไม้ยางพาราโดยมุ่งเน้นการส่ งออกไปยังต่างประเทศ
เป็ นหลัก และจาหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ ดโดยบริ ษ ทั ได้ซือเครื องจักรผลิ ตไม้ ปาร์ ติเคิลบอร์ดมาจากประเทศเยอรมันเข้ามาทาการผลิต
ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดแบบบาง (ไบร์ สันบอร์ด) โดยทาการทดสอบและพัฒนา กับทางลูกค้าในประเทศญีปุ่ น ปัจจุ บันคาดว่าจะมีการ
สังซือเป็ นตัวอย่างประมาณ , แผ่นต่อเดือน โดยประมาณ , ลูกบาศก์ฟุต เริ มตังแต่เดือนเมษายน
เป็ นต้นไป และ
คาดว่า จะเพิมเป็ น , แผ่นต่อเดือน โดยประมาณ , ลูกบาศก์ฟุต
จากปัญ หาภาวะเศรษฐกิ จ โลกถดถอยตังแต่ปี
เนืองจากโรคโควิด- (COVID- ) บริ ษ ัทฯ ก็ยงั คงมีนโยบายการ
ดาเนินธุรกิจหลักอย่างต่อเนือง และมีแนวโน้มทีจะมีโอกาสทีจะมี ปริ มาณเพิมขึ นเนืองจาก คุณภาพ และการตรงต่อเวลากับลู กค้า
เพือนาพาความสาเร็จต่อไป
ในส่วนบริษ ทั แฟนซีแอสเสท จากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยดาเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
. วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของบริษัท
วิสัยทัศน์ ของบริ ษัท คือ มุ่งมันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพและการบริ การทีเป็ นเอกลักษณ์ เพือเป็ นผูน้ าในการผลิต
และจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ ไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ด (แบบบาง) ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง และไม้ประสาน โดยมุ่งเน้นในด้านคุณภาพ
การคัดเลือกวัตถุดิบทีใช้ในระบวนการผลิต และการให้บริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ ว เพือสร้างความพึงพอใจสู งสุดให้กบั ลูกค้า
เป้ าหมายการดาเนิ นธุ รกิจ - ผลิ ตภัณฑ์ไม้ปาร์ ติเคิ ลบอร์ ด บริ ษ ัทยังให้ความสาคัญกับตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะ
ในแถบเอเชียและยุโรป เป็ นหลัก ส่ วนการทาตลาดภายในประเทศบริ ษ ัทเน้นที กลุ่มผูค้ ้าส่ งรายใหญ่เป็ นหลักมากกว่ากลุ่มโรงงาน
ผูผ้ ลิ ตเฟอร์นิเจอร์ สาหรับไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง บริ ษ ัทยังคงเน้นตลาดต่างประเทศเป็ นหลัก ซึงส่ วนใหญ่อยูใ่ นประเทศจีน
โดยมุ่งเน้นการผลิตที มีคุณภาพ และปริ มาณทีสอดคล้องกับความต้องการของคู่ค ้า ในส่ วนของไม้ประสานบริ ษ ัทเน้น ตลาดใน
ประเทศเป็ นหลัก มีกลุ่มผูค้ า้ ส่งทังรายใหญ่และรายย่อยรวมถึง กลุ่มโรงงานผูผ้ ลิตเฟอร์นิเจอร์
นอกเหนือจากเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิจข้างต้นแล้ว บริษ ทั ยังมุ่งเน้นการจัดการดาเนินของธุรกิจภายใต้การบริหารแบบ
ธรรมาภิ บาล และการกากับดูแ ลกิ จ การที ดีโ ดยยึดมันการดาเนิ นธุร กิ จ ควบคู่ไปกับความรั บผิดชอบต่อสังคมและไม่ก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมเพือให้บริษ ทั เติบโตไปอย่างมีคุณภาพได้ในระยะยาวและสามารถสร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผูถ้ ือหุ้น และ
พนักงานได้อย่างยังยืนภายใต้การบริ หารแบบธรรมาภิบาล และการกากับดูแลกิจการทีดี
. การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาคัญ
ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาการที สาคัญ
ปี 2516 บริ ษทั ได้จัดตังด้วยทุ นจดทะเบียนเริ มแรก ล้านบาท
ปี 2528 ได้เปลียนแนวทางผลิตและจาหน่ายของบริ ษทั ฯ มาผลิตเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ทีทาจากไม้ยางพารา
ปี 2537 บริ ษ ัทได้จดทะเบียนเพิมทุนและนาหุ ้นเข้าจดทะเบี ยนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยใน
นามบริ ษทั แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) เป็ นต้นมา
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ปี 2542 บริ ษ ัทได้ลงทุ น เข้าถื อหุ ้น ร้อยละ . ในบริ ษ ัทย่อยคือ บริ ษ ัท แฟนซี วู้ดอิ นเตอร์ เนชันแนล จากัด ตังอยู่ที จัง หวัด
สุ ราษฎร์ ธานี ดาเนิ นธุ รกิ จ ผลิตไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้งและไม้ประสานจากไม้ยางพารา โดยบริ ษ ัทย่อยนีได้รับการ
ส่งเสริ มจาก สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (BOI) มีทุนจดทะเบียน ล้านบาท ชาระเต็มมูลค่า (ปัจจุบันจาก
มติทีประชุม คณะกรรมการ ครังที 8/2560 เมื อวันที 8 กันยายน 2560 และที ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครังที / เมือวันที
ตุลาคม พ.ศ.
มีมติเป็ นเอกฉันท์โอนกิจการทังหมดของบริ ษทั แฟนซี วดู ้ อินเตอร์เนชันแนล จากัด (“FWI”) ซึงเป็ น
บริ ษทั ย่อยทีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน เข้าควบรวมกิจการกับบริษ ทั ฯ เพือเพิม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั )
ปี 2548 บริ ษทั ได้รับรางวัล BEST PERFORMANCE – Consumer Products จากงาน SET Awards ติดต่อกัน ปี ตังแต่ปี
ถึง
ในปี นี ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทได้รับรางวัล Thailand Corporate Citizen of the Year อีก รางวัล ช่วงปลายปี บริ ษ ัทได้
ซื อทีดิน เปล่าบริ เวณซอยคู่สร้ าง จังหวัดสมุทรปราการ รวมเนื อที -0-29 ไร่ จาก บมจ.กระจกไทยอาซาฮี ในราคา
ล้านบาท เพือสร้างอาคารคลังสิ นค้ามาตรฐานสาหรั บการขยายตัวของธุรกิจได้สร้ างเสร็ จเรี ยบร้อยและใช้เป็ นสถานทีเก็บ
สิ นค้าสาเร็ จรู ปของลูกค้าในปี
ปี 2550 บริ ษ ัทได้ขยายตลาดเฟอร์ นิเจอร์ ไปยุโรป นับเป็ นอีกทางหนึงเพือเลียงการแข็งค่าของเงิ นบาทต่อ สกุลเงิน ดอลล่าร์ สหรัฐ
ช่ ว งปลายปี บริ ษ ั ท เริ มศึ กษาและหาลูก ค้าสาหรั บตลาดไม้พืนซึ งบริ ษ ัท มี เ ครื องจัก รบางส่ ว นอยู่แ ล้ว จึ ง ได้สังซื อ
เครื องจักรบางตัวเพิมเติมโดยเฉพาะอย่างยิงเครื องพ่นสียูวีเพือให้ครบวงจรการผลิตไม้พนื (Flooring)
ปี 2552 เพือเป็ นการเพิ มช่ องทางในการแสวงหาผลกาไรจากการประกอบธุ ร กิ จ บริ ษ ัท ฯ ได้น าเข้า สิ น ค้า เฟอร์ นิเ จอร์ จ าก
ต่างประเทศเพือเข้ามาจาหน่ ายในประเทศไทย โดยใช้สถานทีโกดังคู่สร้าง จัดตังเป็ นบริ ษ ัทแฟนซี วู๊ดฯ สาขา ในชือ
“แฟนซี เฟอร์ นิเจอร์ ” เป็ นสถานทีในการจัดเก็บและจาหน่ ายสิน ค้า โดยได้ทาการเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการเมือวันที 28
มกราคม 2553
ปี 2553 บริ ษ ัทแฟนซี วดู ้ อินเตอร์ เนชันแนล จากัด ได้เข้าถือหุ ้น % ในบริ ษ ัทแฟนซี วดู ้ อินเตอร์ เนชันแนล แอลแอลซี จากัด
ซึงเป็ นบริ ษทั ฯ จดทะเบียนในประเทศสหรัฐฯ ดาเนินธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์และสนามกอล์ฟ
ปี 2554 ต้นปี
บริ ษ ัทได้หยุดสายการผลิตที โรงงานสมุทรปราการ และ ได้ซือเครื องจักรผลิตไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ ด จากประเทศ
เยอรมันเข้ามาติดตังทีโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือทดแทนการหยุดสายการผลิ ตทีโรงงานสมุทรปราการ
ปี 2555 บริ ษทั ได้เน้นเป้ าหมายมาทีการจาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และชุดเครื องครัวที นาเข้ามาจากต่างประเทศโดยการลงโฆษณาในสื อ
สิ งพิมพ์ออกบูธแสดงสิ นค้าตามงานแฟร์ต่าง ๆเช่าพืนทีในศูนย์การค้า เมกะบางนา เพือจาหน่ายสิ นค้าเพิมอีกแห่งหนึ ง
ปี 2556 เครื องจักรผลิตไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ ด ทีโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตังแล้วเสร็จเริ มทดลองเดินเครื องและได้ขายทรัพย์สิน
ทีไม่ได้ใช้งานทีโรงงานสมุทรปราการ (ได้แก่ ทีดิ น สิ งปลูกสร้างและเครื องจักร) ในปี
บริ ษ ัทคงเหลื อทรัพย์สินคือ
โกดัง ที บริ ษ ัท แฟนซี วดู๊ อิน ดัสตรี ส จากัด (มหาชน) สาขา 2 ตังอยู่เลขที หมู่ ซอยคู ่สร้าง (คู่สร้าง) ถนนสุ ข
สวัสดิ ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุ ทรเจดีย ์ จังหวัดสมุท รปราการ และโรงงานผลิต ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ ด
ทีโรงงานจังหวัด สุราษฎร์ ธานี
ปี 2557 บริ ษ ัทฯ เริ มผลิ ตและจาหน่ายไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ดโดยเริ มทดลองตลาด ส่ งไปขายทีประเทศไต้หวัน มาเลเซีย และเวียดนาม
ส่วนตลาดภายในประเทศมีอยูเ่ ล็กน้อย
ปี 2558 บริ ษทั ฯได้จ ัดตัง บริ ษ ทั แฟนซีแอสเสท จากัด (บริษ ทั ย่อย) เพือดาเนิ นธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึนอีก บริ ษทั
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ปี 2559 บริ ษ ัทฯ ได้มีการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษ ทั ฯ จากเดิม , , บาท เป็ น ทุนจดทะเบียน , , บาท ตาม
มติทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที / เมื อวันที กุมภาพันธ์ 2559 บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จากัด (บริ ษ ทั ย่อย) ได้เข้าซื อ
และพัฒนาโครงการอสัง หาริ มทรัพ ย์ จานวน โครงการตามมติที ประชุมวิส ามัญ ผู้ถือหุ้น ครั งที /
เมื อวันที
กุมภาพันธ์
โดยมี รายละเอี ยดดังต่อไปนี
1. โครงการเดอะปาร์ คแอทประชาชืน ตังอยู่ที / ถ.ประชาชื น ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุ รี จ.นนทบุ รี มีเนือที
โครงการ ทังหมด - - . ไร่ หรื อ . ตารางวา โครงการดังกล่าว เป็ นโครงการประเภทคอนโดมีเนียมมีขนาดห้อง
ระหว่าง . – . ตารางเมตร
2. โครงการฮอฟฟ์ เอกมัย – รามอินทรา ตังอยู่ที ซอยลาดพร้ าว ถนนลาดพร้า ว แขวงสะพานสอง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ มีเนื อทีโครงการทังหมด - - . ไร่ หรื อประมาณ . ตารางวา ซึงโครงการประกอบด้วยทีดิ น
สาธารณูปโภคต่าง ๆ และสิ งปลูกสร้างประเภท Home Office จานวน ยูนิต โดยแต่ละยูนิตมีพนที
ื ใช้สอยประมาณ
ตารางเมตร (รวมดาดฟ้ า)
3. โครงการรวี วารี เรสซิเด้นท์ ตังอยูท่ ี ถ. นิ มมานเหมินทร์
รวี วารี เรสซิเด้นท์ จากัด มีเนือที โครงการทังหมด - - ไร่ หรื อ
คอนโดมิเนี ยม มีจานวนห้องชุดทังสิ น ยูนิต

ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึงก่อสร้างโดยบริ ษทั
ตารางวา โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการ ประเภท

4. โครงการเดอะ ปาร์ ค ไซมิส รามอินทรา ตังอยู่ที แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพ โดยแบ่งเนือทีเป็ น
ส่วน คือ ( ) ทีดิ นเปล่าเนือที – - ไร่ แบ่งเป็ นทีดินจัดสรร จานวน แปลงและ ( ) ทีดินเปล่า เนื อที – - . ไร่
มีวตั ถุประสงค์เพือนาทีดินมาแบ่งขายเป็ นทีดิ นเปล่าให้แก่ผซู ้ ื อเพือนาไปสร้างทีอยูอ่ าศัย
ปี 2560 การจาหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ของบริ ษั ทย่ อย โดยบริ ษ ั ทได้ รั บ ทราบการจาหน่ า ยทรั พ ย์สิ น ของบริ ษ ัท FANCYWOOD
INTERNATIONAL , LLC (บริ ษ ัท LLC) ซึงจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายทีรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริ กา
(บริ ษทั ย่อย ของบริ ษทั แฟนซีวดู ้ อินเตอร์เนชันแนล จากัด) โดยบริ ษทั แฟนซีวดู ้ อินเตอร์เนชันแนล จากัด ถือหุ ้นในบริ ษ ทั
FANCYWOOD INTERNATIONAL , LLC ร้ อยละ . ของทุนจดทะเบี ยน และบริ ษ ัท แฟนซี วู๊ดอินดัสตรี ส จากัด
(มหาชน) ถือหุ้ นในบริ ษ ัท แฟนซี วดู้ อิ นเตอร์ เนชันแนล จากัด ร้ อยละ ของทุน จดทะเบี ยนบริ ษ ัท LLC ได้จ าหน่ าย
สิ น ทรัพ ย์ห ลัก ทังหมดคือ สนามกอล์ ฟ ประกอบด้ว ย ที ดิ นที ตังสนามกอล์ฟ เลขที
Eaglemont Drive, Mount
Vernon,Wa
พืนที ประมาณ . เอเคอร์ (ประมาณ . ไร่ ) ประกอบด้วย สนามกอล์ฟ หลุม อาคารสิ ง
ปลู กสร้ างคลับเฮาส์ และอุปกรณ์ เครื องใช้ต่างๆ ในราคารวม , , เหรี ยญสหรัฐ หรื อคิดเป็ นประมาณ , ,
บาทโดยใช้อัตรา แลกเปลียน เหรี ยญดอลล่าร์สหรั ฐเท่ากับ . บาท ณ วันที เมษายน
ให้ แก่ นายพีรยศ
ปิ สัญธนะกูล และ/หรื อ นิติบุคคล ทีจะจดทะเบียนจัดตังขึนในภายหน้า
การโอนกิจการของบริ ษั ทย่ อย จากมติทีประชุ มคณะกรรมการ ครังที 8/2560 เมื อวันที 8 กัน ยายน 2560 และทีประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที /
เมือวันที ตุลาคม พ.ศ.
มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ท าการโอนกิจการทังหมดของบริษ ทั
แฟนซีวดู้ อินเตอร์เนชันแนล จากัด (“FWI”) ซึงเป็ นบริ ษ ทั ย่อยทีบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ื อหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน เข้าควบรวมกิจการกับบริ ษ ัทฯเพือเพิ มประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษ ัทเนืองจากมี
ธุ รกิ จ ที เกี ยวข้องและ ต่อเนืองกันกับธุ รกิ จของบริ ษ ัทฯ และเป็ นการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานและลดกระบวนการ
ทางานทีซาซ้อน โดยบริ ษทั ฯ จะรับโอนกิจการทังหมด (Entire Business Transfer) จาก FWIดังกล่าว รวมตลอดถึง แต่ไม่
จากัดเพี ยงทรัพย์สิน หนีสิ น สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิ ทธิ หน้าทีและความรับผิดทังหมดทีเกียวข้องกับ กิจการของ FWI

6

และบรรดาพนักงานทังหมดทีมีความประสงค์จะทางานกับบริ ษ ทั ฯ ต่อไปภายหลังการรับโอนกิจการทังหมด (รวมเรี ยกว่า
“การรับโอนกิจการทังหมด”) โดยมูลค่าการรับโอนกิจการทังหมดจะเป็ นราคาตามมูลค่าตามบัญชี (Book Value)ของ FWI
ณ วันทีมีการรับโอนกิจ การทังหมด โดยการรับโอนกิ จ การทังหมดจาก FWI เสร็ จ สินเมือ วันที 1 ธันวาคม 2560 ทังนี
มูลค่ากิจการตามมูลค่าตามบัญชีของ FWI ณ วันที 30 มิถุนายน 2560 เป็ นจานวนเท่ากับ 229,560,000 บาท ซึงภายหลังจาก
การรับโอนกิ จ การทังหมดแล้ว FWI จะดาเนินการเลิกบริ ษ ัทในรอบระยะเวลาบัญชี เดียวกันกับที โอนกิ จการและชาระ
บัญชี ต่อไป
การเข้ าซือหุ้นสามัญทังหมดของบริษัท เลย์ แลนด์ จากัด โดยบริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด ซึงเป็ น บริ ษ ัทย่อยของบริษ ทั
จากมติทีประชุมคณะกรรมการ ครังที 8/2560 เมือวันที 8 กันยายน 2560 มี มติ ให้ บริ ษ ัท แฟนซี แอสเสท จากัด ซึงเป็ น
บริ ษัท ย่ อ ยที บริ ษัท ฯ เป็ นผู้ถื อ หุ ้ น ใหญ่ ใ นสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 99.99 ของทุ น จดทะเบี ย นไปลงทุ น ในธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพ ย์ เพือเป็ นการขยายธุรกิ จ เดิมของบริ ษ ัท แฟนซี แอสเสท จากัด โดยการเข้าซื อหุ้น สามัญทังหมดของ
บริ ษทั เลย์แลนด์ จากัด (“เลย์แลนด์”) โดย เลย์แลนด์มีหุ้นสามัญจานวน 1,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ1,000 บาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของเลย์แลนด์ จากผูถ้ ือหุ้นเดิมของบริ ษทั เลย์แลนด์ทงหมด
ั
รวมเป็ นเงินทังสิน
40,154,958.77 บาท (“ราคาหุ ้น”) ซึงราคาหุ ้นดังกล่าวคานวณจากมูลค่าสินทรัพย์ของบริ ษทั เลย์แลนด์ที บริ ษทั แฟนซี แอส
เสท จากัด และกลุ่มผูข้ ายตกลงกันในราคา 315,000,000 บาท หักด้วย เงิ นกูย้ ืมจากกรรมการ จานวน 274,845,041.23 บาท
(รวมเรี ยกว่า “ธุ รกรรมการซือหุ้น”) ทังนี บริ ษ ัทฯ ยังจะต้องลงทุนเพิมเติมในเลย์แลนด์ เพือใช้ในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริ มทรัพย์ของเลย์แลนด์ เป็ น จานวนไม่เกิน 216,000,000 บาท จึงทาให้มูลค่าการได้มาซึ งทรัพย์สินจากการเข้าทา
ธุ รกรรมการซื อหุ้ น สามัญทังหมดของเลย์แ ลนด์โ ดย บริ ษ ัทแฟนซี แอสเสท จากัด เป็ นจานวนรวมทังสิ นไม่ เกิ น
531,000,000 บาท
ปี 561 ยกเลิกการจัดตังบริ ษัทร่ วมทุน (Establish a joint venture) จากมติ ทีประชุมกรรมการบริ ษ ัท ครั งที /
ประชุ ม เมือ
วันที ตุลาคม
ให้จ ัดตังบริ ษทั ร่ วมทุน (Establish a joint venture) กับ บริ ษ ทั เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน) เพือ
ร่ วมทุนในการดาเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและผลิ ตสิ นค้าเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets) โดยจัดตังบริ ษ ัทร่ วมทุน
ในประเทศไทย ปรากฎว่าในเวลาต่อมาธุรกิจด้านไม้ยางพารามีความผันผวนสูง ซึงบริ ษทั เห็นว่าควรทีจะมามุ่งเน้นและให้
ความสาคัญในธุร กิ จ หลักของบริ ษ ัทก่ อน จึง มี มติ จ ากที ประชุ มกรรมการบริ ษ ัท ครั งที /
ประชุ ม เมือวันที
พฤษภาคม
มีมติให้ยกเลิ กการจัดตังบริ ษ ัทร่ วมทุ น (Establish a joint venture) กับ บริ ษัท เอเชี ย ไบโอแมส จากัด
(มหาชน) เพือร่ วมทุนในการดาเนินธุรกิจจัดหาวัตถุดิบและผลิตสินค้าเชือเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood Pellets)
ยกเลิกการเข้ าซือหุ้นสามัญทังหมดของบริษัทเลย์ แลนด์ จากัด จากมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั งที 8/2560 ของ
บริ ษ ัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทฯ”) เมือวันที 8 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริ ษทั แฟนซี แอส
เสท จากัด (“FANCY ASSET”) ซึงเป็ นบริ ษ ัทย่อยทีบริ ษ ัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุ้น ทังหมด
ของFANCY ASSET เข้าทาการซื อหุ้นสามัญทังหมดของบริ ษทั เลย์แลนด์ จากัด(“เลย์แลนด์”) จากผูถ้ ือหุ ้นของเลย์แลนด์
สัดส่ ว นร้อยละ 100 ของหุ ้น ทังหมดของเลย์แลนด์ โดยกาหนดให้การซื อขายหุ ้นสามัญ ทังหมดของเลย์แลนด์จ ะต้อง
แล้วเสร็ จภายใน วันที 30 มิถุนายน 2561 และต่อมาได้มีการขยายเวลากาหนดวันทีมีการซือขายเสร็จสมบูรณ์ไปเป็ นวันที
31 ธันวาคม 2561 นัน ปรากฎว่า ผลการดาเนิ นงานของเลย์แลนด์ไม่ได้สร้ างผลตอบแทนเพิมขึ นให้แก่บริ ษ ัทฯได้ ตาม
เป้ าหมาย ประกอบกับ การดาเนินการด้านธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ซึงเป็ นธุ รกิจหลักของเลย์แลนด์มีการเปลียนแปลง จากที
คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสาคัญ กล่าวคือ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มีแนวโน้มการเติบโต ลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจ โดยรวม
ในขณะที มีอ ัตราการแข่งขันเพิมสูงขึน อย่างมากโดย คาดว่าจานวนของลูกค้าทีจะซื ออสังหาริ มทรัพย์เพืออยู่ อาศัยในปี
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2562 มีแนวโน้มลดลง อันเป็ นผลมาจากหลักเกณฑ์การปล่อยสิ นเชือเพือที อยูอ่ าศัยของสถาบันการเงิ นทีเข้มงวดขึน ตาม
ประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที สนส. 24/2561 เรื อง หลักเกณฑ์การกากับดูแลสินเชือเพือทีอยูอ่ าศัยและสินเชืออืนที
เกี ยวเนื องกับสิ นเชือเพือที อยู่อาศัย ลงวันที 8 พฤศจิ กายน 2561 ซึ งมีผลใช้บังคับตังแต่วนั ที 1 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป
นอกจากนี สถาบันการเงินทีบริ ษ ัทฯได้ขอสิ นเชือเงิน กูย้ ืมเพือนาไปใช้พ ัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในเลย์ แลนด์ได้พิจารณา
อนุ มัติ ว งเงิ นสิ น เชื อให้แก่ บริ ษ ัทฯเพียงบางส่ ว น ซึ งไม่ เพียงพอสาหรั บการก่ อสร้างปรั บ ปรุ ง อาคารตามแผนพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ทีวางไว้ หากบริ ษ ัทฯนาเงินทุนส่ วนอื นของบริ ษทั ฯมาใช้ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ดังกล่าวอาจส่ ง
กระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษ ัทฯได้ จึงมีมติจ ากที ประชุมคณะกรรมการบริ ษ ัท ครังที /
เมื อวันที ธันวาคม
ให้ยกเลิกการเข้าซือหุ ้นสามัญทังหมดของเลย์แลนด์
ปี 56 ให้ บริษัท ลาซาด้ า เอ็กซ์ เพรส จากัด เช่ าอาคารทีดิน และสิงปลูกสร้ างของบริษัทฯ จากการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ครังที 2/ ลงวันที 8 มีนาคม ได้มีมติอนุมตั ิ การทาสัญญาเช่าทีดิ นโฉนดเลขที
เลขทีดิน ตาบลในคลอง
บางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดี ย ์ จังหวัดสมุทรปราการ เนือทีดิน - - . ไร่ พร้ อมสิ งปลูกสร้างเลขที หมู่ที
ซอยสุ ขสวัสดิ (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ ซึงเป็ น
กรรมสิ ทธิของบริ ษ ัท กับ บริ ษ ัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จากัด ผู ้เช่า และมอบหมายให้นายวิชัย ตันพัฒนรัตน์ กรรมการ
ผู ้จัด การใหญ่ และ/หรื อ นายยรรยง วิทยาไพศาลศิ ลป์ ประธานเจ้าหน้ าที บริ ห ารบัญชี การเงิ น (CFO) เจรจาติ ดต่อใน
รายละเอียดของข้อตกลงเพิมเติม (หากมี) และต่อมา เมื อวันที เมษายน
บริ ษ ัท และ บริ ษ ัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส
จากัด ได้ตกลงลงนามในสัญ ญาเช่าทีดิ นพร้อมสิ งปลูกสร้าง และข้อตกลงการรักษาความลับทางการค้าของผู ้เช่าโดยมี
รายละเอียดประกอบด้วย
1. เป็ นการเช่าทีดินและอาคารสิ งปลูกสร้างทังหมด มีพืนทีการใช้ประโยชน์ ประมาณ , ตารางเมตร
2. ชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ในอัตราเดือนละ , , บาท ( รวมภาษีค่าเช่าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
3. ในเบื องต้น มีระยะเวลาการเช่า ปี เริ มตังแต่วนั ที เมษายน
ถึงวันที เมษายน
และสามารถต่อ
สัญญาเช่าเพิม ปี รวมสัญญาเช่าทังหมดจานวน ปี
4. ชาระเงินมัดจาจานวน เดือน รวมจานวน 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)โดยเป็ นหนังสื อคาประกันธนาคาร
( L/G ) จานวน เดื อ น รวม 9,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้ว น) เป็ นเงิ น สดจานวน 1 เดื อ น รวม ,000,000 บาท
( สามล้านบาทถ้วน ) และเงินล่วงหน้า เดือนรวม 6,000,000 บาท ( หกล้านบาทถ้วน )
5. บริ ษทั ในฐานะผูใ้ ห้เช่า ต้องเริ มส่งมอบพืนทีเช่าภายใน วันที พฤษภาคม
6. บริ ษ ัทในฐานะผูใ้ ห้เช่า จะต้องปรับปรุ งพืนทีว่างเปล่าโดยรอบอาคารโรงงาน (จากกาแพงรั วโดยรอบอาคารสิง
ปลู กสร้าง จนถึง แนวกาแพงอาคารสิ งปลูกสร้าง) เพือปรับสภาพเป็ นถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก โดยมีว ตั ถุประสงค์เพือใช้
ประโยชน์เป็ นทางสัญจรของบุคคลและรถยนต์โดยรอบอาคารโรงงานให้แก่ผเู้ ช่า โดยใช้ค่าใช้จ่ายของผูใ้ ห้เช่าทังหมด
ตามข้อ ตกลงในสัญ ญาเช่ า และเนื องจากการที บริ ษ ัทได้น าที ดิ น และสิ งปลูก สร้ า งอาคารโรงงานออกให้เ ช่ า และ
มีผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปเงินสด เป็ นค่าเช่า บริ ษ ัทจึงนาผลประโยชน์ ตอบแทนทีพึงได้รับทังหมดจานวน ปี รวม
เป็ นเงินจานวน , , บาท (หนึ งร้อยแปดสิ บล้านบาทถ้วน) ไปคานวณตามเกณฑ์การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึง
ทรัพย์สิน โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ ง ตอบแทน ได้ขนาดรายการเท่ากับ ร้ อยละ 13.93 ซึงขนาดรายการตากว่าร้อยละ
ของ NTA (สิ น ทรั พ ย์รวมของบริ ษ ัท จดทะเบียน) จึงไม่อยู่ในข่ายหรื อหลักเกณฑ์ทีบริ ษ ัท ต้องแจ้งรายงานการทา
ธุรกรรมดังกล่าว ต่อตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อนึ งบริ ษ ทั รวมทังกรรมการ , ผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ของ
บริ ษทั ไม่มีความเกียวข้องหรื อเกียวโยงทังในฐานะผูบ้ ริ หารและผูถ้ ือหุ้น กับ บริ ษทั ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จากัด แต่อย่างใด
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สาหรั บปี
บริ ษ ัทฯ เริ มผลิ ตและจาหน่ ายไม้ปาร์ติ เคิ ลบอร์ ดโดยเริ มทดลองตลาด ส่ งไปขายทีประเทศ ญีปุ่ น ส่ วนตลาด
ภายในประเทศมีอยูเ่ ล็กน้อย เนืองด้วยโรงงานที จังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีพนบางส่
ื
วนทีใช้งานไม่เต็มประสิ ทธิ ภาพ ทางฝ่ าย
บริ ห ารจึงพิจ ารณาแบ่งพื นที ให้เช่ า โดยแบ่งเช่าประมาณ 9,936 ตารางเมตร ซึ งปั จ จุบ ันทาให้มีโ อกาสหารายได้เข้ามา
เพิมขึน ในปี 2563 บริ ษทั แฟนซีวู ๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ยังคงดาเนิ นธุ รกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจ
ทีมีความผันผวนสู ง จากสถานการณ์โรคโควิด-19 (COVID-19) จึงให้บริษ ทั และบริ ษทั ย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจ
. โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส

99.99%

บจ. แฟนซี แอสเสท

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
การดาเนิ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ มิได้มีความสัมพันธ์หรื อเกียวข้องกับการดาเนินธุรกิจอืนของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่

. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจุบันธุรกิจหลักของบริ ษ ทั แฟนซีวู ๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) ได้แก่การผลิตและจาหน่าย ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง
ไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ด แบบบาง (ไบร์ ซ อนบอร์ด) ไม้สับ (wood chip) ไม้ประสาน บริ ษ ัทยังคงเน้นการส่ งออกไปยังต่างประเทศเป็ น
หลัก ยกเว้นไม้ประสาน ไม้สับ ทีเน้น ตลาดภายในประเทศเป็ นหลัก และยังมีการให้บริ การรับจ้างอบไม้ยางพารา รวมไปถึงการ
ให้บริ การเช่าสถานที
บริ ษ ัท แฟนซีแอสเสท จากัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัทย่อย โดยบริ ษ ัทฯ ได้ถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ . ด้วยทุน จดทะเบียน
ประกอบธุรกิจเกียวกับการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

ล้านบาท

ลักษณะผลิตภัณฑ์
. ไม้ ยางพาราแปรรู ปอบแห้ ง เป็ นผลิตภัณฑ์ทีนาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการทาเฟอร์ นิเจอร์ มีขนาดมาตรฐาน แยกตามเกรด
เพือสะดวกต่อการนาไปใช้งาน มีเกรด ทัง A , B และ C
. รับ จ้ างอบ เป็ นกระบวนการผลพลอยได้ทีนาเอาปี กไม้มาเป็ นเชื อเพลิงสาหรับบอยเลอร์ เนืองด้วยโรงงานมี เตาอบที
พร้อมใช้งานเป็ นจานวน เตา และพร้อมใช้งาน และโกดังเก็บทีมีความพร้อม ทางบริ ษทั จึงเปิ ดธุ รกิจรับจ้างอบขึนมา
. ไม้ ยางพาราประสาน เป็ นผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการนาไม้ยางพาราแปรรู ปมาเชือมประสานกันโดยวิธี Finger Joint และขัด
เรี ยบเป็ นแผ่นตามขนาดทีต้องการ สามารถนาไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ทงการทาเฟอร์
ั
นิเจอร์ การตกแต่งหรื อพืนต่าง ๆ
. ไม้สับ (Wood chip) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากของเหลือจากการผลิตไม้ยางพาราแปรรู ปเช่น รากไม้ เปลือกไม้ มาสับให้
ได้ขนาด และนาไปใช้เป็ นเชื อเพลิง
. ไม้ ปาร์ ติเ คิล บอร์ ด แบบบาง (ไบร์ ซอนบอร์ ด ) เป็ นผลิ ต ภัณฑ์ที สามารถนาไปใช้ใ นงานได้ห ลายประเภท เช่ น
ในอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ใช้ในงานก่อสร้าง และใช้ตกแต่งภายในอาคาร เป็ นต้นการนาไปใช้ในงานเฟอร์ นิเจอร์จะมีความสะดวก
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ในขันตอนการผลิต เนืองจากเป็ นแผ่นใหญ่ ตัดขึนรู ปด้วยเครืองจักรกลได้ง่าย การทาเป็ นโครงสร้ างเฟอร์นิเจอร์ สามารถยึดติดได้
ด้วยอุปกรณ์ จ ับยึดได้ดี มีความแข็งแรงสู ง ส่ วนการนาไปใช้ในงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายในอาคาร แผ่นปาร์ติเคิ ลบอร์ด
สามารถใช้กบั งานทาผนังภายในอาคาร บุฝาผนัง และทาฝ้ าเพดาน สามารถตัดขึนรู ปได้ง่าย และให้ ความแข็งแรงสูง และทีเป็ น
จุดเด่นคือไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดที ผลิตออกมาสามารถกันนาได้
24,

. อาคารให้ เ ช่ า เนื องด้ว ยโรงงานที จัง หวัด สมุ ทรปราการปิ ดลง จึ ง มี อ าคารโกดังอยู่ที ซอยคู ่ ส ร้า ง พื นที ประมาณ
ตร.ม. และทีโรงงานจังหวัดสุราษฎร์ ธานีมีพนที
ื โรงงานแบ่งเช่าประมาณ , ตร.ม. ซึ งทาให้มีโอกาสหารายได้เข้ามา

7. การพั ฒนาอสั ง หาริ มทรั พ ย์ ผลิต ภัณฑ์ทีบริ ษ ัทมีห ลากหลายทังการจาหน่ ายที ดิ นเปล่ า การพัฒนาเป็ นบ้านเดี ยว
ทาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนี ยม ในหลากหลายที ทังต่างจังหวัด ในกรุ งเทพและปริ มณฑล
ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
ภาวะการตลาด
กลยุทธ์ การตลาด บริ ษทั กาหนดกลยุทธ์สาคัญดังนี
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์ : บริ ษ ัทให้ความสาคัญอย่างมากต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพและรู ปแบบตรงกับ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น ความแข็งแรง ความประณี ตละเอียดเรี ยบร้อย
2. การกาหนดราคา : บริ ษทั จะกาหนดตามราคาตลาด แต่ไม่มีนโยบายในการแข่งขันด้านราคาโดยการตัดราคาเพือ
แข่งกับคู่แข่งขันอืน ๆ ทังในประเทศและต่างประเทศ
3. ระยะเวลาการส่งมอบ : บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าซึงถื อว่า
เป็ นจุดแข็งที สาคัญของบริษ ทั และยังเป็ นการสร้างความเชือถือทีดีต่อลูกค้า
ลักษณะลูกค้า
ลูกค้าของบริ ษ ัทส่ วนใหญ่เป็ นผู้ค้าส่ ง ผู้ผลิตสิ นค้าประเภทเฟอร์ นิเจอร์ และผู้ประกอบธุรกิ จ ก่อสร้าง ส่ วนใหญ่
ลูกค้าจะเริ มด้วยการทดลองซื อจานวนหนึงก่อนหลังจากที มันใจในคุณภาพ ราคา และความน่าไว้วางใจด้านความซือสัตย์
การตรงต่อเวลาหรื อบริ การอืน ๆของบริ ษทั แล้วลูกค้าจะเพิมปริ มาณการสังซื อมากขึน โดยบริ ษทั ได้กาหนดเกณฑ์ในการ
คัดเลือกคาสังซื อของลูกค้า คือ ปริ มาณการสังซื อ รู ปแบบของผลิตภัณฑ์และผลกาไรจากการดาเนินงาน โดยปกติคาสังซือ
ของลูกค้าจะมีอยูอ่ ย่างต่อเนืองตลอดทังปี โดยบริษ ทั ได้ให้ความสาคัญกับลูกค้าทุ กรายโดยไม่มีการพึงพาลูกค้ารายใดราย
หนึงมากเกินไป
กลุ่มเป้ าหมาย
บริ ษ ัทมุ่งเน้น ลูกค้าประเภทผู ้ค้าส่ ง ผู้ผลิ ตสิ นค้าเฟอร์ นิเจอร์ แ ละผู ้ประกอบธุ รกิ จ ก่ อสร้า ง ทังในประเทศและ
ต่างประเทศ ทีมีความต้องการสินค้าจานวนมาก
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษ ัทใช้วิธี ติดต่อกับผูค้ ้าส่ ง ผูค้ ้าปลี ก และ ขายตรงให้กบั ลูกค้ารายย่อย ทังในประเทศและต่างประเทศ ทีมี ความ
ต้องการสินค้าจานวนมาก มี ทงการผ่
ั
านตัวกลาง การติดต่อโดยตรง และการนาเสนอสินค้าให้กบั ลูกค้าคัดเลือก ซึ งทีผ่านมา
บริ ษ ัทได้ประสบความสาเร็จกับการจาหน่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ มาโดยตลอด เนืองจากบริ ษ ัทมีภาพพจน์และชือเสี ยงทีดี
บริ ษทั จะเน้นคัดเลื อกลูกค้าทีคุณภาพของลูกค้าและปริ มาณทีจะซือขายเป็ นหลัก
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การแข่ งขัน
ปั จ จุบ ันบริ ษ ัทได้เป็ นผู ้ผลิตและจาหน่ ายไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ ด แบบบาง (ไบรซอนบอร์ ด)แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ซึงในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียปัจจุบ ันยังไม่มีผูผ้ ลิตอืนจึงยังไม่มีบริ ษทั ฯ คู่แข่ง ส่ วนในอนาคต บริ ษ ัทฯ มีนโยบาย
เข้าไปเปิ ดตลาดสินค้าไม้ปาร์ติ เคิลบอร์ดในประเทศแถบเอเซียเช่นประเทศญี ปุ่ น ซึ งเป็ นตลาดใหญ่ของตลาดสิ นค้าไม้ปาร์ ติเคิล
บอร์ด คงต้องมีการแข่งขันสูงกับผลิตภัณฑ์อืนๆทีมี ลักษณะใกล้เคียงกันเพือดึ งลูกค้า บริ ษ ัท จึงจะเน้นการตลาดเชิงรุ กโดยเน้นที
คุณภาพและราคา รวมถึงการผลิตไม้ปาร์ติเคิลบอร์ ดให้มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพือทีจะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปั จ จุบ ันวัตถุดิบที ใช้ในกระบวนการผลิตของบริ ษ ัท ประมาณ % เป็ นวัตถุดิบ จาก ไม้ยางพารา ซึ งบริ ษ ัทฯ ได้วาง
มาตรการในจัดหาและสารองวัตถุดิบ ไว้ดังนี คื อ
. วัตถุดิบหลักของบริ ษ ัท % เป็ นไม้ยางพารา (ไม้ซุงท่อนและไม้ยางพาราสดแปรรูปสาเร็ จ ) ทีต้องจัดหาเข้ามาเพือ
นามาแปรรูปเป็ น ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง วัตถุดิบทังหมดอยูท่ างภาคใต้ของประเทศไทย โดยมี แหล่งวัตถุดิบหลักอยูใ่ นจังหวัด
สุ ราษฎร์ ธานี ซึงเป็ นทีตังของบริ ษ ัทฯ ซึ งขันตอนการจัดหาวัตถุ ดิบนันบริ ษ ัทฯ ได้กาหนดไว้ ส่ วนด้วยกัน เพือป้ องกันการขาด
วัตถุดิบดังนี
. ซือไม้ซุงท่อนมาแปรรู ปและอบแห้ง
. ซือเป็ นไม้สดแปรรู ปสาเร็จมาอบแห้ง
. . ซือสวนยางพาราจากชาวสวนโดยตรงและตัดไม้ซุงท่อนมาแปรรู ปและอบแห้ง
. วัตถุดิบที ใช้ผลิ ตไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ ด วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ปี กไม้สดและ ขีเลือย ซึงวัตถุดิบส่ วนใหญ่ มาจากของเหลือใน
กระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้ง ส่งผลให้บริ ษทั สามารถทาการกาจัดวัตถุดิบเหลือใช้ของกระบวนการผลิตไม้ยางพารา
แปรรู ปอบแห้ง ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและไม่มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม โดยการดาเนิ นงานของบริ ษ ัทในช่ ว ง ปี ที ผ่านมา
ตังแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2563 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาทหรื อถูกฟ้ องร้องเกียวกับสิ งแวดล้อม
ผลกระทบหรือข้อพิพาทเกียวกับสิงแวดล้อม
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ความสาคัญต่อสิ งแวดล้อมมาตลอดโดยดาเนินการลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมให้มีผลกระทบ
น้อยที สุด อาทิเช่น เศษไม้ ขีเลือย และฝุ่ นผง จะนามาใช้เป็ นเชื อเพลิงทาความร้อน เพือใช้ในการอบไม้ หากมี เศษไม้ทีเหลือใช้จะ
จาหน่ายให้กบั บริษ ทั ภายนอกนาไปเป็ นเชื อเพลิง สาหรับขีเลือยและฝุ่ นผงบริ ษทั ได้ติดตัง Dust Collector เป็ นระบบเก็บกัก และดูด
ส่งนาพาไปใช้งานจึงไม่ก่อผลกระทบกับสภาพแวดล้อมภายนอก
กาว บริ ษทั ใช้กาวทีไม่มีส่วนผสมของสารระเหยในการผลิตทาให้ไม่มีผลกระทบกับมนุษย์และต่อสิ งแวดล้อม
ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน) ปัจจุบันบริ ษทั มีการดาเนินงานในการประกอบธุรกิจอยู่ ส่วน คือ
- ประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปไม้ยางพาราอบแห้งครบวงจรโดยไม้ยางแปรรูปอบแห้งส่งขายให้แก่ลูกค้าทังภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยลูกค้าส่วนใหญ่อยูต่ ่างประเทศ และไม้ประสานที ส่งขายให้กบั ลูกค้าในประทศเป็ นหลัก
- เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด (แบบบาง) มีโรงงานผลิตไม้ปาร์ ติเคิลบอร์ดตังอยูใ่ นพืนทีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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นอกจากการดาเนิ นธุ รกิ จ ข้างต้นแล้ว บริ ษ ัทฯ ยังแสวงหาแนวทางการดาเนิน ธุร กิ จ อืน ๆ ที เหมาะสมเพือที บริ ษ ัทฯ
ดาเนินการแล้วจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดและให้ผลตอบแทนทีดี ต่อผูถ้ ือหุ้น ต่อไป
บริ ษั ท แฟนซี แอสเสท จากัด (บริ ษั ทย่ อย) ประกอบธุ ร กิ จ เกี ยวกับ การพัฒ นาอสัง หาริ มทรัพ ย์ จัด สรรทีดิ น เปล่ า
คอนโดมิเนียม บ้านเดียว และทาวน์เฮ้าส์ เป็ นต้น
สถานทีตังบริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
สถานทีตังสานักงานใหญ่

เลขที 357 หมู่ 12 ซอยสุขสวัสดิ ถนนสุขสวัสดิ ตาบลในคลอง
บางปลากด อาเภอ พระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ

สถานทีตังโรงงาน สาขา 1

เลขที 219/1 หมู่ 5 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

สถานทีตังสานักงาน สาขา 2

เลขที ซอยประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร

ประเภทธุรกิจ

การผลิตไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด ไม้ยางแปรรูป และไม้ประสาน

บริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด
สถานทีตังสานักงาน

เลขที 219 หมู่ 5 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทธุรกิจ

การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ
2561

2562

2563

ประเภทรายได้

ดาเนิน
การโดย

สัดส่วน

ไม้ยางพาราแปรรูป

บริ ษทั

-

282.69

61.24

134.32

52.12

137.15

53.73

บริ การรับจ้างอบไม้

บริ ษทั

-

21.85

4.73

35.20

13.66

29.96

11.74

ให้เช่าและบริ การ

บริ ษทั

-

-

-

24.60

9.54

39.00

15.28

อสังหาริ มทรั พย์

บริ ษทั ย่อย

99.99%

157.10

34.03

63.61

24.68

49.14

19.25

รวม

461.64

100.00

257.73

100.00

255.25

100.00

ถือหุ้น

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ
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. ปัจจัยความเสียง
ปัจจุบันบริ ษทั มีความเสี ยงทีจะกระทบกับบริษ ทั อยูด่ ังนี
ความเสียงทางธุรกิจ
อัตราแลกเปลียน
ปัจจุบ ันบริ ษ ัทมี การส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ไปจาหน่ายยังต่างประเทศในปริ มาณมากกว่าร้ อยละ ของมูลค่าการขายรวมของ
บริ ษ ัท และมี การขายเป็ นเงิ น ตราต่ างประเทศเป็ นหลัก โดยเฉพาะเป็ นเงิ นสกุ ลดอลล่ าร์ ซึ งในระยะเวลาที ผ่านมาในปี
เงินดอลล่าร์ได้อ่อนค่าลงโดยตลอด ทาให้การแปลงค่าเป็ นเงินบาทมีค ่าลดลง ซึงทาให้กระทบต่อ Margin ของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม
บริ ษ ัทได้ดาเนิ นการซือขายอัตราแลกเปลี ยนล่วงหน้ามาป้ องกันความเสียงธุรกรรมนีมาโดยตลอด และมีการพิจารณาปรับเปลียน
ราคาขาย สกุลเงินที ซือขาย และพยายามปรับปรุงการผลิด เพือรักษา Margin ของบริ ษทั ให้อยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสมอยูต่ ลอดเวลา
ด้ านแรงงาน
เนื องจากบริ ษ ัทมุ่งเน้นการผลิตทีมีจ านวนมาก เพือประโยชน์ ของ Economy of Scale จึง ทาให้มีความจาเป็ นทีจะต้อง
มีแรงงานมารองรับในการผลิตค่อนข้างมาก การขึนค่าแรงงานขันตาตลอดจนการจัดหาแรงงานจึ งเป็ นปั จจัยทีสาคัญมากกับการผลิต
ของบริ ษ ัท ที ผ่านมาการขึ นค่าแรงงานจะส่ ง ผลต่อต้นทุ น การผลิต ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ ต าม บริ ษ ัทได้พ ยายามปรับเปลียน
ขบวนการผลิตให้ใช้แรงงานให้เหมาะสมมากขึนโดยปรับขบวนการผลิตให้ใช้แรงงานน้อยลงเป็ นต้น จานวนแรงงานก็เป็ นอี กปั จจัย
ที สาคัญ ทีผ่านมาการปรับเปลียนกฎเกณฑ์ด้านแรงงานต่างด้าวก็ทาให้การบริ หารจัดการแรงงานมีผลกระทบเช่นกัน ซึ งในปั จจุบ ัน
บริ ษทั ได้บริ หารจัดการแรงงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ และให้มีปริ มาณที เหมาะสม และมีคุณภาพทีดี ต่อการดาเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั มาโดยตลอด
ด้ านวัตถุดิบ
การผลิตที เน้นปริ มาณมาก ๆ ทาให้ต้องมีการจัดการวัตถุดิ บที ดี เพียงพอ ทังด้านปริ มาณ และราคา ตลอดจนความไม่
แน่นอนของฤดูกาลทีอาจส่ งผลกระทบต่อการจัดหาวัตถุดิบ ทีผ่านมาบริ ษทั มีการจัดซื อวัตถุดิบในหลากหลายวิธีการ ทังซือเป็ นไม้
สด ไม้ซุงท่อน หรื อซื อยกสวน หรื อซื อจากลูกค้าทีมาให้อบไม้ ในปริ มาณและราคาทีเหมาะสม บริ ษ ัทอยูใ่ นแหล่งวัตถุดิบ และเป็ น
โรงงานที อยูใ่ นพืนที มานาน มีชือเสี ยงและภาพพจน์ทีดีท าให้เป็ นทียอมรับของ Supplier ต่าง ๆ จึงมีว ตั ถุดิ บมาป้ อนโรงงานอย่าง
สมาเสมอ
ด้ านการจัดจาหน่ าย
ในการจัดจาหน่ายของบริ ษ ัททีมุ่งเน้นลู กค้าที สังซือในปริ มาณ มาก ๆ ทาให้ทีผ่านมาบริ ษ ัทมีจ านวนลูกค้าไม่มากรายนัก
ซึงอาจจะมีความเสี ยงในการสังซือของลูกค้าทีจะกระทบต่อธุรกิจของบริษ ทั ได้ บริ ษทั ได้ให้ความสนใจระมัดระวังกับจานวนลูกค้า
ที มีอยูม่ าโดยตลอด บริ ษทั มีนโยบายทีจะเพิมปริ มาณลูกค้าให้หลากหลายขึ น และมุ่งเน้นผลิตสินค้าให้มากรายการ เพือเจาะลูกค้าให้
มากขึ น ตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ ทีดีกบั ลู กค้าเดิม ๆให้ดีทีสุด และลดความเสี ยงด้านการจัดจาหน่ายให้อยูใ่ นเกณฑ์ทีเหมาะสม
ต่อไป
ความเสี ยงของบริ ษัทย่อย
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จากัด ที เป็ นบริ ษทั ย่อย ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ จึงมี ความเสียงในการประกอบธุรกิจ
เช่นเดียวกับบริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทวไป
ั ทังด้านการจัดหาทีดินทีจะมาพัฒนาโครงการผูร้ ับเหมาก่อสร้าง ราคาวัสดุก่อสร้าง
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แรงงาน อัตราดอกเบียเงินกู ้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เป็ นต้น บริ ษทั มุ่งเน้นการทาโครงการทีบริ ษทั มีความถนัด มีมูลค่าการลงทุน
ที บริ ษ ัทสามารถดาเนิ น การได้โ ดยไม่ เ สี ยงสู ง เกิ น ไป มี ภาระการกู้ยืม เงิ น ที เหมาะสม สามารถดาเนิ น โครงการได้ร วดเร็ ว
มีความสัมพันธ์ทีดี กบั ผู ร้ ับเหมา และมีวิธีการจัดการราคาวัสดุก่อสร้ างทีสอดคล้องกับสถานะการณ์ จึงทาให้ทีผ่านมาบริ ษทั สามารถ
ดาเนินการต่าง ๆ ได้ตามเป้ าหมายทีกาหนดไว้

. ทรัพย์สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สินทรัพย์หลัก
มูลค่าทางบัญชีของทีดิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
มีรายละเอียดดังนี

ล้านบาท สิ นทรัพย์หลักทีสาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

1. ทีดินของบริ ษทั แฟนซีวู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน)
-

ที ดิน ทีจังหวัดสมุทรปราการมีเนือที รวมโดยประมาณ ไร่ 14.7 ตร.ว.

-

ที ดิน ทีจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีเนือที โดยประมาณ

ไร่ งาน . ตร.ว.

2. อาคารและสิ งปลูกสร้าง ของบริษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ . ล้านบาท
3. เครืองจักรและอุปกรณ์ของบริษ ทั และบริ ษทั ย่อยมีมูลค่าทางบัญชี ณ วันที

ธันวาคม 2563 เท่ากับ 224.60 ล้านบาท

นโยบายการลงทุน
ในปี
-

บริ ษทั ฯ ได้มีลงทุนเพิมในหลายส่วน ได้แก่
การเพิมทุนในบริ ษทั แฟนซี แอสเสท จากัด จานวน ล้านบาท รวมทุนจดทะเบียนเดิมเป็ น

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ปั จจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมาย

ล้านบาท
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. ข้อมูลทัวไปและข้ อมูลสาคัญอืน
บริษัท แฟนซี ว๊ดู อินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

ชื อย่อ : FANCY

ประกอบธุรกิจโรงงานผลิตและจาหน่ายไม้ยางพาราไม้แปรรู ปอบแห้งและไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด
จานวนและชนิดของหุ้นทีจาหน่าย
เลขทะเบี ยนบริษ ทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ที ตังสานักงานใหญ่
เว็บไซต์
ที ตังโรงงานสาขาที 1
โทรศัพท์
โทรสาร
ที ตังสานักงานสาขาที 2
โทรศัพท์
โทรสาร

: หุ ้นสามัญทีออกและชาระแล้วจานวน 615,000,000 หุ ้น
มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ บาท
: 0107536001141 (เดิมเลขที บมจ. )
: 0-2461-2100-1
: 0-2461-2102
: เลขที หมู่ ซอยสุขสวัสดิ (คู่สร้าง) ถนนสุขสวัสดิ
ตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปราการ
: www.fancywood.th.com
: เลขที 219/1 หมู่ 5 ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
: 077-954185
: 077-954186
: เลขที ซอยประดิษฐ์มนูธรรม ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
: 02-578-2823-24
: 02-578-2522

บริษัท แฟนซี แอสเสท จากัด
ประกอบธุรกิจ

: อสังหาริ มทรัพย์

จานวนและชนิดของหุ้นทีจาหน่าย

: หุน้ สามัญที ออกและชาระแล้วจานวน 00,000 หุ ้น
มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ

เลขทะเบี ยนบริษ ทั

: 0115558009682

โทรศัพท์

: 077-954185

โทรสาร

: 077-954186

สถานทีตังสานักงาน

: เลขที

บาท

หมู่ ตาบลท่าโรงช้าง อาเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
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บุคคลอ้างอิงอืน ๆ
นายทะเบียน

: บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400

โทรศัพท์

: 02-009-9000

สานักงานผูต้ รวจสอบบัญชี

: บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชัน 24 ถนนเจริ ญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500

โทรศัพท์

: 0-2105-4661

โทรสาร

: 0-2026-3760
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3759 และ/หรื อ

นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4713 และ/หรื อ
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5113 และ/หรื อ

นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ ยุธยา

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5897 และ/หรื อ

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 7305

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
รายงานประจำป 2563
Fancy wood Industries Public Company Limited
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ส่ วนที
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
. จำนวนทุนจดทะเบี ยนและทุนชำระแล้ว
ปัจจุบ ันบริ ษ ัทมีทุนจดทะเบียน
ตรำไว้หุ้นละ บำท

ล้ำนบำท ชำระเต็มมูลค่ำโดยแบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน

ล้ำนหุ ้นมูลค่ำหุ้นที

7.2 ผูถ้ ือหุ้นของบริษ ทั
ผู ้ถือ หุ้น บริ ษ ัทไม่ มี ข ้อตกลงระหว่ำงผู ้ถือ หุ ้น รำยใหญ่ ที มีผ ลกระทบต่ อ กำรออกและเสนอขำยหลักทรั พย์ห รื อ กำร
บริ หำรงำนของบริ ษ ัทและสำระสำคัญทีมีผลต่อกำรดำเนินงำน ปั จจุบันมีรำยชือผูถ้ ือหุ ้นบริ ษัทรำยใหญ่ รำยแรกพร้อมจำนวน
และสัดส่ วนกำรถือหุ ้นจำกบันทึกข้อมูลของบริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที มิถุนำยน
ปรำกฎ
ดังนี
ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นทีถือ
ร้ อยละ
บริ ษทั พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี จำกัด

145,000,000

23.58

นำยเมธำ

รังสิยำวรำนนท์

95,739,000

15.57

นำยทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

50,284,700

8.18

น.ส.กำญจนำ

อิทธิวิทยำธร

30,504,800

4.96

นำยถำวร

สุ ขศรี สรำญจิ ตร

28,361,200

4.61

น.ส.วิยะดำ
นำยพรเพชร

อิทธิวิทยำธร
ฐิตะสัจจำ

28,216,900

4.59

14,542,700

2.36

นำยกฤษติพงษ์

เสียงแจ้ว

11,261,200

1.83

นำย จงกิจ

งำมเลิศชัย

10,130,000

1.65

นำง ณัฎฐ์ญำณี

บรรยงพงศ์เลิศ

9,233,000

1.50

. บริ ษทั ไม่มีกำรออกหลักทรัพย์อืน
. นโยบำยจ่ำยเงินปันผล
บริ ษ ัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยจ่ำยเงิน ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ ้น ประมำณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ
ในแต่ละงวดบัญชี
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8. โครงสร้ างการจัดการ
บริ ษ ัทมีคณะกรรมกำรซึงประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิทีมีคุณสมบัติครบถ้วน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์และมำตรำ 68 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษ ัทมหำชนโดยมีรำยละเอี ยดดังนี (ดูรำยละเอี ยด
เพิมเติมจำกภำคผนวก)
. คณะกรรมการบริ ษัท ณ วันที

ธันวำคม 2563 ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 9 ท่ำน ดังนี

1 พล.อ.ดรัณ

ยุทธวงษ์

ประธำนกรรมกำร

2 นำยวิบูลย์

โกศลธนวงศ์

กรรมกำร/ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร

3 นำยวิช ัย

ตันพัฒนรัตน์

กรรมกำร/ กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน

4 นำยทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

กรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่

5 พล.ต.ท.สมเดช

ขำวขำ

กรรมกำร

6 ศ.ดร.ธรรมศักดิ

พิชญำมำตย์

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

7 นำยไพจิตร

บุณยำนุเครำะห์ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรตรวจสอบ

8 นำยอำวิน

โซนี

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน

9. พล.อ.อุท ัย

ชินวัตร

กรรมกำร

โดยมี
นำยปิ ยพจน์

วงศ์อภัย

เป็ นเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรบริ ษทั

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั แฟนซีวู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) ประจำปี 2563 มีทงหมด
ั
9 ครัง กรรมกำรทัง
ร่ วมประชุม ครบทุกครัง
. ผู้บริหารของบริ ษัท (ดูรำยละเอียดเพิมเติมจำกภำคผนวก)
1. นำยวิบูลย์
โกศลธนวงศ์
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร (CEO)
2. นำยทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
กรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่/ ผูร้ ับผิดชอบสู งสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
3. นำยเมธำ
รังสิ ยำวรำนนท์ รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่/ รักษำกำรผูจ้ ัดกำรโรงงำน

ท่ำน เข้ำ
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แผนผังโครงสร้ างองค์ กรของบริ ษัท แฟนซีว๊ ูดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

คณะกรรมกำรบริ หำร

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริกำร (CEO)
นำยวิบูลย์ โกศลธนวงศ์

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริ หำรบัญชี
กำรเงิ น (CFO)
นำยทวีทรัพย์ จิ ตต์โสภณ

กรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่
นำยทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำค่ำตอบแทน

ผูต้ รวจสอบภำยใน

รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่
นำยเมธำ รั งสิ ยำวรำนนท์

8.3 เลขานุการบริษัท
5. นำยปิ ยพจน์ วงศ์อภัย
ตำแหน่ง
สัดส่วนกำรถือหุ ้นในบริ ษ ทั
คุณวุฒิกำรศึกษำสูงสุด

อำยุ 39 ปี
เลขำนุกำรบริ ษทั
ไม่มีกำรถือครองหุ้นในบริ ษทั
ปริ ญญำตรีนิติศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญำตรีรัฐประศำสนศำสตร์ บณั ฑิต สถำบันรำชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติแต่งตังให้ นำยปิ ยพจน์ วงศ์อภัย ให้ดำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ตังแต่วนั ที กันยำยน
2562 โดยมีคุณสมบัติของผูด้ ำรงตำแหน่งเป็ นเลขำนุกำรบริ ษทั ปรำกฏในเอกสำรแนบ
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
บมจ.แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู บ้ ริหำร ปี
ค่ำบำเหน็ จตอบแทนกรรมกำร

จำนวนรำย

จำนวนเงิ นรวม (บำท)

-

-

เงินเดือน

3

โบนัส

-

ค่ำตอบแทนรำยเดือน

9

1,910,000.00

เบี ยประชุ ม

9

310,000.00

ผลประโยชน์หลังออกงำน

-

-

กองทุนสำรองเลียงชี พ

3

118,153.00

รวม
บจ.แฟนซีแอสเสท
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู บ้ ริหำร ปี 2563
เงินเดือน

3,938,400.00
-

6,276,553.00
จำนวนรำย

จำนวนเงินรวม (บำท)

-

-

โบนัส

-

-

ค่ำตอบแทนรำยเดือน

5

140,000.00

ผลประโยชน์หลังออกงำน

-

-

กองทุนสำรองเลียงชี พ

-

-

รวม

ค่าตอบแทนอืน (ทีไม่ ใช่ เงิน)
- กรรมกำร (ไม่มี)
- ผูบ้ ริ หำร (ไม่มี)

140,000.00
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8.5 บุคลากร
บริ ษ ัท แฟนซี วู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด ( มหำชน) มีพนักงำนทังหมด คน โดยในปี
บริ ษ ัทฯ ได้จ่ำยผลตอบแทนให้แก่
พนักงำนจำนวนทังสิ น . ล้ำนบำท ซึ งผลตอบแทน ได้แ ก่ เงิ นเดื อน ค่ำล่ว งเวลำ เงิ น ช่ ว ยเหลือค่ำครองชี พ เงิ น โบนัส เงิ น
ช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี ยงชีพ เป็ นต้น นอกจำกนีบริ ษ ัทย่อย ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
พนักงำนในลักษณะเดียวกัน รวม 3. ล้ำนบำท
จานวนพนักงานและผลตอบแทน
ตารางแสดงผลตอบแทนพนักงานบริษัทแฟนซี วู๊ดฯและบริ ษัทย่อยปี
บมจ.แฟนซีวู๊ดอินดัสตรี ส (คน)

บจ.แฟนซีแอสเสท (คน)

พนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร

44

12

พนักงำนระดับบริ หำร

3

-

พนักงำนสำนักงำนใหญ่

12

2

รวม

59

14

ผลตอบแทน (บำท)

18,392,986.68

3,874,494.46

9. การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมกำรบริ ษ ัทได้มีกำรปฏิ บัติตำมข้อพึงปฏิบัติทีดี ส ำหรับกรรมกำรบริ ษ ัทจดทะเบียน ( Code of Best Practices)
ที เป็ นไปตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีรำยละเอียดดังนี
. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
หลักการข้ อ 1 นโยบายเกียวกับการกากับดูแลกิจการ
บริ ษ ัทให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติตำมหลักกำรของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีดี โดยบริ ษ ัทมีควำมมันใจว่ำ กำรปฏิบัติตำม
หลักกำรดังกล่ำวจะเป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษ ัท เพรำะเป็ นสิ งทีแสดงให้เห็นถึงมำตรฐำนกำรจัดกำรทีดี ซึ งจะมี
ส่ วนทำให้บริ ษ ัทได้รับกำรยอมรับมำกขึนทังภำยในและต่ำงประเทศ ตลอดจนเป็ นเครื องแสดงถึ งควำมโปร่ งใสของฝ่ ำยจัดกำร
อันจะสร้ำงควำมเชือมันให้เกิดขึนแก่ผถู้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ีเกียวข้องทุ กฝ่ ำย
หลักการข้อ 2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษ ัทจะจัดให้มีระบบซึ งให้ควำมมันใจว่ำผูถ้ ื อหุ ้นจะได้รับกำรปฏิบ ัติโดยเท่ำเที ยมกัน และมีนโยบำยทีจะอำนวยควำม
สะดวกในกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุ้น ในลักษณะทีสนับสนุนให้มีกำรปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันและไม่จำกัดโอกำสใน
กำรศึ กษำทำควำมเข้ำใจเกียวกับสำรสนเทศของบริ ษทั และกำรเข้ำประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยบริ ษทั ได้จ ัดส่ งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง
ข้อ มูลประกอบกำรประชุ มตำมวำระต่ ำง ๆ ให้ผู้ถือหุ้น ทรำบล่ ว งหน้ำก่ อนวันประชุม 7 วันทำกำร พร้อ มกับ ควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำร ประกอบในแต่ละวำระ บริ ษ ัทได้ให้โอกำสผูถ้ ือหุ้นในกำรแสดงควำมคิดเห็นและตังคำถำมใด ๆ ต่อทีประชุ มตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมและเรื องทีเสนอ รวมถึงกำรบันทึกกำรประชุมอย่ำงถูกต้องเพือให้ผูถ้ ือหุ้นสำมำรถตรวจสอบได้
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หลักการข้อที 3 สิ ทธิของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ัทให้ควำมสำคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ไม่วำ่ จะเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยใน ได้แก่ พนักงำนและผูบ้ ริ หำร
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสียภำยนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้ำหนี ภำครัฐและหน่วยงำนอืน ๆ ทีเกียวข้อง เนื องจำกบริ ษทั
ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจำกผูม้ ีส่วนได้เสียต่ำง ๆ ซึงจะสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและสร้ำงกำไรให้กบั บริษ ทั ซึงถือว่ำเป็ น
กำรสร้ำงควำมสำเร็จในระยะยำวของบริ ษทั
หลักการข้อที 4 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นประจำปี 25 ของบริ ษทั มีกรรมกำรเข้ำร่ วมประชุมทังสิ น ท่ำน โดยประธำนในทีประชุม
ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ อย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรตรวจสอบกำรดำเนินงำนของบริ ษ ัท สอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่ำง ๆ รวมทังได้บันทึกประเด็นซักถำมและข้อคิดเห็นทีสำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุ มแล้ว
หลักการข้อที 5 ภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์
คณะกรรมกำรได้มีส่ วนร่ วมในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิ จ กลยุทธ์ เป้ ำหมำย แผนธุรกิ จ และงบประมำณ ของบริ ษ ัท
ตลอดจนกำกับดูแ ลให้กรรมกำรบริ ห ำรและผู้บริ หำรดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมแผนธุ ร กิ จ และงบประมำณ ที กำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพือเพิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสู งสุดให้แก่กิจกำรและควำมมันคง สูงสุดให้แก่ผูถ้ ือหุ้น
หลักการข้อที 6 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรได้ดูแลอย่ำงรอบคอบเพือป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบำยและขันตอนกำรอนุมตั ิ
รำยกำรที เกียวโยงกันเป็ นลำยลักษณ์อักษร รวมทังกำหนดนโยบำยและวิธีกำรดูแลไม่ให้ผบู้ ริ หำรและผูท้ ีเกียวข้องนำข้อมูลภำยใน
ของบริ ษทั ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน ดังนี
1. รำยกำรทีอำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรได้ทรำบถึงลักษณะรำยกำรทีมี ควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ และรำยกำรที เกี ยวโยงกัน และได้พิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบทุ กครัง รวมทังมี กำรปฏิ บัติตำม
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดยมีรำคำและเงื อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
2. กำรดูแ ลกำรใช้ข้อมูลภำยใน กำหนดให้ผู ้บริ ห ำรรำยงำนกำรเปลียนแปลงกำรถือหลักทรั พย์ต่อสำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพย์ และบริ ษ ัทห้ำมมิให้ผู ้บริ หำรซือขำยหลักทรัพ ย์ของบริ ษ ัทในช่วง
1 เดือนก่อนที งบกำรเงินจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
หลักการข้อที 7 จริยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั จะจัดให้มีกำรจัดทำคู ่มือกำรปฏิบัติงำนทีเกียวกับจรรยำบรรณของพนักงำน พร้อมทังได้มีกำรจัดอบรมให้พนักงำน
ปฏิบ ัติงำนตำมหลักจริ ยธรรมและจรรยำบรรณดังกล่ำว โดยต้องปฏิบัติงำนด้วยควำมซือสัตย์สุจ ริ ต และต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
กฎเกณฑ์ และมำตรฐำนต่ำง ๆ ทีเกียวกับธุรกิจของบริ ษทั อย่ำงเคร่ งครัด
หลักการข้อที 8 การถ่วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริ หาร
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน ท่ำนประกอบด้วย
กรรมกำรทีเป็ นผูบ้ ริหำร
จำนวน ท่ำน
กรรมกำรทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร
จำนวน ท่ำน
กรรมกำรทีเป็ นอิสระ
จำนวน 3 ท่ำน คิ ดเป็ น ใน ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
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หลักการข้อที 9 การรวมหรือแยกตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ เป็ นตัวแทนของกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรำยใหญ่ ซึงถือหุ ้นรวมกันมำกกว่ำร้อย
ละ ของทุนทีออกและเรี ยกชำระแล้วทังหมด อย่ำงไรก็ตำม เพือให้เกิดกำรถ่วงดุ ลและกำรสอบทำนกำรบริ ห ำรงำน โครงสร้ ำง
คณะกรรมกำรของบริ ษทั ประกอบด้วยกรรมกำรทีเป็ นอิสระเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
หลักการข้อที 10 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
ค่ำตอบแทนกรรมกำร บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่ำตอบแทนอยูใ่ น
ระดับสูงเพียงพอที จะดึงดูดและรักษำกรรมกำรทีมีคุณสมบัติทีต้องกำร และได้ขออนุมตั ิจำกทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นแล้ว กรรมกำรทีได้รับ
มอบหมำยให้มีหน้ำที และควำมรับผิดชอบมำกขึนจะได้รับค่ำตอบแทน ทีเหมำะสมกับหน้ำทีและควำมรับผิดชอบทีได้รับ
ค่ ำตอบแทนผู้บริ หำร บริ ษ ัทมีน โยบำยจ่ ำยค่ำตอบแทนให้ผู ้บริ ห ำรในแนวทำงเดี ย วกับ ผลงำนของบริ ษ ัทและกำร
ปฏิบ ัติงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละคน โดยกำรกำหนดค่ำตอบแทนจะมีกำรดำเนินกำรทีโปร่ งใสและเปิ ดเผยจำนวนค่ำตอบแทนไว้ใน
รำยงำนประจำปี ตำมทีสำนักงำน กลต. กำหนด
หลักการข้อที 11 การประชุมกรรมการ
คณะกรรมกำรมีกำหนดกำรประชุมอย่ำงน้อย 4 ครังในหนึ งปี และมีกำรประชุมเพิมตำมควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนด
วำระชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำ ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริ ษทั ได้จัดหนังสือเชิญประชุ มพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุ มและเอกสำรก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำ 7 วัน เพือให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อน
เข้ำร่ วมประชุม
หลักการข้อที 12 คณะอนุกรรมการ
บริ ษ ัทโดยคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีกระบวนกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนทีเหมำะสม โดยใช้ข้อมูล
ค่ำตอบแทนบริ ษทั ในอุตสำหกรรมเดียวกันและมีขนำดใกล้เคียงกัน รวมทังผลประกอบกำรของบริ ษทั ประกอบกำรพิจำรณำ
หลักการข้อที 13 ระบบควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริ ษ ัทได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบควบคุมภำยในทังในระดับบริ หำรและระดับปฏิ บัติกำรที มีประสิ ทธิภ ำพ จึงได้กำหนด
ภำระหน้ำที อำนำจกำรดำเนินกำรของผูป้ ฏิบัติกำร ผูบ้ ริ หำร มีกำรควบคุมกำรดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั ให้เกิดประโยชน์ และ
มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีเพือให้เกิ ดกำรถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม นอกจำกนี ยังมีกำรควบคุมภำยในทีเกี ยวกับ
ระบบกำรเงิน รวมถึงกำรตรวจสอบภำยในนำเสนอเป็ นรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั
หลักการข้อที 14 รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและสำรสนเทศทำงกำรเงินที
ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบแสดงฐำนะกำรเงิน ดังกล่ำวจัดทำขึนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดย
เลื อกใช้นโยบำยทีเหมำะสมและถื อปฏิ บ ัติอย่ำงสมำเสมอ และใช้ดุลพินิจ อย่ำงระมัดระวัง รวมทังมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึงประกอบด้วยกรรมกำรทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร เพือดูแลรับผิดชอบ
เกี ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบกำรควบคุมภำยใน และควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี ยวกับเรื องนี
ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึงแสดงไว้ในรำยงำนประจำปี แล้ว
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หลักการข้อที 15 ความสัมพันธ์ กับผู้ลงทุน
คณะกรรมกำรให้ควำมสำคัญต่อกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้อง ครบถ้วน โปร่ งใส และทัวถึง ทังรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
และข้อมูลทัวไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญทีมี ผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริ ษ ัท โดยได้เผยแพร่ ข ้อมูลข่ำวสำรต่ำง ๆ ดังกล่ำว
เพือให้ ผลู้ งทุนและผูท้ ีเกี ยวข้องได้รับทรำบ โดยผ่ำนช่องทำงและสื อกำรเผยแพร่ ข ้อมูลต่ำง ๆ ของตลำดหลักทรัพย์ และ web site
ของบริ ษ ัท ในส่ ว นของงำนด้ำนผู้ลงทุ นสั มพันธ์นนั ทำงบริ ษ ัทยังไม่ได้จ ัดตังขึ นมำโดยเฉพำะ แต่ได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที
เฉพำะงำน ทำหน้ำทีเป็ นผูต้ ิดต่อสื อสำร กับผูล้ งทุนสถำบัน ผูถ้ ื อหุ้น รวมทังนักวิเครำะห์และภำครัฐทีเกียวข้อง เนืองจำกกิจกรรม
ในเรื องดังกล่ ำว ยังมีไ ม่ มำกนัก ซึ งผู้ลงทุน สำมำรถติด ต่อขอทรำบข้อมูลบริ ษ ัทได้ทีโทรศัพ ท์ 02-578-2822 หรื อ ที เว็บไซต์
www.fancywood.th.com
9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
1. นำยวิบูลย์
2. นำยทวีทรั พย์
3. นำยเมธำ

มีจำนวน ท่ำน
โกศลธนวงศ์
จิตต์โสภณ
รังสิ ยำวรำนนท์

ณ วันที ธันวำคม
ดังนี
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร (CEO)
กรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่/ ผูร้ ับผิดชอบสู งสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่/ รักษำกำรผูจ้ ัดกำรโรงงำน

ขอบเขตอานาจหน้ าทีของกรรมการบริหาร
1. พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยทีสำคัญของบริ ษทั กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษทั รวมถึงกำรกำกับดูแลกำร
ดำเนินงำนโดยรวม ผลผลิต ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำและรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. มีอำนำจจ้ำง แต่งตัง โยกย้ำย บุคคลตำมจำนวนทีจำเป็ นและเห็นสมควร ตังแต่ระดับกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ และ ผูบ้ ริ หำรของ
บริ ษทั รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีและผลประโยชน์ตอบแทนทีเหมำะสม และมี อำนำจ ในกำรปลดออก ให้ออก
ไล่ออกพนักงำนตำมควำมเหมำะสม
3. มีอำนำจในกำรกำหนดเงือนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงินเครดิต ระยะเวลำกำรชำระเงิน กำรทำสัญญำซือขำย กำรเปลียนแปลง
เงื อนไขทำงกำรค้ำ เป็ นต้น
4. มีอำนำจอนุมตั ิค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรทีได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั แล้ว และค่ำใช้จ่ำยหรื อกำรจ่ำยเงิน แต่ละครังมี
วงเงินไม่เกิน ล้ำนบำท
5. พิจำรณำเรื องกำรลงทุนในโครงกำรประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรซื อขำยทรัพย์สิน
6. มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรทีเกียวข้องและเป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษ ทั
7. อนุมตั ิกำรแต่งตังทีปรึ กษำด้ำนต่ำง ๆ ทีจำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน
8. ดำเนินกิจกำรทีเกียวข้องกับกำรบริ หำรงำนทัวไปของบริษ ทั
ทังนีกำรอนุมตั ิรำยกำรของคณะกรรมกำรบริ หำรดังกล่ำว ไม่รวมถึงกำรอนุ มตั ิรำยกำรทีทำให้กรรมกำรบริ หำรหรื อบุคคล
ที อำจมีควำมขัดแย้ง มี ส่วนได้เสียหรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในลักษณะอืนใดกับบริ ษ ทั หรื อบริ ษทั ย่อย รวมถึงรำยกำร
ที กำหนดให้ต้องขอควำมเห็นชอบจำกผูถ้ ือหุ ้นในกำรทำรำยกำรทีเกียวโยงกัน และ รำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึ งสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน ท่ำน ณ วันที ธันวำคม
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย
1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ
พงศ์พิชญำมำตย์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยไพจิตร
บุ ณยำนุเครำะห์ กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยอำวิน
โซนี
กรรมกำรตรวจสอบ
โดยมี 4. นำยปิ ยพจน์
วงศ์อภัย
เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
อานาจหน้ าทีของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริ ษ ัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิ ดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก
และผูบ้ ริ หำรทีมีหน้ำทีจัดทำรำยงำนกำรเงินทังรำยไตรมำสและประจำปี
2. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเพียงพอและมีประสิ ทธิภำพ
3. พิจำรณำ คัดเลือกและเสนอแต่งตังผู ส้ อบบัญชีของบริ ษ ทั รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
4. สอบทำนกำรปฏิ บัติงำนของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ตลำดหลักทรัพย์
หรื อกฎหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
5. พิจ ำรณำกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษ ัท ในกรณี ทีเกิดรำยกำรทีเกียวโยงกันหรื อรำยกำรทีอำจมี ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรำยงำนกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ งรำยงำนดังกล่ำว
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ รำยกำรดังกล่ำวประกอบด้วยข้อมูลดังนี
จ

ควำมเห็นเกียวกับกระบวนกำรจัดทำและกำรเปิ ดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั

จ

ควำมเห็นเกียวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั

จ

เหตุผลทีเชือว่ำผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เหมำะสมที จะได้รับกำรแต่งตังต่อไปอีกวำระหนึ ง

จ

รำยงำนอืนใดที เห็นว่ำผูถ้ ื อหุ ้นและผูล้ งทุนทัวไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำทีและควำมรับผิดชอบทีได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริ ษทั

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวน ท่ำน ณ วันที 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
1. นำยไพจิ ตร
บุ ณยำนุเครำะห์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
2. นำยวิชยั
ตันพัฒนรัตน์ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยอำวิน
โซนี
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
โดยมี 4. นำยปิ ยพจน์
วงศ์อภัย
เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
อานาจหน้ าทีของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลทีมีคุณสมบัติเหมำะสมทีจะดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพือนำเสนอ
ต่อที ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้น หรื อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพือพิจำรณำแต่งตัง
2. พิจำรณำคัดเลือกบุคคลทีเหมำะสมทีจะดำรงตำแหน่งกรรมกำร และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพือพิจำรณำแต่งตัง
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3. พิจ ำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อืนให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรระดับสูง ตังแต่รอง
กรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ขึนไป โดยต้องมีควำมชัดเจนโปร่ งใส
4. กำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของกรรมกำรและผูบ้ ริ ห ำรระดับสูงตังแต่รองกรรมกำรผูจ้ ัดกำรใหญ่ขึนไป เพือพิจ ำรณำ
ปรับผลตอบแทนประจำปี โดยได้คำนึงถึงหน้ำทีควำมรั บผิดชอบ และควำมเสี ยงทีเกียวข้อง รวมถึ งให้ควำมสำคัญกับกำรเพิม
มูลค่ำของส่วนของผูถ้ ือหุ้นในระยะยำวประกอบกำรพิจำรณำประเมินผล
5. ดูแลให้กรรมกำรและผู้บริ ห ำรระดับสูงตังแต่รองกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ขึนไปของบริ ษ ัท ได้รับผลตอบแทนทีเหมำะสมกับ
หน้ำทีและควำมรั บผิดชอบทีมีต่อบริ ษ ทั
6. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและนำเสนอทีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นเพือพิจำรณำอนุ มตั ิ
7. ภำรกิจอื น ๆ ตำมทีคณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริ ษัท คือ นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ
1. เป็ นผูต้ ัดสินใจในเรื องทีสำคัญของบริ ษทั กำหนดภำรกิจ วัตถุประสงค์ แนวทำง นโยบำยของบริ ษ ัทรวมถึงกำรกำกับดูแลกำร
ดำเนินงำนโดยรวม ผลผลิ ต ควำมสัมพันธ์กบั ลูกค้ำและรั บผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. มี อำนำจจ้ำง แต่งตัง โยกย้ำยบุคคลตำมจำนวนทีจำเป็ นและเห็ นสมควร ตังแต่ระดับผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั เพือปฏิบัติ
หน้ำทีทุกตำแหน่ง รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีและผลประโยชน์ตอบแทนทีเหมำะสมและมีอำนำจในกำรปลดออก
ให้ออก ไล่ออกพนักงำนตำมควำมเหมำะสม
3. มี อ ำนำจในกำรกำหนดเงือนไขทำงกำรค้ำ เช่น วงเงิ นเครดิ ต ระยะเวลำกำรชำระเงิน กำรทำสัญญำซื อขำยกำรเปลี ยนแปลง
เงือนไขทำงกำรค้ำ เป็ นต้น
4. มี อ ำนำจอนุ ม ัติค่ำใช้จ่ำยตำมโครงกำรทีได้รับอนุ ม ัติจำกคณะกรรมกำรบริ ษ ัทแล้ว และค่ำใช้จ่ำยหรื อกำรจ่ำยเงิ นแต่ละครังมี
วงเงิ นไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
5. พิจำรณำเรื องกำรลงทุนในโครงกำรประเภทต่ำง ๆ รวมถึงกำรซื อขำยทรัพย์สิน
6. มี อำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรทีเกียวข้องและเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษ ทั
7. อนุมตั ิกำรแต่งตังทีปรึ กษำด้ำนต่ำง ๆ ทีจำเป็ นต่อกำรดำเนินงำน
8. ดำเนินกิจกำรทีเกียวข้องกับกำรบริ หำรงำนทัวไปของบริ ษ ทั
ทังนี กำรอนุมัติรำยกำรของกรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่ดังกล่ำว ไม่รวมถึงกำรอนุ มัติรำยกำรทีทำให้กรรมกำรผู ้จัดกำรใหญ่
หรื อบุคคลที อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจมีค วำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษ ัทหรื อบริ ษ ัทย่อย
รวมถึ งรำยกำรทีกำหนดให้ต้องขอควำมเห็ นชอบจำกผู ถ้ ือหุ ้นในกำรทำรำยกำรทีเกียวโยงกันและรำยกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปซึง
สินทรัพย์ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
. การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู้บริหารระดับสู ง
บริ ษทั ได้แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยกรรมกำรทัง ท่ำน จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำคัดเลื อกบุคคลที
จะได้รับกำรแต่งตังเป็ นกรรมกำร ซึงจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และเวลำทีจะเข้ำร่ วมประชุ มกับ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัทโดยสมำเสมอ ทังนีทีประชุมผูถ้ ือหุ้นจะเป็ นผูแ้ ต่งตังกรรมกำรโดยใช้เสียงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ดังต่อไปนี
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1. ผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ งมีคะแนนเสี ยงเท่ำกับหนึงหุ ้นต่อหนึ งเสียง
2. ผูถ้ ือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ งหมดตำมข้
ั
อ 1. เลือกตังบุคคลเดียวกันหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ ดมำกหรื อน้อยกว่ำกรรมกำรคนอืน ๆ ไม่ได้
3. บุค คลทีได้รับคะแนนสูงสุ ดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกตังเป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรทีจะพึ งมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุ คคลซึ งได้รับกำรเลือกตังในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนทีจะพึงมีห รื อจะพึง
เลือกตังในครังนันให้ผู ้เป็ นประธำนเป็ นผู อ้ อกเสี ยงชีขำดในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง กรรมกำรจำนวนหนึงในสำม
จะต้องออกจำกตำแหน่งและถ้ำกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำมส่ วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมกำรจำนวนทีใกล้ทีสุดกับส่วน
หนึงในสำมออกจำกตำแหน่ง
. การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม
ในกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษ ัทย่อยและบริ ษทั ร่ วมนัน คณะกรรมกำรบริ ษ ัทได้มอบให้คณะกรรมกำรบริ หำร
เป็ นผู้พิจ ำรณำกำหนดบุคคลที มีคุณวุฒิห รื อมีคุณสมบัติทีเหมำะสมกับกิจกำรนัน ๆ เป็ นผู ้แทนของบริ ษ ัทเข้ำไปบริ หำรจัดกำรใน
บริ ษ ัทย่อย โดยตัวแทนดัง กล่ำวมีห น้ ำที ดำเนิ นกำรเพือประโยชน์ และเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษ ัทย่อยนัน ๆ ซึ งจะส่ งผลดี
โดยรวมต่อบริ ษ ทั ในฐำนะผูถ้ ือหุ้น
กำรกำหนดนโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงิน บริ ษทั ได้กำหนดให้บริ ษ ทั ย่อยใช้นโยบำยด้ำนบัญชีและกำรเงินกลำง ทังนี เพือ
ดูแลให้บริ ษ ทั ย่อยมีนโยบำยทำงบั ูชี มีกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูลทำงบัญชีกำรเงินอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำและเป็ นไปตำม
มำตรฐำนเดียวกันตำมข้อกำหนดของหน่วยงำนทีกำกับดูแลและกฎหมำยเกียวข้อง
ขณะเดียวกันบริ ษทั ได้วำงแนวนโยบำยในกำรออกเสี ยงในฐำนะกรรมกำรในบริ ษ ทั ย่อย ในมติทีสำคัญต่ำง ๆ เช่น กำรลด
ทุ น กำรเพิมทุน กำรอนุมัติงบดุล กำรให้ควำมเห็นชอบโครงสร้ำงกำรบริ ห ำรงำน หรื อ กำรเข้ำทำรำยกำร ต่ำง ๆ ตำมข้อกำหนด
ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ เป็ นต้น จะต้องเป็ นไปตำมแนวทำงทีบริ ษ ัทได้กำหนดไว้ รวมถึงจะต้องเป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแล
กิจกำรทีดีทีบริ ษทั ได้กำหนดไว้
9.5 การดูแลเรืองการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรดูแลผูบ้ ริ หำร ในกำรนำข้อมูลภำยในของบริ ษทั ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน ดังนี
ก. กำรให้ควำมรู้แก่ผบู ้ ริ หำรในฝ่ ำยต่ำง ๆ เกียวกับหน้ำทีผูบ้ ริ หำรทีต้องจัดทำและเปิ ดเผยรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน
คู่สมรส และบุตรทียังไม่บรรลุนิติภ ำวะ ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
ข. บริ ษ ัทแจ้งให้ผบู ้ ริ หำรทรำบว่ำ ผูบ้ ริ หำรทีได้รับทรำบข้อมูลภำยในไม่ควรซื อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษ ทั ในช่วง 1 เดื อนก่อนที
งบกำรเงินจะเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน หำกพบว่ำ ผูบ้ ริ ห ำรท่ำนใดกระทำกำรฝ่ ำฝื นโดยกำรใช้ข้อมูลภำยในเพือประโยชน์ของ
ตนเอง หรื อมีควำมประพฤติส่อไปในทำงที จะทำให้บริ ษทั ได้รับควำมเสี ยหำย บริ ษ ัทมีบทลงโทษตำมระเบียบวิน ัยพนักงำน
ของบริ ษทั ตำมลำดับควำมรุ นแรงจำกน้อยไปหำมำก คือ เริ มจำกกำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตื อนเป็ นลำยลักษณ์ อักษร กำร
ปลดออก และกำรไล่ออก
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. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริ ษ ัทฯ ได้จ ้ำงบริ ษ ัท กริ นทร์ ออดิ ท จำกัด ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โดยมี นำย เจษฎำ หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที
และ/หรื อ นำงสำวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที
และ/หรือ นำยจิโรจ ศิริโร
โรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบี ยนเลขที
และ/หรื อ นำงสุมนำ เสนีวงศ์ ณ ยุธยำ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบี ยนเลขที
และ/หรื อ นำงสำวกรรณิ กำร์ วิภำณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญำต ทะเบียนเลขที
แห่ งบริ ษ ัท กริ นทร์ ออดิท จำกัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษ ทั และบริ ษทั ย่อยประจำปี
โดยมีรำยละเอียดของค่ำตอบแทนจำกกำรตรวจสอบบัญชี ดังนี
บริ ษทั แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน)
งบปี
700,000 บำท
งบไตรมำสรวม
600,000 บำท
รวม
1,3000,000 บำท

งบปี
งบไตรมำสรวม
รวม
รวมทัง บริ ษทั

บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
400,000
300,000
700,000
2,000,000

บำท
บำท
บำท
บำท

. การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการทีดีในเรืองอืน ๆ
--ไม่มี--

. ความรับผิดชอบต่ อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริ ษ ัท แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) ตระหนักดีวำ่ เป้ ำหมำยทีสำคัญของบริ ษทั มิใช่กำรดำเนินธุรกิจเพียงเพือสร้ำง
ตัวเลขของผลกำไร หรื อสร้ำงผลตอบแทนให้ผถู ้ ือหุ้นเท่ำนัน บริ ษทั คำนึงอยูเ่ สมอว่ำบริ ษ ทั เป็ นส่วนหนึงของสังคม กำรดำเนิ นธุรกิจ
ของบริ ษทั ต้องดำเนินกำรควบคู่ไปกับสังคม ร่ วมกันพัฒนำและเจริ ญเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ดังนันเป้ ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจของ
บริ ษ ัทมิได้ค ำนึ งถึ งตัวเลขผลประกอบกำรธุ รกิ จ เพียงอย่ำงเดีย ว แต่จ ะต้องมีส่ว นร่ ว มในกำรเป็ นสมำชิ กทีดี ของสังคม มีส่ว น
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้สังคมพัฒนำไปได้ เพรำะหำกชุมชนและสังคมพัฒนำเติบโตขึนอย่ำงแข็งแรงจะเป็ นรำกฐำนทีสำคัญทำ
ให้ สังคมส่ วนรวมและประเทศชำติพ ัฒนำขึ นอย่ำงยังยืน และเมือสังคมและประเทศชำติพ ัฒนำขึนจะมีส่วนช่ว ยส่ งเสริ มให้ กำร
ดำเนินธุรกิจของบริ ษทั พัฒนำเติบโตขึนเช่นกัน
บริ ษ ัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยเสริ มสร้ ำงประโยชน์สุข และกำรพัฒนำให้แก่ชุมชน และสังคม
ที ผ่ำนมำบริษ ทั มีนโยบำยมุ่งเน้นไปทีกำรส่ งเสริ มศึกษำของเยำวชนทีขำดโอกำสทำงกำรศึกษำเป็ นหลัก โดยบริ ษ ทั เชื อมันว่ำกำรให้
เยำวชนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำทีดี จะเป็ นปั จจัยสำคัญทีช่วยส่ งเสริ มให้เยำวชนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เมือเยำวชนเหล่ำนี เติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่จะเป็ นบุคลำกรทีสำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติในอนำคต นอกจำกนโยบำยกำรส่งเสริ มกำรศึกษำให้แก่เยำวชน บริ ษทั
ยังร่ วมโครงกำรสำธำรณประโยชน์อืน เช่น กำรช่วยเหลือสังคมเมื อประสบภัยพิบ ัติต่ำง ๆ เป็ นกำรช่วยเหลือบรรเทำทุกข์ให้แก่
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ประชำชนผู้ประสบภัย ทังกำรช่ ว ยบู ร ณะซ่ อมแซมทังในด้ำนจิ ตใจ ชีวิ ตควำมเป็ นอยู่ และอำคำรสิ งปลูกสร้ำงที พักอำศัยของ
ผูป้ ระสบภัย เพือให้ชุมชนและสังคมกลับมำดำเนินไปได้อย่ำงปกติ
กิจกรรมเพือประโยชน์ ต่อสังคมและสิงแวดล้อม
- กิจกรรมด้านสังคม
ตังแต่ปี 2543 เป็ นต้นมำ บริ ษ ัทมีโครงกำรสร้ำงโรงเรี ยน สร้ำงห้ องสมุด และให้ทุน กำรศึ กษำกับชุ มชนในพืนที รอบ ๆ
บริ ษทั ฯ รวมทังพืนทีห่ำงไกลทีขำดแคลน ดังนี
1. สร้ างโรงเรียน
1.1. ปี 2545 ดำเนินกำรสร้ำงโรงเรี ยนศูนย์คริ สเตียนอิมมำนูเอล จังหวัดเชียงรำย
1.2. ปี 2545 ดำเนินกำรสร้ำงอำคำรเรี ยน โรงเรียนบ้ำนสันกอง จังหวัดเชียงรำย
2. มอบทุนการศึกษา
2.1. โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กบั โรงเรี ยนในพืนทีอำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำรซึ งเป็ นทีตังของ
สำนักงำนใหญ่ บริ ษ ัท แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) ได้แก่ (1)โรงเรี ยนวัดใหญ่ (2)โรงเรี ยนวัดใหม่ (3)โรงเรี ยน
คลอง 2 พีน้อง (4) โรงเรี ยนอนุบำลพระสมุทรเจดีย์ (5) โรงเรี ยนวัดแค
2.2. โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กบั โรงเรี ยนในพืนทีอำเภอพุนพิน จังหวัดสุ รำษฎร์ธำนี ซึ งเป็ นทีตังของบริ ษ ัท
แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) (สำขำ ) ได้แก่ ( ) โรงเรี ยนบ้ำนนำใหญ่ ( ) โรงเรี ยนวัดทุ่งเซี ยด ( ) โรงเรี ยน
วัดสุวรรณโกฎิ ( ) โรงเรียนพุนพินวิทยำ
2.3. โครงกำรมอบทุนกำรศึกษำให้กบั โรงเรี ยนในพืนทีอำเภอทับปุด จังหวัดพังงำ ซึงเป็ นที ตังของบริ ษ ัท แฟนซี วดู๊
อิ นดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) (สำขำ ) ได้แก่ (1) โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยำ (2)โรงเรี ยนทับปุดวิทยำ
3. สร้ างห้ องสมุดชุมชน
3.1. โครงกำรสร้ำงอำคำรห้องสมุด ชุมชน ในพืนที ของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุ รำษฎร์ ธำนี ซึ งเป็ นที ตังของบริ ษ ัท
แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) (สำขำ ) เป็ นอำคำรปูน ชัน พร้อมเฟอร์ นิ เจอร์ ภำยใน ใช้ระยะเวลำสร้ ำง ปี
รวมมูลค่ำ ,800, บำท (เจ็ดล้ำนแปดแสนบำทถ้วน)
4. การช่ วยเหลือด้ านสังคม
ปี 2543 บริ จำคเงินช่วยนำท่วมภำคใต้ ผ่ำนสภำกำชำดไทย 2,000,000 บำท
ปี 2544 บริ จำคเงิ นช่วยกำรกุศล ผ่ำนสภำกำชำดไทย 500,000 บำท
บริ จำคเงิ นช่วยมูลนิธิหฤทัยทิพย์ จ.เพชรบูรณ์ ผ่ำนสภำกำชำดไทย 300,000 บำท
ปี 2545 บริ จำคเงิ นช่วยกำรกุศล ผ่ำนสภำกำชำดไทย 500,000 บำท
ปี 2546 บริ จำคเงิ นช่วยเหลือเด็กยำกจน ผ่ำนสภำกำชำดไทย 350,000 บำท
บริ จำคเงิ นช่วยเหลือโครงกำรฟื นฟูผปู ้ ระสบอุทกภัย ผ่ำนสภำกำชำดไทย 200,000 บำท
ปี 2548 บริ จำคเงิ นช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสึนำมิ ผ่ำนสภำกำชำดไทย 1,000,000 บำท
ปี 2552 บริ จำคเงิ นช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพำยุใต้ฝนุ่ มรกต ประเทศไต้หวัน ผ่ำนสภำกำชำดไทย ,000, บำท
ปี 2557 บริ ษทั สนับสนุนโครงกำรออกค่ำยอำสำพัฒนำของนักศึกษำมหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปี 2559 บริ ษทั สนับสนุนโครงกำรส่งเสริ มกำรเรี ยนรู้ให้แก่เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดทุ่งเซียด
ตำบลท่ำโรงช้ำง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
บริ ษทั สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำกำรศึกษำโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษำพัฒนำกำรสุ รำษฎร์ธำนี
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- กิจกรรมด้ านสิงแวดล้อม
บริ ษ ัท แฟนซี วู๊ดอิ นดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) ให้ส ำคัญกับสิงแวดล้อมและคำนึงอยูเ่ สมอว่ำบริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงของสังคม
ดังนัน กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ต้องดำเนินกำรควบคู่ไปกับสังคม โดยกระบวนกำรผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ มุ่งเน้นในกำร
รั กษำสิงแวดล้อมไม่ก่อให้เกิดมลพิษแก่สิงแวดล้อมและผูบ้ ริ โภค
ในกระบวนกำรผลิตไม้ปำร์ติเ กิ ลบอร์ ดนันจะมีฝุ่นจำนวนมำกในขันตอนกำรผลิตบริ ษ ัทฯ จึ งนำระบบกำจัดฝุ่ น (Bag
Filter) มำใช้ซึงเป็ นระบบทีมีประสิทธิ ภำพในกำรดักจับฝุ่ นมำกทีสุด สำมำรถกำจัดมลพิษทำงอำกำศด้วยอุปกรณ์ดักจับฝุ่ น สำมำรถ
ดักจับฝุ่ นขนำดเล็กถึง 0.1 ไมครอนได้ มี ประสิ ทธิ ภ ำพสู ง ในกำรดักฝุ่ นขนำดเล็ก ลดปั ญ หำเรื องมลภำวะทำงอำกำศ ภำยใน
กระบวนกำรผลิตทีจะส่งผลต่อสุขภำพของพนักงำนผูป้ ฏิบัติงำนและสิ งแวดล้อมได้ ฝุ่ นทีดักได้จะเป็ นฝุ่ นแห้ง ติดอยูต่ ำมถุงกรองฝุ่ น
ตกมำยังด้ำนล่ำง ฝุ่ นที อยูก่ น้ ถังทังหมดจะถูกลำเลียงออกสู่ด้ำนนอกโดยอำศัย Air Lock และสำมำรถนำกลับมำใช้ประโยชน์ได้

-

กิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์ รัปชัน

นอกเหนื อจำกเป้ ำหมำยในกำรดำเนิน ธุ รกิ จ แล้ว บริ ษ ัทยังมุ่งเน้นกำรจัด กำรดำเนิ นของธุ รกิ จ ภำยใต้กำรบริ ห ำรแบบ
ธรรมำภิบำลและกำรกำกับดูแ ลกิ จ กำรที ดีโ ดยยึดมันกำรดำเนิ นธุ รกิ จ ควบคู่ไปกับควำมรั บผิดชอบต่อสังคม และไม่ก่อให้เ กิ ด
ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมเพือให้บริ ษ ัทเติบโตไปอย่ำงมีคุณภำพได้ในระยะยำวและสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
และพนักงำนได้อย่ำงยังยืนภำยใต้กำรบริ หำรแบบธรรมำภิ บำล และกำรกำกับดู แลกิจกำรทีดี บริ ษ ัทฯ จึงให้ควำมสำคัญกับกิจกรรม
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กำรต่ อ ต้ำ นทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั นโดยคณะกรรมกำรบริ ษั ท ฯ ได้ป ระชุ ม และมี ม ติ เ ป็ นนโยบำยใช้ใ นกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน ออกมำดังนี
นโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
บริ ษ ัท แฟนซี วู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) ดำเนินกิจกำรโดยใช้กลยุทธ์ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจอย่ำงเป็ นธรรม ยึดมันและ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยทีเกียวข้องอย่ำงเคร่ งครัด บริ ษ ัทฯ จึงมีควำมมุ่งมันในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน โดยกำหนดให้บริ ษ ัทฯ
และบริ ษ ัทย่อยต้องดำเนิน กำรและปฏิบัติต ำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจ ริ ตคอร์รัปชันดังกล่ำว โดยครอบคลุมให้มีกำรปฏิบัติในทุก
หน่วยงำนโดยเฉพำะกระบวนกำรทีเกียวข้องหรื อสุ่มเสียงต่อกำรทุจริตภำยในบริษ ทั รวมถึงกำรคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่วำ่ ทำงตรง
และทำงอ้อม ทังนี บริ ษทั ได้มีกำรสื อสำร ประชำสัมพันธ์ เพือสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจกับพนักงำนทุกคนในบริ ษ ทั ฯ ไม่ให้มีกำรมอบ
เงินหรื อ สิ งของ ให้กบั ผูต้ ิดต่องำนภำยนอก เพือประโยชน์ของบริ ษ ัทฯ และหำกตรวจพบว่ำมีพนักงำนไม่ได้ปฎิบัติตำมนโยบำยนี
ไม่ว่ำจะดำรงอยู่ในตำแหน่ งหรื อหน้ำทีใด จะต้องได้รับบทลงโทษทำงวินัย ไม่ว่ำกำรกระทำนันจะช่วยทำให้บริ ษ ัทฯ ไม่สู ญเสี ย
โอกำสในทำงธุรกิจก็ตำม
แนวทางในการปฎิบัติงานตามนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
1. ห้ำมกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยดำเนินกำรหรื อยอมรับหรื อให้กำรสนับสนุนกำรทุจริ ต
คอร์รัปชันในทุกรู ปแบบทังทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึง ผู้รับจ้ำงหรื อผู้รับจ้ำงช่วงอืน ๆ ที เกี ยวข้อง และ
กำหนดให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิ บัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชันนีอย่ำงสมำเสมอ ตลอดจนมีกำรทบทวนแนว
ทำงกำรปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบำย ระเบียบปฏิ บัติ ข้อกำหนด ข้อบังคับ ประกำศ กฎหมำย
2. มำตรำกำรต่ อ ต้ำ นกำรทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชัน เป็ นส่ ว นหนึ งของกำรดำเนิ น ธุ ร กิ จ และเป็ นหน้ำที ควำมรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรของบริ ษ ัท ผูบ้ ริ หำร ผูบ้ ังคับบัญชำ พนักงำนทุกคนทุกระดับทีจะมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็นเกียวกับ
กำรปฏิบัติเพือให้กำรดำเนินกำรด้ำนกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชันบรรลุตำมนโยบำยทีกำหนด
3. บริ ษ ัทไม่กระทำหรื อสนับสนุนกำรให้สิน บนในทุกรู ปแบบ ทุ กกิ จ กรรมที อยู่ภำยใต้กำรดูแล รวมถึงกำรควบคุม กำร
บริ จ ำคเพือกำรกุศ ล กำรบริ จ ำคให้แ ก่ พ รรคกำรเมือง กำรให้ของขวัญทำงธุ รกิ จ และสนับสนุน กิ จ กรรมต่ำง ๆ มีค วำม
โปร่ งใสและไม่มีเจตนำเพือโน้มน้ำวให้เจ้ำหน้ำทีภำครัฐหรื อเอกชนดำเนิ นกำรทีไม่เหมำะสม
4. บริ ษัทจัดให้มีกำรควบคุม ภำยในที เหมำะสม สมำเสมอเพื อป้ องกัน ไม่ ให้พ นักงำนมีกำรปฏิ บัติ ทีไม่เหมำะสม โดย
เฉพำะงำนขำย กำรตลำด จัดซือ
5. บริ ษ ัทจัดให้ควำมรู้ด ้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตและคอร์รัปชันแก่คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนเพือส่ งเสริ ม
ควำมซือสัตย์ สุจริ ต และรับผิดชอบในกำรปฏิบ ัติตำมหน้ำทีควำมรับผิดชอบ รวมถึงสือให้เห็นควำมมุ่งมันของบริ ษทั
6. บริ ษทั จัดให้มีกลไกลกำรรำยงำนสถำนะกำรเงินทีโปร่ งใสและถูกต้องแม่นยำ
7. บริ ษ ัทส่ งเสริ มให้มีกำรสื อสำรที หลำกหลำยช่องทำงเพือให้พนักงำนและผู้มีส่วนเกี ยวข้องสำมำรถแจ้งเบำะแสอันควร
สงสัยโดยมันใจได้ว่ำผู้แจ้งเบำะแสได้รับกำรคุ ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ำยที ไม่เป็ นธรรมหรื อกลันแกล้งด้วย
ประกำรใด และรวมถึงกำรแต่งตังบุคคลเพือตรวจสอบติดตำมทุกเบำะแสที มีกำรแจ้งเข้ำมำ
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. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี ยง
เรี ยน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ท่ำนผูถ้ ื อหุ้น
ในปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ท่ำน ดังมีรำยชือดังนี
1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญำมำตย์
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยไพจิตร บุ ณยำนุเครำะห์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยอำวิน โซนี
กรรมกำรตรวจสอบ

ในปี 2563 ทีผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ทำหน้ำทีตำมขอบเขตและอำนำจหน้ำทีรับผิดชอบ และได้มีกำรประชุม
ร่ วมกับผูบ้ ริ หำรและผูม้ ีส่วนเกียวข้องรวม 6 ครัง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับมอบหมำยให้มีหน้ำทีรับผิดชอบในกำรสอบ
ทำนงบกำรเงิ นรำยไตรมำส ร่ วมกับหน่วยงำนบัญชีของบริ ษ ัท เพื อให้มนใจว่
ั ำรำยงำนทำงกำรเงิ นทีจัดทำขึนได้จัดทำอย่ำงถูกต้อง
ตำมทีควร มี กำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเพียงพอ และเป็ นไปตำมมำตรฐำนบัญชี พร้อมทังให้ข ้อสังเกตและรับทรำบแนวทำงแก้ปัญหำเพือ
ก่ อให้เ กิ ดประโยชน์ สู งสุ ดกับบริ ษ ัท ตลอดจนได้หำรื อและมีข้อสรุ ปในเรื องสำคัญในกำรตรวจสอบ (Key Audit Matters) ที จะ
เปิ ดเผยในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตของบริ ษทั และมีควำมเห็ นสอดคล้องกับผู ส้ อบบัญชีวำ่ งบกำรเงินดังกล่ำว มีควำมถูก
ต้อ งตำมที ควรในสำระสำคัญ ตำมหลักกำรบัญชี ทีรั บรองทัวไป นอกจำกนี ยังได้พิจ ำรณำ คัดเลือ ก เสนอแต่ ง ตังและกำหนด
ค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ รวมถึงประชุมกับผู ส้ อบบัญชีภำยนอกอย่ำงน้อยปี ละหนึงครังด้วย
นอกจำกนีได้สอบทำนกำรทำรำยกำรจำหน่ำยไปซึงสินทรัพย์ รวมถึงรำยกำรต่ำง ๆ ทีอำจเกียวโยงกัน หรือรำยกำรทีอำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ตลอดจนได้ทำหน้ำทีกำกับดูแลให้ทงบริ
ั ษทั และบริษ ทั ย่อยได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบ ัติหน้ำทีให้ถูกต้อง
ตำมข้อพึงปฏิ บัติทีดี ของบริ ษ ัทจดทะเบียนและข้อกำหนดกฎหมำยทีเกี ยวข้องต่ำง ๆ โดยเฉพำะในเรื องของกำรเปิ ดเผยข้อมูลที
ครบถ้วนและถูกต้อง และยังได้สอบทำนให้บริ ษทั ปฏิบ ัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์หรื อกฎหมำยทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริ ษ ัท และจัดทำรำยงำนกำรกำกับดูแลกิจ กำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดย
เปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ ซึ งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และรำยงำนผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบ
ในกำรปฏิบ ัติงำนตำมขอบเขตอำนำจหน้ำที คณะกรรมกำรตรวจสอบได้เชิญฝ่ ำยจัดกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริษ ทั
ที เกี ยวข้องมำให้ควำมเห็ น ร่ ว มประชุ ม หรื อ ส่ ง เอกสำรตำมที เห็ น ว่ำเกี ยวข้องจำเป็ นและยังสำมำรถว่ำจ้ำ ง ที ปรึ ก ษำหรื อ
บุ คคลภำยนอกตำมระเบียบของบริ ษ ัท มำให้ ควำมเห็ นหรื อคำปรึ ก ษำในกรณี จ ำเป็ น นอกจำกนี คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจ
ปฏิบ ัติกำรอืนใดตำมที คณะกรรมกำรบริ ษ ัทมอบหมำย คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้มีกำรประชุมกันเองเพือพิจำรณำปัญหำทีมี
สำระสำคัญเกียวกับกำรจัดกำร และแจ้งให้กรรมกำรผูจ้ ัดกำรและกรรมกำรบริ ษทั ทรำบถึงผลกำรประชุมด้วย
ในปี 2563 นี คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ว่ำจ้ำ งบริ ษ ัท กัลย์ดิษ ฐ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ให้เข้ำมำทำหน้ำ ที
ตรวจสอบภำยในกำรดำเนินกำรของบริ ษทั อีกด้วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเป็ นอิสระในกำรปฏิบ ัติหน้ำทีและได้รับควำมร่ วมมือด้วยดีในกำรรั บข้อมูล ทีจำเป็ นต่อ
กำรปฏิ บ ัติห น้ำที อีกทังได้รับคำชีแจงทีชัดเจน ตลอดจนกำรแก้ไขให้เป็ นไปตำมข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
ติ ด ต่ อ และประชุ ม หำรื อกับ ฝ่ ำยบริ หำร ผู้ ส อบบัญ ชี อิ ส ระของบริ ษัท ได้ โ ดยไม่ มี ข ้อ จำกัด สำหรั บ ธุ ร กิ จ ใหม่ ด้ ำ นพัฒ นำ
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อสังหำริ ม ทรั พย์ซึ งมีค วำมแตกต่ำงไปจำกธุ ร กิ จ เดิ มของบริ ษ ัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้กำหนดแนวทำงกำรปฏิ บัติ งำน
ในแนวทำงทีบริ ษทั ได้ดำเนินกำรมำก่อนหน้ำนีให้กบั บริษ ทั ย่อยดังกล่ำวปฏิบัติ เช่นเดียวกันด้วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบข้อเสนอแนะจำกผูส้ อบบัญชี และได้ขอให้บริ ษ ัท รี บดำเนิ นกำรแก้ไขปรับปรุ งตำม
ข้อเสนอดังกล่ำวซึงบำงส่ วนได้แก้ไขเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว และยังมีบำงส่ วนดำเนิ นกำรอยูแ่ ละยังได้ใช้ข้อเสนอแนะของผูส้ อบบัญชี
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบัติมำโดยต่อเนืองด้วย
คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำแล้วเห็ นว่ำบริ ษ ัทมีนโยบำยกำรกำกับดูแลกิ จ กำรในระดับหนึ ง มีระบบกำรควบคุม
ภำยในที มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องในสำระสำคัญ
สำหรับงบกำรเงินประจำปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนร่ วมกับฝ่ ำยบริ หำรแล้ว
มีควำมเห็นว่ำ งบกำรเงิ นดังกล่ำวแสดงฐำนะกำรเงินและผลดำเนิ นโดยถูกต้องตำมทีควรในสำระสำคัญตำมหลักกำรบัญชี ทีรับรอง
ทัวไป

ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญำมำตย์
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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ด้ำนผูส้ อบบัญชีของบริษ ทั คือ นำงสุมนำ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที 5897 แห่งบริ ษทั
กริ นทร์ ออดิ ท จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประจำปี ได้ให้ควำมเห็นในรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชี ดังนี
รายงานการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั แฟนซีวู๊ดอิ นดัสตรี ส จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริ ษ ัท แฟนซี วู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ัทย่อย ซึงประกอบด้วยงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที ธันวำคม
และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพำะกิจ กำร งบแสดงกำรเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลียนแปลงส่ วน
ของผูถ้ ือหุ้นเฉพำะกิจกำรและงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปี สิ นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีทีสำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็ นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิ จ กำร
ของบริ ษ ัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ัทย่อย ณ วันที ธันวำคม
และผลกำรดำเนิ นงำนรวมและ
ผลกำรดำเนิ น งำนเฉพำะกิ จ กำร และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพำะกิ จ กำรสำหรั บปี สิ นสุดวันเดี ยวกัน โดย
ถูกต้อง ตำมทีควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำ พเจ้ำได้ปฏิ บัติ ง ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับ ผิ ด ชอบของข้ำพเจ้ ำได้ก ล่ ำวไว้ในวรรคควำม
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมี
ควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษ ัทตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีทีกำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ใน
ส่วนทีเกียวข้อง กับกำรตรวจสอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบ ัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำน
จรรยำบรรณอื น ๆ ซึ งเป็ นไปตำมข้อ กำหนดเหล่ ำ นี ข้ำ พเจ้ ำ เชื อว่ำ หลัก ฐำนกำรสอบบัญ ชี ที ข้ำ พเจ้ ำ ได้รั บเพีย งพอ
และเหมำะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรืองสาคัญในการตรวจสอบ
เรื องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื องต่ำง ๆ ที มีนัยสำคัญที สุ ดตำมดุลยพินิ จ เยี ยงผู ้ประกอบวิช ำชี พ ของข้ำพเจ้ำ ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรืองเหล่ำนี มำพิจำรณำในบริ บทของ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำทังนีข้ำพเจ้ำไม่ได้
แสดงควำมเห็ นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื องเหล่ำนี
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การประเมินค่ าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ตำมทีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุ ของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กลุ่มบริ ษทั มีค่ำเผือกำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
จำนวน . ล้ำนบำท และจำนวน . ล้ำนบำท ซึงเป็ นรำยกำรทีมีสำระสำคัญต่องบกำรเงิน เนืองจำกค่ำเผือกำรลดมูลค่ำ
สินค้ำคงเหลือเป็ นกำรประมำณกำรโดยใช้ดุลพินิจของผูบ้ ริ หำรทีต้องอำศัยประสบกำรณ์กำรพิจ ำรณำจำกสิ นค้ำคงเหลือ ที
คำดว่ำจะขำยไม่ได้ สิ นค้ำล้ำสมัยหรื อเสื อมสภำพ ซึ งขึนอยูก่ บั กำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเกียวกับวงจรอำยุของสินค้ำ ดังนัน
อำจทำให้ เกิ ดควำมเสี ยงในกำรรับรู ้ค่ำเผือกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือไม่เพียงพอและทำให้กลุ่มบริ ษ ัทแสดงมูลค่ำ
สินค้ำคงเหลือในจำนวนที สูงเกินไป
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำทีสำคัญรวมถึง
• ทำควำมเข้ำใจนโยบำยกำรควบคุมและบริ หำรสินค้ำคงเหลือ และกำรประมำณมูลค่ำสุทธิทีจะได้รับของสินค้ำคงเหลือ
• วิเครำะห์ เปรี ยบเที ยบข้อมูลระยะเวลำกำรถือครอง และกำรเคลือนไหวของสิ นค้ำคงเหลือเพือระบุถึง กลุ่มสิ นค้ำ
ทีมีขอ้ บ่งชีว่ำมีกำรหมุนเวียนของสินค้ำทีช้ำกว่ำปกติ
• ทดสอบควำมถูกต้องของกำรจัดทำรำยงำนอำยุของสินค้ำคงเหลือ และกำรคำนวณค่ำเผือกำรลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
• สุ่ มทดสอบรำคำขำยและค่ำใช้จ่ ำยทีจำเป็ นโดยประมำณในกำรขำยภำยหลังวันสิ นปี ภำยหลังวันที ในงบกำรเงิน
กับเอกสำรทีเกียวข้อง
• เข้ำร่ วมสังเกตกำรณ์ตรวจนับสิ นค้ำ เพือดูกำรเสื อมสภำพและกำรล้ำสมัย
• พิจำรณำควำมเพียงพอในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนของเงินให้ก้ยู ืมและดอกเบียค้างรับแก่ บริษัทย่ อย
ตำมทีกล่ ำวในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ข้อ บริ ษ ัท ย่อยแห่ ง หนึ งมีผ ลขำดทุ น สะสมเกิ น ทุ น ซึ งฝ่ ำยบริ ห ำรของ
กลุ่ มบริ ษ ัท อยู่ร ะหว่ำงกำรบริ ห ำรทำงด้ำนกำรเงิ นและกำรดำเนิ นงำนเพือให้บริ ษ ัท ย่อยแห่ ง นันมี ผลกำรดำเนิ น งำน
ที ดี ขึนในอนำคต ณ วัน ที ธั น วำคม
บริ ษ ัทมี เ งิ น ให้กู ้ยืม รวมถึ ง ดอกเบี ยค้ำ งรั บแก่ บ ริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ ำ วรวม
จำนวน . ล้ำนบำท และมีผลขำดทุนด้ำนเครดิตเงินให้กูย้ ืมรวมทังดอกเบี ยค้ำงรับแก่บริ ษทั ย่อยจำนวน . ล้ำนบำท
ซึ งแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสำคัญเนืองจำก บัญชีด ังกล่ำวจำเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจทีสำคัญของฝ่ ำยบริ หำรทีเกียวข้องกับกำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนในอนำคตของบริ ษทั ย่อย รวมถึงกำรกำหนด
อัตรำคิดลดและสมมติฐำนทีสำคัญ ซึงทำให้เกิดควำมเสียงเกียวกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตของบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้น
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำทีสำคัญรวมถึง
• ข้ำ พเจ้ำได้ท ำควำมเข้ำ ใจและประเมิน ข้อ สมมติ ทีใช้ในกำรจัดทำแผนและคำดกำรณ์ ก ระแสเงิ น สดในอนำค ต
ของบริ ษัท ย่อ ย ซึ งจัด ทำโดยฝ่ ำยบริ ห ำร โดยทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรที ทำให้ไ ด้ม ำซึ งตัว เลขดัง กล่ ำ ว
และเปรี ยบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดี ตกับผลกำรดำเนินงำนทีเกิดขึนจริ งเพือประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของ
ฝ่ ำยบริ ห ำรในกำรประมำณกำรกระแสเงิ นสดที คำดว่ำจะได้รั บในอนำคตดัง กล่ ำวและกำรกำหนดอัต รำคิด ลด
โดยประเมินจำกอัตรำดอกเบี ยเงินกูข้ องกลุ่มบริ ษทั
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การด้อยค่ าของอสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ทไม่
ี ได้ใช้ ดาเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษัท ต้อ งมี กำรทดสอบกำรด้อยค่ ำ ของบัญ ชี อ สัง หำริ ม ทรั พ ย์เพื อกำรลงทุ น บัญ ชี ที ดิ น อำคำร และอุ ป กรณ์
และบัญชี สินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ดำเนิ นงำน ตำมหมำยเหตุ ข้อ ข้อ และข้อ ทีมีข ้อบ่งชีของกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำน
รำยงำนทำงกำรเงิน กำรทดสอบกำรด้อยค่ำนี มี นัยสำคัญต่อกำรตรวจสอบ เนืองจำกกลุ่มบริ ษทั มียอดตำมบัญชี สุทธิ ณ วันที
ธันวำคม
เป็ นจำนวน . ล้ำนบำท . ล้ำนบำท และ . ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ . ของสินทรัพย์รวม
ในงบกำรเงินรวม กำรพิจำรณำด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิจ ทีสำคัญของฝ่ ำยบริ ห ำรทีเกี ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์
แผนงำนในอนำคตในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่ำค่ำเผือกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์เหล่ำนัน
วิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำทีสำคัญรวมถึง
• ทำควำมเข้ำใจและสอบถำมผูบ้ ริ หำรถึงนโยบำยในกำรพิจำรณำค่ำเผือกำรด้อยค่ำของอสังหำริ มทรั พย์เพือกำรลงทุน
และทีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ดำเนินงำน
• ประเมิ น ข้อ สมมติ ที ใช้ใ นกำรจัด ทำแผนและคำดกำรณ์ ก ระแสเงิ น สดในอนำคต โดยกำรทำควำมเข้ำ ใจ
ในกระบวนกำรทีทำให้ได้มำซึ งตัวเลขดังกล่ำว
• ประเมินสมมติฐำนทีใช้ในกำรประเมินและวิธีกำรประเมินของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ รวมถึงกำรประเมินควำมสำมำรถ
ทำงวิชำชีพของผูป้ ระเมินรำคำอิสระ
• ทดสอบกำรคำนวณกำรวัดมู ลค่ ำประมำณกำรด้อยค่ำโดยนำมู ลค่ ำตำมเล่ มประเมิ น ณ วันที ประเมิน มำคำนวณ
ค่ำเสื อมรำคำตำมอำยุทีเหลืออยูต่ ำมเล่มประเมิน และนำมำเปรี ยบเทียบกับมูลค่ำตำมบัญชีคงเหลือ ณ วันที สิ นรอบบัญชี
• พิจำรณำควำมเพียงพอในกำรเปิ ดเผยข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทีเน้ น
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ . เนืองด้วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติด
เชือไวรัส โคโรนำ
กลุ่มบริ ษ ัทได้จัดทำข้อมูลทำงกำรเงิ นสำหรับปี สิ นสุดวันที ธันวำคม
โดยเลือกนำแนว
ปฏิ บัติ ทำงกำรบัญ ชี เรื อง มำตรกำรผ่อนปรนชั วครำวสำหรั บทำงเลื อ กเพิมเติ มทำงบัญ ชี เ พือรองรับ ผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ
ทีประกำศโดยสภำวิชำชีพบัญชีมำถื อปฏิบ ัติ ทังนี ข้ำพเจ้ำ
มิ ได้ให้ขอ้ สรุ ป อย่ำงมีเงื อนไขต่อกรณี นีแต่อย่ำงใด
เรืองอืน
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรของบริ ษ ัท แฟนซี วู๊ด อิ น ดัส ตรี ส จำกัด (มหำชน)
และบริ ษ ัท ย่อย ณ วันที ธันวำคม
งบกำไรขำดทุน เบ็ด เสร็ จรวมและงบกำไรขำดทุน เบ็ด เสร็ จ เฉพำะกิ จ กำร
งบแสดงกำรเปลี ยนแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น รวมและงบแสดงกำรเปลี ยนแปลงส่ ว นของผู้ถื อ หุ้ น เฉพำะกิ จ กำร
และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิ จ กำร สำหรับปี สิ นสุดวันที ธันวำคม
ทีแสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอืน ซึ งแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงือนไขตำมรำยงำนลงวันที กุมภำพันธ์
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ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงิ น
และรำยงำนของผู้สอบบัญ ชี ทีอยู่ในรำยงำนประจำปี นัน ข้ำพเจ้ำ คำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปี ภำยหลังวันที
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี นี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชือมันต่อข้อมูลอืน
ควำมรั บผิดชอบของข้ำพเจ้ำทีเกี ยวเนื องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอืนมีควำมขัดแย้ง
ทีมี สำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อควำมรู้ทีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ หรื อปรำกฏว่ำข้อมูลอืนมีกำรแสดงข้อมูล
ทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมือข้ำ พเจ้ำได้อ่ ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำ พเจ้ำ สรุ ป ได้ว่ำ มี กำรแสดงข้อ มูล ทีขัด ต่ อข้อเท็จ จริ ง อัน เป็ นสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำต้องสือสำรเรื องดังกล่ำวกับผู้มีหน้ำทีในกำรกำกับดู แลเพือให้ผู้มีหน้ำทีในกำรกำกับดูแลดำเนิน กำรแก้ไขข้อมูล
ทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้าทีในการกากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผู้บริ หำรมีหน้ำทีรับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรเหล่ำนี โดยถูกต้องตำมที
ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิด ชอบเกี ยวกับกำรควบคุมภำยในทีผู ้บริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพือให้
สำมำรถจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรทีปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ผูบ้ ริ ห ำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษ ัท
และบริ ษ ัทในกำรดำเนินงำนต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับกำรดำเนิ นงำนต่อเนื อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้เกณฑ์
กำรบัญชีส ำหรั บกำรดำเนินงำนต่อเนืองเว้นแต่ผู้บริ ห ำรมีควำมตังใจที จะเลิ กกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท หรื อหยุดดำเนิ นงำน
หรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนืองต่อไปได้
ผู้มีหน้ำทีในกำรกำกับดูแลมีห น้ำทีในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นของกลุ่มบริ ษ ัทและ
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีว ตั ถุประสงค์เพือให้ได้ควำมเชือมันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะ
กิ จ กำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็จ จริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่ว่ำจะเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิ ดพลำด และเสนอรำยงำนของผู ้สอบบัญ ชี ซึ งรวมควำมเห็น ของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื อมันอย่ำงสมเหตุสมผลคือ
ควำมเชื อมันในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิ บัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถ
ตรวจพบข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญทีมีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระสำคัญเมือคำดกำรณ์ ได้อย่ำงสมเหตุส มผลว่ำรำยกำรทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อ
ทุ ก รำยกำรรวมกัน จะมี ผ ลต่ อ กำรตัด สิ น ใจทำงเศรษฐกิ จ ของผู้ใ ช้ง บกำรเงิ น รวมและงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำรจำก
กำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจ และกำรสังเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
• ระบุและประเมินควำมเสียงจำกกำรแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดออกแบบและปฏิ บ ัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพือตอบสนอง
ต่อควำมเสี ยงเหล่ำนันและได้หลักฐำนกำรสอบบัญชี ทีเพี ยงพอและเหมำะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี ยงที ไม่พ บข้อมูล ที ขัดต่อข้อเท็จ จริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ซึ งเป็ นผลมำจำกกำรทุ จริ ตจะสูง กว่ำ
ควำมเสียงทีเกิ ดจำกข้อผิดพลำด เนื องจำกกำรทุจ ริ ตอำจเกี ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน
กำรตังใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลทีไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเกียวข้องกับกำรตรวจสอบเพือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบทีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็ นต่อควำมมีประสิ ทธิ ผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บริ ษทั
• ประเมิน ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญ ชี ทีผู้บริ ห ำรใช้และควำมสมเหตุ ส มผลของประมำณกำรทำงบัญ ชี
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึงจัดทำขึ นโดยผูบ้ ริ หำร
• สรุ ปเกียวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชี สำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนืองของผูบ้ ริ หำรและจำกหลักฐำน
กำรสอบบัญชี ทีได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนทีมีสำระสำคัญทีเกียวกับเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ทีอำจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนืองหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำ
มี ค วำมไม่ แ น่ น อนที มีส ำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำ ต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้ส อบบัญ ชี ข องข้ำพเจ้ำโดยให้ข ้อสังเกต
ถึ งกำรเปิ ดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรทีเกียวข้อง หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ
ควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำขึนอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชี ทีได้รับจนถึงวันทีใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษ ัทต้อง
หยุดกำรดำเนินงำนต่อเนือง
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรู ปแบบทีทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตำมทีควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชี ทีเหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกียวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทำงธุ รกิ จ ภำยในกลุ่ มบริ ษ ัท เพือแสดงควำมเห็ นต่ องบกำรเงิ น รวม ข้ำพเจ้ำรับ ผิด ชอบต่ อกำรกำหนดแนวทำง
กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษ ัท ข้ำพเจ้ำเป็ นผู้รับผิดชอบแต่เพี ยงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สือสำรกับผูม้ ีหน้ำทีในกำรกำกับดูแลในเรื องต่ำง ๆ ทีสำคัญ ซึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมทีได้วำงแผนไว้ ประเด็น ที มี นัยสำคัญทีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องทีมีนัย สำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู้ ีหน้ำทีในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณทีเกียวข้องกับควำมเป็ น
อิสระและได้สือสำรกับผูม้ ีหน้ำทีในกำรกำกับดูแลเกียวกับควำมสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืน ซึงข้ำพเจ้ำเชือว่ำมีเหตุ ผล
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ทีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรทีข้ำพเจ้ำใช้เพือป้ องกันไม่ให้ข ้ำพเจ้ำ
ขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื องทีสื อสำรกับผู ้มีหน้ำที ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจ ำรณำเรื องต่ำง ๆ ที มีนัยสำคัญมำกทีสุดในกำรตรวจสอบ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำรในงวดปั จจุบันและกำหนดเป็ นเรื องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำย
เรื องเหล่ำนี ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกียวกับเรื องดังกล่ำว หรื อใน
สถำนกำรณ์ทียำกทีจะเกิดขึนข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสือสำรเรื องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสียสำธำรณะจำกกำร
สือสำรดังกล่ำว
ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนีคือนำงสุ มนำ เสนี วงศ์ ณ อยุธยำ

(นำงสุมนำ เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขที
บริ ษทั กรินทร์ ออดิท จำกัด
กรุ งเทพมหำนคร
กุมภำพันธ์
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. รายการระหว่างกัน
บุคคลหรื อกิจกำรทีเกียวข้องกัน หมำยถึ ง บุคคลหรื อกิจกำรทีอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มบริ ษ ัท หรื อสำมำรถควบคุ ม
กลุ่มบริ ษ ัททังทำงตรงและทำงอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญในกำรตัดสิ น ใจด้ำนกำรเงินหรื อกำรดำเนิ นงำนของกลุ่ม
บริ ษทั
ในปี
บริ ษ ัทมีรำยกำรระหว่ำงกันตำมรำยละเอี ยดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ข้อ เรื องรำยกำรกับบุ คคลหรือ
กิจกำรทีเกียวข้องกัน
บริ ษ ัทปฏิบัติตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศ
ไทยในกำรปฏิ บัติตำมข้อกำหนดเกี ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในกำรทำรำยกำรทีเกี ยวโยงกันรวมถึ งกำรได้มำหรื อจำหน่ำยไปของ
รำยกำรทีสำคัญของบริ ษทั และบริษ ทั ย่อยตลอดจนมำตรฐำนบัญชีทีกำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
มาตรการหรื อขันตอนอนุมัติ รวมถึงแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ขันตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริ ษ ัทได้มอบหมำยให้ผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยกำรเงินและผูจ้ ัดกำรฝ่ ำยบัญชี
เป็ นผูร้ วบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันทังหมดจำกหน่วยงำนที เกียวข้องนำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เพือพิจ ำรณำให้ควำมเห็นรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรทีเป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจทัวไปและเป็ นไปในรำคำยุติธรรมและนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริ ษ ัทเพือพิจำรณำ ทังนีบริ ษ ัทจะปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกำศ
คำสังหรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ผูม้ ีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำรใด ๆ ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงอนุมตั ิกำร
ทำรำยกำรนัน

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
รายงานประจำป 2563

Fancy wood Industries Public Company Limited
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ส่ วนที
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.ข้อมูลทางการเงินทีสาคัญ
ผู้สอบบัญชีและนโยบายการบัญชี ทีสาคัญ
ผูส้ อบบัญชี
นาย เจษฎา หังสพฤกษ์
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ ยุธยา
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 3759 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 4713 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 5113 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 5897 และ/หรื อ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต ทะเบียนเลขที 7305
สานักงานบริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท จากัด
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสาหรับงบการเงิ นรายไตรมาสและ
งบการเงินประจาปี สิ นสุดวันที ธันวาคม
รวมเป็ นเงิ น ,000, บาท ( สองล้านบาทถ้วน )

นโยบายการบัญชีทีสาคัญ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี สินทีเป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีรายงาน แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน
ณ วันนัน กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึ กในกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์และหนี สินทีไม่เป็ นตัวเงินซึ งเกิดจากรายการบัญชีทีเป็ นเงินตราต่างประเทศซึ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลง
ค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี ยน ณ วันทีเกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิน สดและรายการเทียบเท่าเงินสดบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงิ นฝาก
สถาบันการเงิ น รายการเทียบเท่าเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงพร้อมทีจะเปลียนเป็ นเงินสดในจานวน
ทีทราบได้ซึงครบกาหนดภายในสามเดือนหรื อน้อยกว่านับจากวันทีได้มา และไม่มีข ้อจากัดในการเบิกใช้และมี ความเสี ยง
ต่อการเปลียนแปลงมูลค่าน้อยหรื อไม่มีนัยสาคัญ
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ลูกหนีการค้ า
ลูกหนี การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุทธิทีคาดว่าจะได้รับ ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญคานวณจากร้อยละของ
ลูกหนี โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชาระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนีทีคงค้างอยู่ ณ วันสินรอบ
ระยะเวลารายงาน มูลค่าของค่าเผือหนี สงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี ของลู กหนี การค้าเมือเปรี ยบเที ยบกับ
มูลค่าที คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี การค้า หนี สูญทีเกิดขึนในระหว่างปี ตัดเป็ นค่าใช้จ่ายเมือสามารถระบุได้
สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตากว่าหลังหักค่าเผือสิ นค้าเคลือนไหวช้า และ
เสือมสภาพราคาทุนของสินค้าคงเหลื อคานวณโดยวิธีดังต่อไปนี
สิ นค้าซื อมาขายไป
สิ นค้าสาเร็จรู ป
สิ นค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลือง
อสังหาริ มทรัพย์เพือการพัฒนาและในระหว่างการพัฒนา

-

วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
วิธีถวั เฉลียถ่วงนาหนัก
วิธีถวั เฉลียถ่วงนาหนัก
วิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
วิธีราคาเจาะจง

ต้นทุ นของสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุ นที ซื อ ต้นทุ นในการดัดแปลงหรื อต้นทุนอืนเพื อให้สิน ค้าอยู่ในสถานที และสภาพ
ปัจจุบ ัน ในกรณีของสิ นค้าสาเร็จรู ปและสินค้าระหว่างผลิตทีผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้าได้รวมการปันส่ วนของค่าใช้จ่าย ในการ
ผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ
ต้นทุนของโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาประกอบด้วยต้นทุนจากการได้มา ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ต้นทุนการ
กูย้ ืมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีเกียวข้อง ต้นทุนการกูย้ ืมซึงกูม้ าเพือใช้ในโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนารวมเป็ น
ราคาทุนของสินทรัพย์จนกระทังการพัฒนาสาเร็ จ
มูลค่าสุ ทธิทีจะได้รับเป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติห ักด้วยค่าใช้จ่ายทีจาเป็ นในการขาย
กลุ่มบริ ษทั ตังค่าเผือสาหรับสิ นค้าเคลือนไหวช้าและเสื อมสภาพโดยพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้า
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงิน ลงทุนในบริ ษ ัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิ จการ แสดงโดยวิธีราคาทุน สุ ทธิ จากค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั รับรู้เงินปันผลเป็ นรายได้เมือมีการประกาศจ่าย
อสังหาริมทรั พย์เพือการลงทุน
ทีดินแสดงไว้ในราคาทุน
อาคารและสิ งปลูกสร้างแสดงในราคาทุนหลังหักค่าเสื อมราคาสะสม ค่าเสื อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี
อายุก ารใช้งาน
อาคารและสิ งปลูกสร้ าง

ปี

อาคารระหว่างก่อสร้ าง แสดงที ราคาทุน และจะเริ มคิดค่าเสื อมราคาเมือสินทรัพย์ดังกล่าวพร้อมใช้งาน
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ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ทีดินแสดงในราคาทุน
อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุน หลังหักค่าเสื อมราคาสะสม และขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื อมราคาคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังนี
อาคารและสิ งปลูกสร้าง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สานัก งาน
ยานพาหนะ

อายุก ารใช้งาน
ปี
- ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสาหรับทีดิ นและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างก่อสร้าง
ผลกาไรหรื อขาดทุนทีเกิดจากการจาหน่ายทีดิน อาคารและอุ ปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิงตอบแทนสุทธิ ทีได้รับ
จากการจาหน่ ายสิน ทรั พย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ น ทรัพ ย์ และจะรั บรู้ในรายการรายได้อืนหรื อค่าใช้จ่ายอืนในงบกาไร
ขาดทุน
สัญญาเช่ า
สัญญาเช่ า - กรณีบริษัทเป็ นผู้เช่ า
ณ วันเริ มต้นของสัญญาเช่า บริ ษ ัทจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ น
สัญ ญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานันมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทีระบุได้สาหรับช่วงเวลา
หนึงเพือการแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน
บริ ษทั ประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาทีบอกเลิกไม่ได้ทีระบุในสัญญาเช่าหรื อตามระยะเวลาทีเหลืออยูข่ องสัญญาเช่าที
มีผลอยู่ โดยรวมระยะเวลาตามสิ ทธิ เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิเลือก
นันและระยะเวลาตามสิ ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนัน ทังนี
พิจ ารณาถึงผลกระทบของการเปลียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทีเกียวข้อง
กับการต่ออายุของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็ นต้น
ก) สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วย
การวัดมูลค่าของหนี สิ นตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ประกอบด้วยจานวนเงินของหนี สิ น
ตามสัญ ญาเช่าจากการรับรู ้เริ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ มแรกทีเกิ ดขึน จานวนเงินทีจ่ายชาระตามสัญ ญาเช่า ณ วันที
สัญญาเช่าเริ มมีผลหรื อก่อนวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล และหักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่าทีได้รับ
ราคาทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนทีจะเกิดขึนสาหรับผูเ้ ช่าในการรื อและ ขนย้ายสิ นทรัพย์
อ้างอิง การบูรณะสถานทีตังของสินทรัพย์อ้างอิ งหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อ้างอิงให้อยูใ่ นสภาพตามทีกาหนดไว้ใน
ข้อตกลงและเงือนไขของสัญญาเช่า
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ค่าเสือมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรื อ
อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้แต่ละประเภทแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสันกว่า
ข) หนี สินตามสั ญญาเช่ า
หนี สิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จานวน
เงินทีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีหักด้วยสิ งจูงใจตามสัญญาเช่า จานวนเงินที คาดว่าจะจ่ายภายใต้
การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิทธิ เลือกซื อซึงมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบริ ษทั จะ
ใช้สิทธินัน และการจ่ายค่าปรับเพือการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริ ษ ัทจะใช้
สิ ท ธิ ในการยกเลิ กสั ญญาเช่ า บริ ษ ัทบัน ทึ ก ค่ าเช่ าผันแปรทีไม่ ขึ นอยู่กับดัช นี ห รื ออัต ราเป็ นค่าใช้จ่ ายในงวดที
เหตุการณ์หรื อเงือนไขซึงเกียวข้องกับการจ่ายชาระนันได้เกิดขึน
บริ ษทั คิดลดมูลค่าปั จ จุบันของจานวนเงินที ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ ม ณ วันที
สัญ ญาเช่ามีผล หากอัตราดอกเบี ยตามนัยของหนีสิ นสัญญาเช่านันไม่สามารถกาหนดได้ ทังนีอัตราดอกเบี ยการกูย้ ืม
ส่ วนเพิ มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐ บาลปรับด้วยค่าความเสี ยงทีเหมาะสมตามระยะเวลาของ
สัญ ญาเช่านัน หลังจากวันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล มูลค่าตามบัญชี ของหนี สิ นตามสัญญาเช่าจะเพิมขึ นจากดอกเบียของ
หนี สิ นตามสัญญาเช่า และลดลงจากการจ่ายชาระหนี สิ นตามสัญญาเช่า นอกจากนี มูลค่าตามบัญชีของหนี สิ นตาม
สัญญาเช่าจะถูกจัดมูลค่าใหม่เมือมี การเปลียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลียนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อ
การเปลียนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซือสินทรัพย์อา้ งอิง
ค) สัญญาเช่ าระยะสันและสัญญาเช่ าซึ งสิ นทรั พย์อ้างอิงมีมูลค่ าตา
สัญญาเช่าทีมีอายุสัญญาเช่า เดื อนหรื อน้อยกว่านับตังแต่วนั ทีสัญญาเช่าเริ มมี ผล หรื อสัญญาเช่าซึงสินทรัพย์อา้ งอิง
มีมูลค่าตา จะบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
สัญญาเช่ า – กรณีบริษัทเป็ นผู้ให้เช่ า
กรณี สัญญาเช่ าเงินทุ น
สัญ ญาเช่ าที ความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ ว นใหญ่ได้โอนไปให้ก ับผู้เช่ าถื อเป็ นสั ญญาเช่ าเงิ นทุ น
ณ วันทีสัญญาเช่าเริ มมีผล กลุ่มบริ ษทั บันทึกสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเงินทุนเป็ นลูกหนี ด้วยจานวนทีเท่ากับเงินลงทุนสุทธิ
ตามสัญญาเช่าหรื อมูลค่าปั จ จุบ ันสุ ทธิ ของจานวนเงิ นทีจะได้รับตามสัญญาเช่ าและมูลค่าคงเหลื อที ไม่ได้รับ การประกัน
หลังจากนันจะรับรู ้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบทีสะท้อนถึ งอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที ของเงิ น
ลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่า
กรณี สัญญาเช่ าดาเนินงาน
สัญญาเช่าทีความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงาน
กลุ่มบริ ษทั บันทึกจานวนเงินทีได้รับตามสัญญาเช่าดาเนินงานเป็ นรายได้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่า ต้นทุ นทางตรงเริ มแรกทีเกิดขึนจากการได้มาซึงสัญญาเช่าดาเนินงานรวมในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
อ้างอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
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สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผือผลขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ ายบัน ทึ กเป็ นค่าใช้จ่ ายในกาไรหรื อขาดทุน คานวณโดยวิธี เส้ นตรงตามเกณฑ์ระยะเวลาที คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเป็ นเวลา ปี
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลื อตามบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที ในรายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเรื องการด้อยค่าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชีจะทาการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้
ของสิ นทรัพย์นนแล้
ั วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยทีการสอบทานจะพิจ ารณาจากสิ นทรัพ ย์แต่ละรายการหรื อพิจ ารณาจาก
หน่วยสินทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี
ในกรณี ทีราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มบริ ษทั จะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยการลด
มูลค่าของราคาตามบัญชีให้เท่ากับมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนและรับรู้ ในกาไรหรื อขาดทุน และกลุ่มบริ ษทั จะบันทึกโอนกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือเป็ นรายได้อืน เมือมีข ้อบ่งชีว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยูอ่ ีกต่อไปหรื อยังคงมีอยู่แต่
เป็ นไปในทางทีลดลง ทังนีการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของ สิ นทรัพย์นนสุ
ั ทธิ
จากค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจาหน่ายประหนึงว่าไม่มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรั พย์นนในปี
ั
ก่อน ๆ
เงินกู้ยืม
เงินกูย้ ืมรับรู้ เมือเริ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ งตอบแทนที ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทารายการทีเกิดขึน โดยเงินกูย้ ืมวัด
มูลค่าในเวลาต่อมาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายตามวิธีอตั ราดอกเบี ยทีแท้จริ ง ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทน (หักด้วยต้นทุนการ
จัดทารายการที เกิดขึน) เมื อเทียบกับมูลค่าทีจ่ายคืนเพือชาระหนี นันจะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้ ืม
ค่าธรรมเนี ยมทีจ่ายไปเพือให้ได้เงิ นกูม้ าจะรับรู ้เป็ นต้นทุ นการจัดทารายการเงินกูเ้ มื อมี ความเป็ นไปได้ทีกลุ่มบริ ษ ัทจะใช้
วงเงิน กูบ้ างส่ วนหรื อทังหมดโดยค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวจะถูกตังพักไว้รอการรั บรู้ เมือมีการ เบิ กใช้เงิ น กู้ แต่ถ้าหากไม่มี
หลักฐานทีมีความเป็ นไปได้ทีกลุ่มบริ ษทั จะใช้วงเงินกูบ้ างส่ วนหรื อทังหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า
สาหรับการให้บริ การสภาพคล่องและจะตัดจาหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท้ ีเกียวข้อง
ผลประโยชน์ พนักงาน
ก) ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
ภาระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสันของพนักงานซึ งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสด และเป็ นค่าใช้จ่ายเมือพนักงานทางานให้ หนี สินรับรู้ ด้วยมูลค่าที
คาดว่าจะจ่ายชาระ หากบริ ษัทมี ภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจาก
การทีพนักงานได้ทางานให้ในอดี ต และภาระผูกพันนี สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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ข) ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษ ัทได้บันทึกผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการตังโครงการสมทบเงิน (ภายใต้ข้อกาหนดตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลียงชีพ พ.ศ. ) และโครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้ (ภาระผูกพันเมือพนักงาน
เกษียณอายุตามพระราชบัญญัติคมุ ้ ครองแรงงาน พ.ศ.
)
- โครงการสมทบเงิน
โครงการสมทบเงินเป็ นโครงการผลประโยชน์ห ลังออกจากงานของพนักงาน ซึ งกิจการจ่ายสมทบเป็ นจานวนเงินที
แน่ นอนไปอีกกิ จ การหนึงแยกต่างหาก (กองทุนสารองเลียงชีพ ) และจะไม่มีภ าระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระ
ผู กพันโดยอนุ มานทีจะต้องจ่ ายสมทบเพิ มเติ ม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงิ นจะถูกรั บรู้เป็ น
ค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรขาดทุ นในรอบระยะเวลาที พนักงานได้ทางานให้แก่กิจการ
- โครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทีกาหนดไว้เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิ น
ภาระผูกพันสุทธิข องบริ ษ ัทจากโครงการผลประโยชน์ ทีกาหนดไว้ถูกคานวณจากการประมาณผลประโยชน์ ใน
อนาคตทีเกิดจากการทางานของพนักงานในปัจจุบ ันและในปี ก่อนๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิ ดลดกระแสเงิน
สดเพือให้เป็ นมูลค่าปั จจุ บันโดยใช้อัตรา ณ วันทีรายงานของพันธบัตรรั ฐบาล ซึงมีระยะเวลาครบกาหนดใกล้เคียง
กับระยะเวลาครบกาหนดชาระภาระผูกพันของบริ ษ ัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ทีคาดว่าจะ
จ่าย การคานวณนันจัดทาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที ประมาณการไว้
บริ ษ ัทรั บรู ้ กาไรขาดทุน จากการประมาณการตามหลักคณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัยทังหมดที เกิ ด ขึ นจากโครงการ
ผลประโยชน์ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนทันที
ค) ผลประโยชน์ ระยะยาวอื นของพนักงาน
ภาระผูกพันสุทธิของบริ ษ ัททีเป็ นผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิ ดจากการทางานของพนักงานในปั จ จุบ ันและในปี
ก่อนๆ ซึ งผลประโยชน์นีได้คิดลดกระแสเงินสด เพือให้เป็ นมูลค่าปั จ จุ บ ันการวัดมูลค่าใหม่จ ะรับรู ้ไนกาไรหรื อ
ขาดทุนเมือเกิดขึน
ง) ผลประโยชน์ เมือเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมือเลิ กจ้างจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมือวันใดวัน หนึ งต่อไปนีเกิ ดขึนก่ อน เมื อบริ ษ ัทไม่สามารถยกเลิ ก
ข้อ เสนอการให้ผลประโยชน์ดั งกล่ าวได้อี กต่อไป หรื อ เมือบริ ษ ัทรับรู้ ต้นทุ น สาหรับการปรั บโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า เดื อนนับจากวันสิ นรอบระยะเวลารายงานผลประโยชน์เมือเลิกจ้างจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด
ประมาณการหนีสิน
ประมาณการหนีสิ นจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระหนี สิ นตามกฎหมายทีเกิดขึ นในปั จจุบันหรื อทีก่อตัวขึนอันเป็ นผลมา
จากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์เ ชิ งเศรษฐกิ จ จะต้องถูกจ่ายไปเพือชาระภาระ
หนี สิ น ดั ง กล่ า วและสามารถประมาณจานวนภาระหนี สิ น ได้อ ย่า งน่ า เชื อถื อ ถ้าผลกระทบดัง กล่ า วมี จ านวนที เป็ น
สาระสาคัญ ประมาณการหนีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จ จุบัน
ก่อนคานวณภาษีเงิ นได้ เพือให้สะท้อนจานวนทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบ ันซึงแปรไปตามเวลาและความเสียงทีมี ต่อ
หนีสิน
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การรับรู้ รายได้
ก) รายได้จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีดินรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ ง เมือกลุ่มบริ ษ ัทได้มีการโอนอานาจควบคุมในสิ นค้า
ให้กบั ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมือมี การส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายอสังหาริ มทรัพย์แสดงตามมูลค่าทีได้รับหักด้วย
ส่ วนลดและค่าใช้จ่ายทีกลุ่มบริ ษ ัทจ่ายแทนให้แก่ลูกค้า เงือนไขในการจ่ายชาระเป็ นไปตามงวดการจ่ายชาระทีระบุ
ในสัญญาทีทากับลูกค้า จานวนเงินทีกลุ่มบริ ษัทได้รับจากลูกค้าก่อนการโอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
แสดงไว้เป็ น “ค่างวดทียังไม่รับรู้เป็ นรายได้” ในงบแสดงฐานะการเงิน
ข) รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ เวลาใดเวลาหนึงเมือบริ ษทั ได้โอนอานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมือส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงมูลค่าทีได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับตามราคาในใบกากับ
สิ นค้า สาหรับสินค้าที ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม
ค) รายได้ค่าเช่ า
รายได้ค่าเช่ารับรู้ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑ์คงค้างไปตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ มแรกทีเกิดเป็ นการ
เฉพาะเพือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็ นส่วนหนึงของค่าเช่าทังสิ นตามสัญญา
ง) รายได้ค่าบริ การ
รายได้จากการบริการจะรับรู้ เป็ นรายได้เมือได้ให้บริ การแล้ว
จ) ดอกเบียรั บ
ดอกเบี ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึ งถึ งอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ฉ) รายได้อืน
รายได้อืน รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอืนรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนทางการเงิ น ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดี ยวกันบันทึกในกาไรหรื อขาดทุ นในรอบบัญชีทีค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เกิดขึน ยกเว้นในกรณี ทีมีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่ วนหนึ งของสิ นทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา
ก่อสร้างหรื อการติดตังสิ นทรัพย์ดังกล่าวก่อนทีจะนามาใช้เองหรื อเพือขาย ดอกเบี ยซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของค่างวดตามสัญญา
เช่าการเงิน บันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี ยทีแท้จริ ง
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบัน
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนที เกียวกับรายการทีเกี ยวข้องในการรวมธุรกิ จ หรื อ
รายการทีรั บรู้โดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
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ภาษีเงินได้ของปี ปั จจุบ ัน ได้แก่ ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชาระหรื อได้รับชาระ โดยคานวณจากกาไรหรื อขาดทุนประจาปี ทีต้อง
เสี ยภาษี โดยใช้อัตราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีทีเกียวกับ
รายการในปี ก่อน ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดขึนระหว่างมูลค่าตามบัญชี และมูลค่าทางภาษีของสินทรัพย์
และหนีสิ นโดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้หรือคาดว่าจะมีผลบังคับใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการ
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต ้องสะท้อนถึ งผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการทีบริ ษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจ่ายชาระหนี สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีสิ นรอบระยะเวลาทีรายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อัตราภาษี ทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมี การกลับรายการ โดยใช้อัตรา
ภาษีทีประกาศใช้หรือทีคาดว่ามี ผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
ในการกาหนดมูลค่ าของภาษีเงิ นได้ของปี ปั จ จุ บัน และภาษีเ งิน ได้รอการตัดบัญชี บริ ษ ัทต้องคานึ ง ถึ งผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีทีไม่แน่นอนและอาจทาให้จ านวนภาษีทีต้องจ่ายเพิมขึ น และมี ดอกเบียทีต้องชาระ บริ ษ ัทเชื อว่าได้ตงั
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสาหรับภาษี เงิ นได้ทีจะจ่ายในอนาคต ซึงเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี อยูบ่ นพืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และ
อาจจะเกียวข้องกับการตัดสิ นใจเกียวกับเหตุการณ์ในอนาคตข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทาให้บริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึนอยู่
กับความเพียงพอของภาษีเงินได้คา้ งจ่ายที มีอยู่ การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในปี
ทีเกิดการเปลียนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที
จะนาสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบ ันมาหักกลบกับหนี สินภาษี เงินได้ของปี ปั จจุบันและภาษี เงินได้นี
ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษีห น่ วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกัน สาหรับหน่วยภาษี
ต่างกันนันกิจ การมีความตังใจจะจ่ายชาระหนีสิ นและสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้ของปี ปั จจุบันด้วยยอดสุทธิหรื อตังใจจะรับคืน
สินทรัพย์และจ่ายชาระหนี สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชีจ ะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากาไรเพือเสี ยภาษี ในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จ ากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ
ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพืนฐาน คานวณโดยการหารกาไรหรื อขาดทุนของผูถ้ ื อหุ้นสามัญของบริ ษทั ด้วยจานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลียถ่วงนาหนักที ออกจาหน่ายแล้วระหว่างปี
รายงานทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานทางธุรกิ จ แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของแต่ละส่ วนงานทางธุรกิ จ ซึงมี ความเสี ยง และผลตอบแทนที
แตกต่างกัน
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ข้อมูลจาแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่ วนงานธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ ธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ายไม้แผ่นอัดเรี ยบ
ไม้ย างพาราแปรรู ป การให้บ ริ ก ารเกี ยวกับ ไม้ย างพาราแปรรู ป และการบริ ก ารให้เช่ า อสังหาริ มทรัพ ย์ ธุ ร กิ จ พัฒ นา
อสังหาริ มทรัพย์เพือขาย
การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีคาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาทีจะต้องจ่ายเพือโอนหนี สิ นให้ผอู้ ื นโดย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเกิดขึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันทีวัดมูลค่า บริ ษ ัทใช้ราคา
เสนอซื อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี สินซึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที
เกียวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นที
มีลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื อขายในตลาดทีมี สภาพคล่องได้ บริ ษ ัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิ คการประเมินมูลค่าที เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลทีสามารถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสินทรั พย์
หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลค่ายุติธรรมนันให้มากที สุด
ลาดับชันของมูลค่ายุติธรรมทีใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สิ นในงบการเงินแบ่งออกเป็ นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลทีนามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี
ระดับ ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี สินอย่างเดียวกันในตลาดทีมีสภาพคล่อง
ระดับ ใช้ขอ้ มูลอื นทีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรื อหนีสิ น ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ ใช้ขอ้ มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณขึน
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัทจะประเมิน ความจาเป็ นในการโอนรายการระหว่างลาดับชันของมูลค่ายุติธ รรม
สาหรับสินทรั พย์และหนีสินทีถืออยู่ ณ วันสินรอบระยะเวลารายงานทีมีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึนประจา
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สรุ ปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม

2561
พันบาท

2562
%

พันบาท

2563
%

พันบาท

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด

5,368

0.45

13,013

1.17

10,582

1.05

-

-

-

-

-

-

9,746

0.81

12,752

1.15

6,510

0.64

644,319

53.77

577,051

51.94

536,910

53.01

-

-

2,116

0.19

3,026

0.30

659,433

55.03

604,932

54.45

557,028

55.00

-

-

13,221

1.19

13,221

1.31

2,476

0.21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80,228

6.70

98,831

8.89

91,564

9.04

422,733

35.28

383,440

34.51

312,144

30.82

สินทรัพย์สิทธิการใช้

-

-

-

-

1,435

0.14

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

92

0.01

68

0.01
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-

สินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ในการดาเนินงาน

17,589

1.47

-

-

34,528

3.41

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื น

15,661

1.31

10,606

0.95

2,873

0.28

538,779

44.97

506,166

45.55

455,812

45.00

ลูกหนี อืน - กิจการทีเกียวข้องกัน
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน - กิจการอืน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปั จจุบัน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาประกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์

1,198,212

1,111,098

1,012,840

หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิ กเกินบัญชีธนาคาร

32,611

2.72

27,468

2.47

25,665

2.53

เจ้าหนี การค้า - กิจการอืน

27,509

2.30

52,623

4.74

25,200

2.49

เจ้าหนี เงินประกันผลงาน

7,300

0.61

-

-

-

-

101

0.01

-

-

-

-

14,300

1.19

27,050

2.43

3,300

0.33

ดอกเบี ยค้างจ่าย - บุคคลที เกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน
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บริษัท แฟนซีวู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงินรวม
หนีสินหมุนเวียน (ต่อ)
ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ งปี
รายได้รับล่วงหน้า
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ งปี
ประมาณการรับประกันคุ ณภาพบ้าน
ประมาณการหนีสินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินหมุนเวียน

2561
พันบาท

2562
%

พันบาท

620
3,488

0.05

7,953
854

0.66

94,736

-

2563
%

พันบาท

-

-

-

-

-

7.91

107,141

298

0.02

1,280

%

286
-

0.03

-

-

0.07

9.64

750
55,201

3,651

0.33

4,418

0.43

0.11

-

-

-

-

-

-

-

-

1,193

0.12

10,217

0.85

-

-

-

-

9,343
21,138

0.78

0.56
0.89

4,242
9,853

0.42

1.76

6,189
9,840

115,874

9.67

116,981

10.53

65,054

6.42

0.29

0.07

-

-

-

-

5.45

หนีสินไม่ หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนีไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนี เงินประกันผลงาน
หนีสินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีสินไม่หมุนเวียนอืน
รวมหนีสิน

0.97

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบี ยน

615,000

615,000

615,000

ทุนทีออกและเรี ยกชาระแล้ว

615,000

51.33

615,000

55.35

615,000

60.72

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

709,151

59.18

709,151

63.82

709,151

70.02

25,600

2.14

25,600

2.30

25,600

2.53

กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(267,413) (22.32)
1,082,338
1,198,212

90.33

(355,633) (32.00)
994,118
1,111,099

89.47

(401,965) (39.69)
947,786
1,012,840

93.58
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บริษัท แฟนซี วู๊ดอินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2561
พันบาท

2562
%

พันบาท

%

2563
พันบาท

%

รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้จากการขายในประเทศ ไม้ยางพารา

99,774

21.32

76,100

28.27

57,147

21.38

รายได้จากการขายในประเทศ อสังหาริ มทรัพย์

157,100

33.56

63,607

23.63

49,138

18.38

รายได้จากการขายต่างประเทศ

182,916

39.08

58,225

21.63

80,008

29.93

21,847

4.67

35,198

13.08

29,957

11.21

-

-

24,596

9.14

39,000

14.59

(479,616) 102.47

(252,084)

93.66

(229,237)

85.75

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการให้เช่าและบริ การพืนที
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กาไร (ขาดทุน) ขันต้น

(17,979)

(3.84)

5,642

2.10

26,013

9.73

ดอกเบี ยรับ

209

0.04

214

0.08

186

0.07

รายได้อืน

6,204

1.33

11,216

4.17

11,903

4.45

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

(43,779)

9.35

(23,167)

8.61

(19,066)

7.13

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(103,816)

22.18

(82,079)

30.49

(64,132)

23.99

ขาดทุนจากกิจกรรมดาเนินงาน

(159,161) (34.01)

ต้นทุนทางการเงิน

(6,026)

1.29

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

(165,187) (35.29)

ขาดทุนสุทธิสาหรับปี

(164,985) (35.25)

202

0.04

(88,174) (32.76)
(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)

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนภายหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานทีกาหนดไว้
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ขาดทุนต่ อหุ้นขันพื นฐาน (บาท)

(2,334)

(0.50)

(167,319) (35.75)
(0.27)

3,965

1.47

(88,220) (32.78)
(0.15)

705

0.26

(46,332) (17.33)
(0.08)
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินการ
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
ปรับกระทบกาไรสุ ทธิเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุงด้วยลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอื น(เพิมขึน)ลดลง
การปรับปรุงด้วยสิ นค้าคงเหลือลดลง
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนลดลง
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอื นเพิมขึน(ลดลง)
การปรับปรุงด้วยรายได้รับล่วงหน้าเพิมขึน(ลดลง)
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนีการค้าและเจ้าหนี ไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน
ค่าเสื อมราคา ค่าสูญสิ นและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสิ นค้า(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน
การปรับปรุงด้วยหนี สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี สินอืน(กลับรายการ)
การปรับปรุงด้วย(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึน
ตัดบัญชีเงินมัดจา
การปรับปรุงด้วยกาไรจากการเลิกบริ ษทั ย่อย
การปรับปรุงด้วย(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
รวมรายการปรับปรุงจากการกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)
ดอกเบี ยรับ
จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

2561

หน่ วย : พันบาท
2562

2563

(165,187)

(92,483)

(47,037)

6,026
32,927
144,359
42
(12,354)
(1,086)
202
45,952
(9,741)
1,655
966
(5)
11,200
2,593
57,548
(209)
363
(2,155)
55,547

4,309
(4,502)
71,408
16
19,359
2,371
46,260
(4,141)
1,166
3,341
(853)
16
(5,100)
570
41,737
(214)
(355)
(2,064)
39,104

1,941
6,856
33,734
9,849
(26,787)
768
44,078
6,407
1,048
(501)
1
(819)
29,538
(186)
(1,539)
(3,026)
24,787
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หน่ วย : พันบาท
2562

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสดรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคาประกัน(เพิมขึน)ลดลง
เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายในเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน
เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการอืน
เงินสดรับดอกเบี ย
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิมขึน(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายจากเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายจากเงิ นกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายเพือชาระหนี ตามสัญญาเช่า
เงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

1,762
(23,275)
(105)
5,207
724
232
(15,455)

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

(11)
1,121
72
1,182

32,607
27,145
(126,057)
14,300
(6,925)
(1,213)
(60,143)

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

(2,990)
102,956
(101,770)
(23,750)
(2,577)
(268)
(28,399)

ผลกระทบอัตราแลกเปลียนทีมีตอ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

-

(16)

(1)

(20,050)
25,418
5,368

7,645
5,368
13,013

(2,431)
13,013
10,582

135
3,248
1,985
5,368

2,631
10,338
44
13,013

7
7,643
2,864
68
10,582

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุ ทธิ
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันสิ นปี
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ณ วันสิ นปี
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
รวม

2561

2563
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อัตราส่วนทางการเงิ น
บริษัท แฟนซี ว๊ดู อินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

หน่ วย

2561

2562

2563

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

6.96

5.65

10.09

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

0.16

0.26

0.36

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

0.50

0.39

0.31

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการค้า

เท่า

15.99

22.91

26.50

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย

วัน

23

16

14

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

0.68

0.41

0.41

ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย

วัน

537

890

890

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี

เท่า

15.31

6.29

5.89

ระยะเวลาชาระหนี

วัน

24

58

62

Cash Cycle

วัน

536

848

842

อัตรากาไรขันต้น

%

(3.89)

2.19

10.19

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

(34.48)

(34.21)

(17.67)

อัตรากาไรอืน

%

1.37

4.25

4.52

อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร

%

(34.90)

(44.35)

(54.96)

อัตรากาไรสุทธิ

%

(35.74)

(35.77)

(18.43)

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น

%

(14.15)

(8.88)

(4.84)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

%

(12.59)

(7.98)

(4.43)

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร

%

(25.76)

(9.32)

(0.65)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.36

0.23

0.25

อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น

เท่า

0.11

0.12

0.07

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย

เท่า

26.35

20.32

23.23

อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน

เท่า

0.35

0.55

0.19

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

N/A

N/A

N/A

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
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บริษัท แฟนซี ว๊ดู อินดัสตรีส จากัด (มหาชน)

หน่ วย

2561

2562

2563

อัตราการเจริญเติบโต
รายได้จากการขาย

%

(38.66)

(44.17)

(0.96)

รายได้รวม

%

(39.49)

(42.49)

(0.96)

ต้นทุนขาย

%

(32.22)

(47.44)

(9.06)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

%

(12.12)

(28.69)

(20.95)

กาไรสุทธิ

%

65.50

(44.13)

(48.98)

สินทรัพย์รวม

%

(15.81)

(7.27)

(8.84)

หนีสิ นรวม

%

(33.21)

0.96

(44.39)

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

%

(13.39)

(8.15)

(4.66)

. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ในปี
บริ ษทั แฟนซีวู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ยังคงดาเนินธุ รกิจในสภาวะทางเศรษฐกิจทีมีความ
ผันผวนสูง จากสถานการณ์โรคโควิด- (COVID- ) จึงให้บริษ ทั และบริ ษทั ย่อยต้องปรับตัวให้ทันกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ซึงภาพรวมของการดาเนินงานพอสรุ ปเป็ นส่วน ๆ ได้ดังนี
บริ ษ ัท แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) ในส่ วนการผลิต และจาหน่ ายไม้ยางพาราแปรู ปอบแห้ง เป็ นผลิตภัณฑ์
ที นาไปใช้เป็ นวัตถุดิบในการทาเฟอร์นิเจอร์ มีขนาดมาตรฐาน แยกตามเกรด เพือสะดวกต่อการนาไปใช้งาน มีเกรด ทัง A , B และ C
ยังคงเป็ นสิ นค้าหลักในการส่ งออกไปยังตลาดการค้าต่างประเทศได้อย่างต่อเนือง การรับจ้างอบไม้ยางพารา เนืองด้วยโรงงาน
มี เตาอบที พร้ อมใช้งานเป็ นจานวน 88 เตา และโกดัง เก็ บที มีค วามพร้อมทางบริ ษ ัทจึง เปิ ดธุ ร กิ จ รั บจ้างอบขึนมา ในส่ ว นของ
ไม้ยางพาราประสาน (Laminated Board) เป็ นผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการนาไม้ยางพาราแปรรู ปมาเชือมประสานกันโดยวิธี Finger Joint
และขัดเรี ยบเป็ นแผ่นตามขนาดทีต้องการ ปั จจุบ ันทาการค้าขายกับโกลบอลเฮ้าส์ และเพิมในส่ วนตลาดค้าไม้ (บางโพ) เน้นการขาย
ในประเทศ ซึงได้รับการตอบรับจากตลาดทังรู ปแบบค้าส่ ง และค้าปลีกเป็ นอย่างดี ในส่ วนของไม้สับ (Wood chip) เป็ นผลิตภัณฑ์
ที เกิดจากของเหลือจากการผลิตไม้ยางพาราแปรรู ป เช่น รากไม้ เปลื อกไม้ มาสับให้ได้ขนาด และนาไปใช้เป็ นเชือเพลิงในปี 2563
ทางบริ ษ ัทฯ ได้มีลูกค้าให้ความสนใจและมี การสังซือล่วงหน้าอย่างต่อเนื อง ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด แบบบาง (Particle board) ปัจจุ บัน
ทางบริ ษ ัทฯ ร่ ว มทดลองและพัฒนาเครื องร่ ว มกับ ลูกค้าประเทศญีปุ่ น โดยส่ งสิ น ค้าไปทดสอบคุณภาพและเริ มทดลองตลาด
ส่งไปขายทีประเทศ ญีปุ่ น ในส่วนการให้เช่าอาคาร เนืองด้วยโรงงานทีจังหวัดสมุทรปราการปิ ดลง จึงมีอาคารโกดังอยูท่ ี ซอยคู่สร้าง
พืนทีประมาณ , ตร.ม. และที โรงงานจังหวัดสุ ร าษฎร์ธ านี มีพืนทีโรงงานแบ่ งเช่ าประมาณ , ตร.ม. ซื งเป็ นช่ องทาง
การหารายได้ทางใหม่และมีบริ ษทั ฯ สนใจเข้ามาเช่าพืนที และทังหมดนี เป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ในปี
ในส่ วนของบริ ษ ัท แฟนซีแอสเสท จากัด ซึ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยอีกบริ ษ ัทหนึง ทาธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ สามารถ
เข้าไปมีส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ได้ดี โดยผลการดาเนิ นงานในปี
สรุ ปโดยสังเขปดังนี
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รายได้รวมของ บริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยตามงบการเงินรวมในปี
เท่ากับ 267.34 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (ทีเท่ากับ
269.16 ล้านบาท) เป็ นจานวนเงิน 1.82 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนทีลดลง ร้อยละ 0.68 โดยบริ ษ ัทฯ มีรายได้จากการขายในปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (ทีเท่ากับ 257.73 ล้านบาท) เป็ นจานวนเงิน 2.48 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนทีลดลง
ร้ อยละ 0.96 อย่างไรก็ตามต้นทุนขายในปี 2563 เท่ากับ 229.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 (ทีเท่ากับ 252.08 ล้านบาท) เป็ นจานวน
เงิ น 22.84 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนทีลดลง ร้อยละ 9.06
ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ บริ ษทั ฯมีรายได้รวม ในปี 2563 เท่ากับ 217.63 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2562 (ทีเท่ากับ 207.15
ล้านบาท) เป็ นจานวนเงิน 10.48 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราส่ วนที เพิ มขึ น ร้ อยละ 5.06 มี รายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 206.11
ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2562 (ทีเท่ากับ 194.12 ล้านบาท) เป็ นจานวนเงิน 11.99 ล้านบาท คิด เป็ นอัตราส่ วนที เพิมขึ น ร้อยละ 6.18
ในขณะเดียวกันบริ ษทั มีตน้ ทุนขายในปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลงจากปี
(ทีเท่ากับ . ล้านบาท) เป็ นจานวนเงิน
. ล้านบาท คิดเป็ นอัตราส่ วนทีลดลง ร้อยละ . และมีค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี
เท่ากับ . ล้านบาท ลดลงจากปี
(ทีเท่ากับ . ล้านบาท) เป็ นจานวนเงิ น . ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตราส่วนทีลดลง ร้อยละ . สาเหตุทีบริ ษทั มี รายได้จาก
การขายเพิมขึน ต้นทุนขายลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริ ห ารลดลง มาจากการการบริ ห ารจัดการ อย่างเป็ นระบบทาให้บริ ษทั มี การ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็ นอย่างดี พร้อมทังมีการปรับปรุงโครงสร้างของฝ่ ายต่าง ๆ ในบริ ษทั
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ งบการเงินรวมของบริ ษ ทั ฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสาหรับปี
เป็ นจานวน .
ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้นพืนฐานเท่ากับ . บาทต่อหุ้น จากที ปี
บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุน . ล้านบาท ขาดทุนต่อ
หุ ้นพืนฐานเท่ากับ . บาทต่อหุ้น ส่ วนในงบการเงิ นเฉพาะกิ จ การมี ผลประกอบการสาหรับปี
ขาดทุนเป็ นจานวน .
ล้านบาท ในขณะที ปี
บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุนเป็ นจานวน . ล้านบาท
1. สภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องทีสาคัญ
ปี
บริ ษทั มี อตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ . เท่า เพิมขึนจากปี
ซึ งมีจานวน . เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องที
เพิมขึน เป็ นผลมาจากหนี สินหมุนเวียนลดลง บริ ษทั มีอตั ราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ . 6 เท่า ในปี
เพิมขึนเมือเทียบกับ
ปี
ทีเท่ากับ . 6 เท่า อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงมี สภาพคล่องในการดาเนินงานและไม่ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
อัตราแสดงความสามารถในการทากาไรและประสิทธิภาพในการดาเนินงาน บริ ษทั มีอตั ราผลกาไรสุทธิในปี
เท่ากับ
ร้ อยละ - . บริ ษัทมีอ ัตราผลตอบแทนต่ อสิ นทรัพ ย์รวมในปี
เท่ ากับ ร้อ ยละ - . และมี อัต ราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น
ในปี
เท่ากับร้อยละ - .
2. ฐานะทางการเงิน
สินทรั พย์รวม
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษ ัทมีสินทรัพย์รวม , . ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ นปี
ซึ งมีสินทรั พย์รวม จานวน
, . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ . สิ นทรั พย์ส่วนใหญ่ของบริ ษ ัท มีสิน ค้าคงเหลือจานวน . ล้านบาท ทีดิน
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จานวน . ล้านบาท อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนจานวน . ล้านบาท และสินทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ใน
การดาเนิ นงานจานวน . ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นสัด ส่ ว นร้อยละ 53.01, 30.82, 9.04 และ 3.41 ของสิ นทรั พย์รวมตามลาดับ
บริ ษ ัทมีอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือประมาณ . เท่า ระยะเวลาในการขายสิ นค้าประมาณ 90 วัน และมีระยะเวลาเก็บหนี
ประมาณ วัน
ลูกหนี การค้าของบริ ษทั ในปี 2561 - 2563 สามารถแยกตามอายุหนีทีคงค้าง ได้ดังนี
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งบการเงินรวม

2561
ล้านบาท

ลูกหนี การค้ายังไม่ถึงกาหนดชาระ

2562
ร้ อยละ

ล้านบาท

2563
ร้ อยละ

ล้านบาท

ร้ อยละ

4.46

82.14

3.44

23.13

0.41

17.67

0.97

17.86

2.15

14.46

1.91

82.33

มากกว่า เดื อน ถึง เดือน

-

-

-

-

-

-

มากกว่า เดื อน ถึง เดือน

-

-

0.05

0.34

-

-

มากกว่า เดือน

-

-

-

-

-

-

ค้างชาระ
ไม่เกิน เดือน

รวมลูกหนี
หักค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี

5.43

5.64

2.32

-

-

-

-

-

-

5.43

100.00

5.64

100.00

2.32

100.00

หนีสินรวม
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษ ัทมีหนีสิ นรวมเท่ากับ . ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ นปี
ซึงมีจ านวน . ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นลดลงร้อยละ . หนี สิ นรวมที ลดลงสาเหตุห ลักเป็ นผลมาจากเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน โดยบริ ษ ัทมีเจ้าหนี
การค้าและเจ้าหนี อืน . ล้านบาท ลดลงจาก ณ สินปี
ซึงมีจานวน . ล้านบาท
กระแสเงินสด
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษ ัทมีกระแสเงิ นสดที ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงานเป็ นจานวน . ล้านบาท ซึงลดลงจาก
ณ สิ นปี
ทีมีจ านวน . ล้านบาท กระแสเงิ นสดทีได้มาจากกิ จ กรรมลงทุนเป็ นจานวน . ล้านบาท ซึง ณ สิ นปี
ใช้ไปจานวน . ล้านบาท กระแสเงินสดที ใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินจานวน . ล้านบาท ซึง ณ สินปี
ใช้ไปจานวน
. ล้านบาท

3. ผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้น
จากผลการดาเนิ นงานประจาปี
ถึง ปี
และปี
ให้ แก่ผู้ถือหุ้น มาโดยตลอดยกเว้นปี
ถึง ปี 1 และปี
ปันผลแต่ประการใด โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี

ถึง ปี
และปี
ถึ ง
ถึงปี
และปี
ถึงปี

บริ ษ ัทได้จ่ายเงินปั นผล
ทีบริ ษ ัทมิ ได้มีการจ่ายเงิน
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ปี

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

ร้ อยละของ
กาไรสุ ทธิ (%)

เงินปันผล
ต่ อหุ้น (บาท)
0.37
(พาร์ 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

-

-

-

2551

-

-

-

2552

75.20

89.63

0.16

2553

108.10

81.27

0.23

2554

37.60

66.73

0.08

2555

-

-

-

2556

-

-

-

2557

47.00

77.54

0.10

2558

23.50

62.07

0.05

2559

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

2560

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

2561

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

2562

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

2563

-

-

-

ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล

รายละเอียด
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครัง จากผลการดาเนินงาน
ไตรมาส , และ ในปี
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี
และเงินปันผล
ระหว่างกาล จากผลการดาเนินงาน ไตรมาสที , และ ใน
ปี
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี
และเงินปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดาเนินงานไตรมาสที , และ ใน
ปี
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี
ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี
และเงินปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดาเนินงานไตรมาสที , ในปี
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี
และเงินปั นผล
ระหว่างกาล จากผลการดาเนินงานไตรมาสที , ในปี
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี
จากผลการ
ดาเนินงานไตรมาสที , ในปี
ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี
60,616,343 บาท
จ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี

มีกาไรสะสม

หมายเหตุ
1. บริ ษทั มี นโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกาไรสุทธิของงบการเงิ นเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี
2. มูลค่าเงินปันผลต่อหุ้นดังกล่าว คิดจากมูลค่าทีตราไว้ต่อหุ ้น เท่ากับ บาท (ตังแต่ เมษายน )
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4. แนวโน้มในอนาคต
ในปี 2563 การผลิตและจาหน่ ายไม้ปาร์ ติเกิ ลบอร์ ดทัง ภายในประเทศและต่างประเทศ ของบริ ษ ัทยังไม่เป็ นไปตาม
เป้ าหมาย แต่บริ ษทั ได้มีการติดต่อเจรจากับผูผ้ ลิตและนาเข้าไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดจากประเทศญีปุ่ น ซึงการเจรจามีผลตอบรับทีดีทงสอง
ั
ฝ่ าย ซึ งบริ ษ ัทต้องมีการแก้ปรับเปลียนขันตอนการผลิตไม้ปาร์ ติเกิลบอร์ดบางส่ วนเพือผลิตภัณฑ์ไม้ปาร์ ติเกิลบอร์ ดมีคุณสมบัติตรง
กับความต้องการของคู่คา้ ซึงบริ ษ ัทคาดว่า ในปี 2564 บริ ษ ัทจะผลิตและส่ งสิ นค้าจานวนมากให้กบั คู่ค ้าจากประเทศญีปุ่ นได้ซึงจะ
สามารถค้าขายได้ในระยะยาวและ จะทาให้บริ ษทั มีรายได้จากการจาหน่ายไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เพิมขึนเป็ นอย่างมาก
ในส่ วนของ ไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้งในปี 256 การส่ งออกลดลงกว่าปี ก่อน เนื องจากประเทศ จีน ซึ งเป็ นตลาดหลัก
มีปัญญาหาด้านสิ งแวดล้อมรัฐบาลจี นจึงให้โรงงานอุตสาหกรรมปิ ดปรับปรุ งแก้ไข ซึงส่ งผลให้โรงงานโรงงานอุตสาหกรรมที
เกียวข้องกับการใช้ไม้ยางพารา ต้องหยุดการผลิตลงเพือปรับปรุ งแก้ไขเป็ นจานวนมาก ส่ งผลกระทบกับการส่ งไม้ยางพาราแปรรู ป
อบแห้ง ของบริ ษ ัท อย่างมาก ในปี 2563 แต่ ในปี 2564 สถานการณ์ ดัง กล่ า วน่ าจะดี ขึ นเมื อโรงงานในประเทศจี น ปรั บปรุ ง
แก้ไขเสร็ จ ก็จะเปิ ดดาเนิ นการผลิต ทาให้บริ ษ ัทกลับมาส่ งออกได้ดีดังเดิม ซึ งจะเป็ นจุ ดผันแปรของไม้ยางพาราแปรรู ปอบแห้งที
ต้องเตรี ยมและปรับตัวให้ทันต่อการเปลียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน
จากเหตุผล ดังกล่าวข้างต้นทาให้บริษ ทั ฯ ได้วางยุทธศาสตร์ในการบริ หารจัดการโดยผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาเพือเป็ นทางเลือก
และเพิมรายได้ให้กบั บริษ ทั ฯดังนี
- ไม้สับ ( Wood Chip ) เป็ นการพัฒนารู ปแบบของผลิต ภัณ ฑ์ จ ากส่ ว นที เหลื อจากการใช้ ไม้ย างพารา (ไม้ท่ อน)
( กิง เปลือกไม้ ตอรากไม้ ) นามาผ่านกระบวนการสับย่อยให้กลายเป็ นชินเล็ก ก็จะได้ผลผลิตเลยและใช้แรงงานเพียง คนต่อกะ ทา
ให้ มีต ้นทุ นไม่สู ง ปัจ จุ บันไม้สับเป็ นที ต้องการของตลาดสู ง มากเพราะสามารถ นามาใช้เป็ นเชือเพลิ งพลังงานทดแทนนามันใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทังโรงงานนาตาล โรงงานย้อมผ้า หรื อโรงงานทีต้องการใช้พลังงานความร้อนอย่างโรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก
โรงไฟฟ้ าเชื อเพลิ งชีวมวล ปัจจุบันมีลูกค้ามารับถึงโรงงาน ซึงไม้สับจะเป็ นอีกผลิตภัณฑ์หนึงทีทารายได้ให้กบั บริษ ทั
- ไม้ยางพาราประสาน Laminated Board เป็ นผลิตภัณฑ์ทีเกิดจากการนาไม้ยางพาราแปรรูปมาเชือมประสานกันโดย
วิธี Finger Joint และขัดเรี ยบเป็ นแผ่น ตามขนาดที ต้องการ สามารถนาไปใช้ได้ห ลากหลายวัตถุประสงค์ทงการทาเฟอร์
ั
นิเจอร์
การตกแต่งหรื อพืนต่าง ๆ ปั จจุบนั บริ ษทั เน้นการขายทังในประเทศและได้รับการตอบรับจากตลาดเป็ นอย่างดี
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
จากที บริ ษ ัทฯ ได้จัดตังบริ ษทั ย่อยขึนมา เพือดาเนิ นธุรกิจด้านอสังหาริ มทรัพย์ เมือปี
โดยเริ มต้นจากการเข้าซื อและ
พัฒนาโครงการหมู่บ้าน มาสเตอร์นาวาน่า และโครงการหมู่บ้าน ศุ ภนิมิต ต่อมาเมื อไตรมาส ปี
บริ ษ ัทฯ เข้าซื อและพัฒนา
โครงการอี ก โครงการได้แก่
. โครงการเดอะปาร์ค แอท ประชาชืน โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการประเภทคอนโดมีเนี ยม มี จานวนห้องชุด ยูนิต
. โครงการฮอฟฟ์ เอกมัย – รามอินทรา ซึงโครงการประกอบด้วยทีดิน สาธารณูปโภคต่าง ๆ และสิ งปลูกสร้าง
ประเภท Home Office จานวน ยูนิต
. โครงการรวี วารี เรสซิเด้นท์เป็ นโครงการประเภทคอนโดมิเนียม มีจานวนห้องชุดทังสิ น ยูนิต
. โครงการเดอะวิลล์ มีนบุรี-นิมิตใหม่ เป็ นบ้านเดียว 2 ชัน บนพืนทีของโครงการกว่า 2 ไร่ มี จานวน ยูนิต
. โครงการเดอะวิลล์ รังสิต-คลอง 2 เป็ นบ้านเดียว 2 ชัน บนพืนทีของโครงการกว่า 21 ไร่ มี จานวน 59 ยูนิต
. ทีดินดินเปล่าเนือที - - ไร่ บริ เวณรังสิต-คลอง
ปัจจุบันโครงการต่าง ๆได้พฒั นาและจาหน่ายไปใกล้ปิดโครงการเกือบทังหมดแล้ว

การรับรองความถูกตองของขอมูล
รายงานประจำป 2563

Fancy wood Industries Public Company Limited
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ข้า พเจ้า ฯ ได้ส อบทานข้อ มูล ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจาปี ฉบับ นี แล้ว และด้ว ยความระมั ดระวัง ในฐานะ
กรรมการบริ ห ารของบริ ษ ัทหรื อผู้ดารงตาแหน่ งบริ ห ารสู งสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ืนสาคัญผิดหรื อไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสาคัญนอกจากนีข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีสรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสาคัญเกียวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยแล้ว
2. ข้าพเจ้าฯ เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษ ทั มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีดีเพือให้แน่ใจว่าบริ ษ ทั ได้เปิ ดเผยข้อมู ลใน
ส่ วนทีเป็ นสาระสาคัญทังของบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทังควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บัติ
ตามระบบดังกล่าว
3. ข้าพเจ้าฯ เป็ นผู ้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริ ษ ัทมีระบบการควบคุมภายในทีดีแ ละควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั แล้ว ซึงครอบคลุ มถึงข้อบกพร่ องและการเปลียนแปลงทีสาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทังการ
กระทาทีมิชอบที อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย
ในกรณีนี เพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้วข้าพเจ้าฯ ได้
มอบหมายให้ นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษ ัท เป็ นผู ้ลงลายมือชือกากับเอกสารนีไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชือของ นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุ การบริ ษทั กากับไว้ ข้าพเจ้าฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื อ

ตาแหน่ง

ลายมือชือ

1. นายวิบูลย์

โกศลธนวงศ์

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

..………………………

2. นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

. …….…………………

3. นายเมธา

รังสิ ยาวรานนท์

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

…..……..………………

วงศ์อภัย

เลขานุการบริ ษทั

……………………… เอียมโสภา

ผู้รับมอบอานาจ
นายปิ ยพจน์
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“ ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนีแล้วและด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการ
บริ ษ ัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอ ันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผอู้ ืนสาคัญผิด หรื อ ขาดข้อมูลที ควร
ต้องแจ้งในสาระสาคัญ ในการนีเพือเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็ นเอกสารชุดเดี ยวกันกับทีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วและไม่
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็ นเท็จ ทาให้ผูอ้ ืนสาคัญผิดหรื อขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
ข้าพเจ้าฯ ได้มอบหมายให้ นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั เป็ นผู้ลงลายมื อชื อกากับเอกสารนี ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มีลายมือชือของ นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เลขานุการบริ ษทั กากับไว้ ข้าพเจ้าฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข้าพเจ้าได้สอบ
ทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื อ

ตาแหน่ง

ลายมือชือ

1. นายวิบูลย์

โกศลธนวงศ์

กรรมการ

………………………

2. นายวิชัย

ตันพัฒนรัตน์

กรรมการ

………………………

3. นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

กรรมการ

………………………

4. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา

กรรมการ

………………………

5. พล.อ.ดร.ดรัณ

กรรมการ

……………………

6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญามาตย์

กรรมการ

………………………

7. นายไพจิตร

บุณยานุเคราะห์

กรรมการ

………………………

8. นายอาวิน

โซนี

กรรมการ

………………………

9. พล.อ.ดร.อุทัย

ชิ นวัตร

กรรมการ

………………………

วงศ์อภัย

เลขานุการบริ ษทั
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ยุทธวงษ์สุข

ผู้รับมอบอานาจ
นายปิ ยพจน์

เอกสารแนบ
รายงานประจำป 2563
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกียวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
ภาคผนวก : ผู้บริหาร
คณะกรรมการของบริ ษ ัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ซึ งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษ ัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิ ธีการในการขออนุ ญาตเสนอขายหุ ้นที
ออกใหม่ แ ละการอนุ ญ าต ลงวันที 18 พฤษภาคม 2535 ผู ้บริ ห ารทุ กท่ านไม่ มี ประวัติการทาผิด กฎหมาย,
ไม่มีหนีสินกับบริษ ทั และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษ ทั ฯ ดังมีรายชือต่อไปนี
1. พล.อ.ดร.ดรัณ ยุทธวงษ์สุข

อายุ

ปี

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษ ทั )

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ
ไม่มีการถือครองหุ ้นในบริษทั

ประสบการณ์การทางาน

ผูท้ รงคุณวุฒิพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ปี พ.ศ.
กรรมการ บริษ ทั รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จากัด กระทรวงคมนาคม ปี

กรรมการ
. นายวิบูลย์ โกศลธนวงค์

บริ ษทั แฟนซีว ู๊ดอิ นดัสตรี ส จากัด (มหาชน)
อายุ

ปี

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO) (ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษ ทั )

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด

ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุ โขทัยธรรมาธิ ราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ไม่มีการถือครองหุ ้นในบริษทั

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการผูจ้ ัดการ
. นายวิชัย ตันพัฒนรั ตน์

บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จากัด
อายุ

ปี

(ผ่านการอบรมหลักสู ตร DAP ปี

, DCP รุ่ น )

ตาแหน่ง

กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด

ปริ ญญาโท สาขา MBA American University of Hawaii

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ไม่มีการถือครองหุ ้นในบริษทั

ประสบการณ์การทางาน
กรรมการ

บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จากัด

– 2559
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4. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

อายุ

ปี

(ผ่านการอบรมหลักสู ตร DAP ปี

รุ่น

, DCP ปี

ตาแหน่ง

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ (ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริษ ทั )

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด

ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

8.18 % (ณ วันที 24 มิถุนายน 2563)

รุ่ น

)

ประสบการณ์การทางาน
รองกรรมการผูจ้ ัดการ

บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จากัด

5. พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา

อายุ

ปี

(ผ่านการอบรมหลักสู ตร DAP ปี

รุ่ น

)

ตาแหน่ง

กรรมการ (ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด

ปริ ญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์(รป.ม.)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ไม่มีการถือครองหุ ้นในบริษทั

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั
ประสบการณ์การทางาน
กรรมการ

บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จากัด

6. ศ.ดร.ธรรมศักดิ พงศ์พิชญมาตย์ อายุ

ปี

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด

Ph.D., วท.ม., วท.บ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ไม่มีการถือครองหุ ้นในบริษทั

ประสบการณ์การทางาน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

สมาชิกสภาขับเคลือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
คณะกรรมการอุดมศึกษา (กกอ./ศธ.) ( - )
บริ ษทั แฟนซีว ู๊ดอิ นดัสตรี ส จากัด (มหาชน)

7.นายไพจิตร บุณยานุเคราะห์

อายุ

(ผ่านการอบรมหลักสู ตร DAP ปี

)

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาฯและกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด

ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ไม่มีการถือครองหุ ้นในบริษทั

ประสบการณ์การทางาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

ปี

รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประธานกรรมการสรรหาฯ :-

บริ ษทั แฟนซีว ู๊ดอิ นดัสตรี ส จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริ ษทั แฟนซีว ู๊ดอิ นดัสตรี ส จากัด (มหาชน)
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8. นาย อาวิน โซนี

อายุ

ตาแหน่ง

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาฯ และกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด

ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ :

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ไม่มีการถือครองหุ ้นในบริษทั

ประสบการณ์การทางาน

-Asia Plus:Local Institutional Sales: 2015 - 2017

กรรมการสรรหาฯ :-

บริ ษทั แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ :-

บริ ษทั แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน)

. พล.อ.ดร.อุทัย ชิ นวัตร

อายุ

ปี
-

BBA สาขาการเงินและบัญชี

ปี

ตาแหน่ง

กรรมการ

คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบาย
สาธารณะและการจัดการ
ไม่มีการถือครองหุ ้นในบริษทั

ประสบการณ์การทางาน

รองปลัดกระทรวงกลาโหม

เจ้าหน้าทีระดับบริ หารของบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารจานวน 3 ท่าน ซึง
มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออก
ใหม่และการอนุ ญาตลงวันที 18 พฤษภาคม 2535 ทังนี ผู้บริ ห ารทุกท่ านไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน , ไม่มี
ประวัติการทาผิดกฎหมาย ไม่มีหนีสินกับบริษ ทั และไม่มีส่วนได้เสียกับบริ ษ ทั ฯ ดังมีรายชือต่อไปนี
1. นายวิบูลย์

โกศลธนวงค์

อายุ 50 ปี

ตาแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร (CEO)

คุณวุฒิการศึ กษาสูงสุด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิ ราช
ไม่มีการถือครองหุ้นในบริษทั

2. นายทวีทรัพย์ จิตต์โสภณ

อายุ 44 ปี

ตาแหน่ง

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ (ผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั )

คุณวุฒิการศึ กษาสูงสุด

ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

8.18 % (ณ วันที 24 มิ ถุนายน 2563)
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.นายเมธา รังสิยาวรานนท์
ตาแหน่ง

อายุ 49 ปี

คุณวุฒิการศึ กษาสูงสุด

ปริ ญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
15. % (ณ วันที 24 มิถุนายน 2563)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย
บริ ษทั แฟนซีแอสเสท จากัด ซึงเป็ นบริ ษทั ย่อยมีผบู้ ริหารดังนี
นายวิบูลย์
โกศลธนวงค์
กรรมการ
นายวิช ัย
ตันพัฒนรัตน์
กรรมการ
นายทวีทรัพย์
จิตต์โสภณ
กรรมการ
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขา
กรรมการ
สัดส่วนการถือหุ้นและอายุของผูบ้ ริ หารบริ ษทั มีดังนี

นายวิบูลย์

โกศลธนวงค์

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

50

สัดส่วนการถื อหุ้น
% บริ ษทั
-

นายทวีทรัพย์

จิตต์โสภณ

กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

44

8.18

นายเมธา

รั งสิยาวรานนท์

รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่

49

15.57

ชือ – สกุล

ตาแหน่ง

อายุ (ปี )

อ้างอิงข้อมูลจากเอกสารรายชือผูถ้ ือหุ้นของบริษ ทั แฟนซีว ู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) จากบริ ษทั ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ณ วันที มิถุนายน
หมายเหตุ : ไม่มีผบู ้ ริหารท่านใดถือหุ้นในบริษทั ย่อย
ผูบ้ ริ หารไม่มีนโยบายและวิธีการดูแลเรื องการใช้ขอ้ มูลภายใน
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เอกสารแนบ 2 หน้ าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
หน้ าทีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตังให้ นายปิ ยพจน์ วงศ์ อ ภัย ให้ ด ารงตาแหน่ ง เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษัท ตังแต่
วันที กันยายน
เพือทาหน้าทีเลขานุการบริ ษ ทั ตามทีกฎหมายกาหนด โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ส่งเสริ มและสนับสนุน
ให้เลขานุการบริ ษ ัทได้รับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนืองทังด้านกฎหมาย การบัญชี หรื อการปฏิบ ัติหน้าที เลขานุการ
บริ ษทั โดยมีขอ้ มูลประวัติ ดังนี
นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย
ตาแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

อายุ 39 ปี
เลขานุ การบริ ษทั
ปริ ญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

หน้ าทีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี
1.1 ทะเบียนกรรมการ
1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุ มคณะกรรมการ และ รายงานประจาปี ของบริ ษทั
1.3 หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยรายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
2.1 กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที “รายงานการมีส่วนได้เสีย” (หมายถึง กรรมการ และ
ผูบ้ ริ หารมี หน้าที รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผูเ้ กียวข้องให้บริ ษทั ทราบ)
2.2 เลขานุการบริ ษ ทั จัดส่งสาเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที ได้รับรายงานนัน
2.3 ต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานทีเกียวข้องให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนและ สามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วนั ทีมี
การจัดทาเอกสารหรื อ ข้อมูลดังกล่าว
3. ดาเนินการอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
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เอกสารแนบ รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
รายละเอียดหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อระบบควบคุมภายใน เพราะถือเป็ นปัจจัยหนึงทีสาคัญยิงในการ ปัองกันความเสี ยหายทีอาจเกิด
ขีนกับบริ ษ ัทและช่วยลดความเสี ยหายทีอาจเกิ ดขึ น และเป็ นเครื องมือทีช่วยให้การบริ ห ารงานของบริ ษ ัทมีประสิ ทธิ ภาพยิ งขึ น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้กาหนดนโยบายให้มีระบบการควบคุมภายใน ในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงติดตามผลการตรวจสอบเดิ มทีต้อง
มีการแก้ไขปรับปรุ งโดยบริ ษ ัทได้จ ัดให้ มีห น่ วยตรวจสอบภายในทีมีความเป็ นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุ ม
ภายใน ซึงรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพือสอบทานระบบการปฏิ บัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายขององค์กรโดยรวม
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ในการประสานงาน การกากับดูแลการตรวจสอบภายใน
กับหน่วยงานภายในบริ ษทั ฯ และหน่วยงานภายนอก
นายปิ ยพจน์ วงศ์อภัย

อายุ 39 ปี

ตาแหน่ง

เลขานุการบริ ษทั

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุ ด

ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารแนบ รายละเอียดเกียวกับการประเมินทรัพย์ สิน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษ ทั ฯดังนี
-

บริ ษ ัท แฟนซี วู๊ดอิ น ดัส ตรี ส จากัด (มหาชน) โรงงานสุ ราษฎร์ ธ านี / หมู่ ถนนสายเอเชี ย ตาบลท่ า โรงช้า ง
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย ซึ งทรัพย์สินทีประเมินได้มีราคาสูงกว่าราคาตามบัญชี

-

บริ ษทั แฟนซี วู๊ดอินดัสตรี ส จากัด (มหาชน) เครืองจักรอืน ๆ ซึ งทรัพย์สินทีประเมินได้มีราคาสูงกว่าราคาตามบัญชี

งบการเงิน
รายงานประจำป 2563

Fancy wood Industries Public Company Limited

บริษัท แฟนซี ว๊ดู อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบการเงิน
สําหรั บปี สินสุ ดวันที ธันวาคม 2563
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานการของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั แฟนซีวู๊ด อินดัสตรี ส จํากัด มหาชน
ความเห็น
ข้า พเจ้าได้ต รวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษ ั ท แฟนซี วู ๊ด อิ น ดัส ตรี ส จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัท ย่อ ย ซึ งประกอบด้ว ย
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จรวม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เฉพาะกิจ การ งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลียนแปลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิ จ การและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จ การสําหรั บปี สินสุ ดวันเดี ยวกัน
รวมถึ งหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษ ัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรี ส จํากัด (มหาชน) และบริ ษ ัทย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ
ดําเนิ น งานเฉพาะกิ จ การ และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จ การสําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิ ดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ
ของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากกลุ่มบริ ษ ัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผู ้ประกอบวิชาชี พบัญชี ทีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที เกี ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบ ัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอืน ๆ
ซึงเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรืองสําคัญในการตรวจสอบ
เรื องสํ า คัญ ในการตรวจสอบคื อ เรื องต่ าง ๆ ที มี น ั ย สํ าคั ญ ที สุ ด ตามดุ ล ยพิ นิ จเยี ยงผู ้ป ระกอบวิ ช าชี พ ของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การสําหรับงวดปั จ จุ บัน ข้าพเจ้าได้น ําเรื องเหล่านี มาพิจ ารณา
ในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จ การโดยรวมและในการแสดงความเห็น ของข้าพเจ้า
ทังนีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื องเหล่านี

การประเมินค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กลุ่มบริ ษทั มีค่าเผือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลื อ
จํานวน 30 08 ล้านบาท และจํานวน 25 98 ล้านบาท ซึงเป็ นรายการทีมีสาระสําคัญต่องบการเงิน เนืองจากค่าเผือการลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือเป็ นการประมาณการโดยใช้ดุลพิ นิ จของผู้บริ ห ารทีต้องอาศัยประสบการณ์ การพิจารณาจากสิน ค้าคงเหลื อ
ทีคาดว่าจะขายไม่ได้ สิ นค้าล้าสมัยหรื อเสื อมสภาพ ซึ งขึนอยู่กบั การวิเคราะห์ในรายละเอี ยดเกี ยวกับวงจรอายุของสิ นค้า
ดังนัน อาจทําให้เกิ ด ความเสี ยงในการรั บ รู ้ค่ าเผือการลดลงของมู ล ค่าสิ น ค้าคงเหลื อไม่ เพียงพอและทําให้ก ลุ่ มบริ ษ ัท
แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือในจํานวนทีสูงเกินไป
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าทีสําคัญรวมถึง
• ทําความเข้าใจนโยบายการควบคุมและบริ หารสิ นค้าคงเหลือ และการประมาณมูลค่าสุทธิทีจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ
• วิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลือนไหวของสิ นค้าคงเหลือเพื อระบุถึงกลุ่มสิ น ค้า
ทีมีขอ้ บ่งชีว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าทีช้ากว่าปกติ
• ทดสอบความถูกต้องของการจัดทํารายงานอายุของสินค้าคงเหลือ และการคํานวณค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
• สุ่ มทดสอบราคาขายและค่าใช้จ่ายที จําเป็ นโดยประมาณในการขายภายหลังวันสิ นปี ภายหลังวัน ที ในงบการเงิน
กับเอกสารทีเกียวข้อง
• เข้าร่ วมสังเกตการณ์ ตรวจนับสิ นค้า เพือดูการเสือมสภาพและการล้าสมัย
• พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ค่าเผือผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนของเงินให้ ก้ยู ืมและดอกเบียค้ างรับแก่ บริษัทย่อย
ตามที กล่ าวในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ข้อ 6 บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ งมี ผ ลขาดทุ น สะสมเกิ น ทุน ซึ งฝ่ ายบริ ห ารของ
กลุ่ มบริ ษ ัท อยู่ระหว่างการบริ ห ารทางด้า นการเงิน และการดํา เนิ น งานเพื อให้บ ริ ษ ัท ย่อยแห่ ง นันมี ผ ลการดําเนิ น งาน
ที ดี ขึ นในอนาคต ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท มี เงิ น ให้ กู้ ยื ม รวมถึ ง ดอกเบี ยค้ างรั บ แก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ยดั ง กล่ า ว
รวม จํ า นวน 626 26 ล้ า นบาท และมี ผลขาดทุ นด้ า นเครดิ ตเงิ นให้ กู้ ยื ม รวมทั งดอกเบี ยค้ า งรั บแก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย
จํานวน 125 23 ล้านบาท ซึ งแสดงในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ข้า พเจ้ าพิ จ ารณาว่ า รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสํ า คั ญ
เนื องจาก บัญ ชี ดัง กล่ าวจําเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิ จที สําคัญ ของฝ่ ายบริ ห ารที เกี ยวข้องกับ การคาดการณ์ ผ ลการดําเนิ น งาน
ในอนาคตของบริ ษ ั ท ย่อ ย รวมถึ ง การกํา หนดอัต ราคิ ด ลดและสมมติ ฐ านที สํ า คัญ ซึ งทํา ให้ เกิ ด ความเสี ยงเกี ยวกับ
ผลขาดทุนด้านเครดิตของบัญชีด ังกล่าวข้างต้น
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าทีสําคัญรวมถึง
• ข้าพเจ้าได้ทําความเข้าใจและประเมิน ข้อสมมติที ใช้ในการจัดทําแผนและคาดการณ์ กระแสเงิน สดในอนาคต
ของบริ ษ ัท ย่อย ซึ งจัดทําโดยฝ่ ายบริ ห าร โดยทําความเข้าใจในกระบวนการที ทําให้ ได้ม าซึ งตัวเลขดัง กล่ าว
และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนิ นงานทีเกิดขึ นจริ งเพือประเมินการใช้ดุลยพินิจ
ของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงินสดที คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าวและการกําหนดอัตราคิ ดลด
โดยประเมินจากอัตราดอกเบียเงินกูข้ องกลุ่มบริ ษทั

การด้ อยค่ าของอสังหาริมทรัพย์ เพือการลงทุน และทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ทีไม่ได้ ใช้ ด ําเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ต้อ งมี ก ารทดสอบการด้อ ยค่ าของบั ญ ชี อ สั ง หาริ มทรั พ ย์เพื อการลงทุ น บัญ ชี ที ดิ น อาคาร และอุป กรณ์
และบัญชีสิน ทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ดําเนินงาน ตามหมายเหตุ ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 14 ทีมีข้อบ่งชีของการด้อยค่าตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน การทดสอบการด้อยค่านี มีนัยสําคัญต่อการตรวจสอบ เนืองจากกลุ่มบริ ษ ัทมียอดตามบัญชี สุทธิ ณ วันที
ธันวาคม 2563 เป็ นจํานวน 91 ล้านบาท 312 14 ล้านบาท และ 34 53 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 43 ของสินทรัพย์รวม
ในงบการเงิ น รวม การพิจารณาด้อยค่าของสิ นทรัพย์ต้องใช้ดุลยพินิ จทีสําคัญของฝ่ ายบริ ห ารทีเกี ยวข้องกับการคาดการณ์
แผนงานในอนาคตในการจัดการสิ นทรัพย์ ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อมูลค่าค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์เหล่านัน
วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าทีสําคัญรวมถึง
• ทําความเข้าใจและสอบถามผู บ้ ริ หารถึ งนโยบายในการพิจารณาค่าเผือการด้อยค่าของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
และทีดิ น อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ทีไม่ได้ใช้ดาํ เนินงาน
• ประเมิ น ข้อ สมมติ ที ใช้ใ นการจั ด ทํา แผนและคาดการณ์ ก ระแสเงิ น สดในอนาคต โดยการทํา ความเข้ าใจ
ในกระบวนการทีทําให้ได้มาซึงตัวเลขดังกล่าว
• ประเมิ น สมมติ ฐ านที ใช้ใ นการประเมิ น และวิ ธี ก ารประเมิ น ของผู ้ป ระเมิ น ราคาอิ ส ระ รวมถึ ง การประเมิ น
ความสามารถทางวิชาชีพของผูป้ ระเมินราคาอิสระ
• ทดสอบการคํานวณการวัดมู ลค่ าประมาณการด้อยค่าโดยนํามูลค่าตามเล่มประเมิน ณ วันที ประเมิ น มาคํานวณ
ค่าเสือมราคาตามอายุทีเหลื ออยูต่ ามเล่มประเมิน และนํามาเปรี ยบเทียบกับมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ ณ วันทีสินรอบบัญชี
• พิจารณาความเพียงพอในการเปิ ดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทีเน้น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 2 เนืองด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มบริ ษทั ได้จัดทําข้อมูลทางการเงินสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนําแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรื อง มาตรการผ่อนปรนชัวคราวสําหรับทางเลือกเพิมเติมทางบัญชีเพือรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การ
แพร่ ระบาดของโรคติ ดเชือไวรัสโคโรนา 2019 ทีประกาศโดยสภาวิชาชี พบัญชีมาถือปฏิบัติ ทังนี ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ป
อย่างมีเงือนไขต่อกรณีนีแต่อย่างใด
เรื องอืน
งบแสดงฐานะการเงิน รวมและงบแสดงฐานะการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท แฟนซี วู๊ด อิ น ดัส ตรี ส จํากัด (มหาชน)
และบริ ษ ัท ย่อย ณ วันที 31 ธัน วาคม 2563 งบกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็จ รวมและงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ เฉพาะกิ จ การ
งบแสดงการเปลี ยนแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ้ น รวมและงบแสดงการเป ลี ยนแปลงส่ ว นของผู ้ถือ หุ ้น เฉพาะกิ จ การ
และงบกระแสเงิน สดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับ ปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ทีแสดงเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี อืน ซึ งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขตามรายงานลงวันที 28 กุมภาพันธ์ 2563

ข้ อมูลอืน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผู้รับผิ ดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วยข้อมูลซึ งรวมอยูใ่ นรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิ น
และรายงานของผู ้สอบบัญชีที อยู่ในรายงานประจําปี นัน ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับ รายงานประจําปี ภายหลังวันที
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี นี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือมันต่อข้อมูลอืน
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที เกี ยวเนื องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื นมีความขัดแย้ง
ทีมีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อความรู้ทีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอืนมีการแสดงข้อมูล
ทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื อข้า พเจ้าได้ อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้า สรุ ป ได้ว ่ามี ก ารแสดงข้อ มู ลที ขัด ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสื อสารเรื องดังกล่าวกับผู้มีห น้าที ในการกํากับดู แลเพือให้ผ ู้มีห น้าทีในการกํากับดูแลดําเนิ นการแก้ไขข้อมูล
ทีแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้าทีในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าทีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี โดยถูกต้องตามทีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถ
จัด ทํางบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที ปราศจากการแสดงข้อมู ลที ขัดต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การ ผู้บริ ห ารรับผิ ดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษ ัท
และบริ ษ ัทในการดําเนิ นงานต่อเนือง เปิ ดเผยเรื องทีเกียวกับการดําเนิ นงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สําหรับการดําเนิน งานต่อเนื องเว้นแต่ผู้บริ ห ารมีความตังใจที จะเลิกกลุ่มบริ ษ ัทและบริ ษ ัท หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลมีหน้าทีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริษ ทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีว ตั ถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู ้สอบบัญ ชีซึ งรวมความเห็น ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื อมันอย่างสมเหตุ สมผลคือความเชื อมัน
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรั บประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล
ทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที มี อยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที ขัดต่อข้อเท็ จจริ งอาจเกิดจากการทุจ ริ ต หรื อข้อผิ ดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการทีขัดต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ และการสั งเกตและสงสัยเยียงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต หรื อข้อผิดพลาดออกแบบและปฏิ บัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพือตอบสนอง
ต่อความเสี ยงเหล่านันและได้หลักฐานการสอบบัญชีทีเพี ยงพอและเหมาะสมเพือเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี ยงที ไม่ พ บข้อมูลที ขัด ต่อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ซึ งเป็ นผลมาจากการทุ จ ริ ตจะสู งกว่า
ความเสี ยงทีเกิ ดจากข้อผิด พลาด เนื องจากการทุ จริ ต อาจเกี ยวกับการสมรู ้ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที เกี ยวข้องกับการตรวจสอบเพื อออกแบบวิ ธีการตรวจสอบที เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที ผู ้บริ ห ารใช้ และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญ ชี
และการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้องซึ งจัดทําขึ นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญ ชีส ําหรั บการดําเนิ นงานต่ อเนื องของผู้บริ ห ารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทีได้รับ สรุ ปว่ามี ความไม่แน่ นอนทีมีสาระสําคัญที เกียวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ทีอาจเป็ นเหตุให้เกิ ด
ข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญ ต่ อความสามารถของกลุ่ มบริ ษ ัทในการดําเนิ นงานต่ อเนื องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุ ปว่า
มี ค วามไม่ แ น่ น อนที มี ส าระสําคั ญ ข้ าพเจ้าต้องกล่ าวไว้ในรายงานของผู ้ส อบบั ญ ชี ของข้าพเจ้าโดยให้ ข ้อ สั งเกต
ถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที เกี ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่ เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึนอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทีได้รับจนถึงวันทีในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษ ัทต้องหยุดการ
ดําเนินงานต่อเนื อง
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบทีทําให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีควรหรื อไม่
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีทีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกียวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ ร กิ จ ภายในกลุ่ ม บริ ษั ท เพื อแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้ ารับ ผิ ด ชอบต่ อ การกําหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบ ัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผู ร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สือสารกับผูม้ ีหน้าที ในการกํากับดูแลในเรื องต่าง ๆ ที สําคัญ ซึ งรวมถึ งขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที ได้วางแผนไว้ ประเด็นที มี นัยสําคัญที พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที มี นัยสําคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าทีในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเกียวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สือสารกับผูม้ ี หน้าทีในการกํากับดูแลเกียวกับความสัมพันธ์ทงหมดตลอดจนเรื
ั
องอืน ซึงข้าพเจ้าเชื อว่ามีเหตุผล
ทีบุคคลภายนอกอาจพิจ ารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข้าพเจ้าใช้เพือป้ องกันไม่ให้ข ้าพเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ

จากเรื องทีสื อสารกับ ผู้มีห น้าที ในการกํากับดู แล ข้าพเจ้าได้พิจ ารณาเรื องต่าง ๆ ทีมี นัยสําคัญ มากที สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การในงวดปั จจุบันและกําหนดเป็ นเรื องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บาย
เรื องเหล่ านี ในรายงานของผู้ส อบบัญ ชี เว้น แต่กฎหมายหรื อข้อ บังคับไม่ ให้ เปิ ดเผยต่ อสาธารณะเกี ยวกับ เรื องดังกล่ าว
หรื อในสถานการณ์ ทียากทีจะเกิดขึ นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือสารเรื องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสือสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีทีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี คือนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

(นางสุ มนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5897
บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
กุมภาพันธ์ 2564

บริ ษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย:บาท)
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

10,582,055

13,013,177

2,224,035

2,193,454

6,510,494

12,751,753

21,704,109

45,407,546

484,946,077

507,502,071

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน

6,7

เงิ นให้กูย้ ืมระยะสัน

6

สิ นค้าคงเหลือ

8

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

-

536,909,828

577,051,360

27,263,901

29,751,281

3,025,827

2,116,284

1,884,163

2,116,284

557,028,204

604,932,574

538,022,285

586,970,636

13,220,929

13,220,929

4,422,000

4,422,000

สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นไม่หมุนเวียนอืน

10

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

11

91,563,788

98,830,701

91,563,788

98,830,701

ที ดิน อาคารและอุปกรณ์

12

312,143,693

383,440,022

312,179,879

383,137,551

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

5,13

1,434,729

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

-

-

-

1,173,555

-

-

47,146

68,146

47,146

68,146

สิ นทรัพย์ทีไม่ใช้ดาเนินงาน

14

34,528,513

3

34,528,513

3

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื น

15

2,873,009

10,606,189

2,862,510

3,448,837

455,811,807

506,165,990

446,777,391

489,907,238

1,012,840,011

1,111,098,564

984,799,676

1,076,877,874

รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

1

บริ ษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน(ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย:บาท)
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

16

25,664,514

27,468,443

25,664,514

27,468,443

17

25,199,625

52,622,829

14,728,754

32,076,812

6

286,373

6

3,300,000

18

750,197

หนี สินและส่ วนของผู้ถือหุ้ น
หนี สินหมุนเวียน
เงิ นเบิ กเกินบัญชีและเงินกู ย้ ืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอื น
ส่ วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่า
ทีถึงกาหนดชาระภายในหนึ งปี
เงิ นกูย้ ืมระยะสัน

27,050,000

234,243
3,300,000

15,900,000

ประมาณการหนี สิ นหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี สินหมุนเวียน

-

678,797

-

55,200,709

107,141,272

44,606,308

75,445,255

4,418,362

3,650,823

4,000,000

3,000,000

หนี สินไม่ หมุนเวียน
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

6

1,192,989

-

975,821

-

18

4,242,214

6,188,798

3,998,137

5,847,172

9,853,565

9,839,621

8,973,958

8,847,172

65,054,274

116,980,893

53,580,266

84,292,427

615,000,000

615,000,000

615,000,000

615,000,000

615,000,000

615,000,000

615,000,000

615,000,000

19

709,150,971

709,150,971

709,150,971

709,150,971

20

25,600,000

25,600,000

25,600,000

25,600,000

ยังไม่ได้จดั สรร

(401,965,234)

(355,633,300)

(418,531,561)

(357,165,524)

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้ น

947,785,737

994,117,671

931,219,410

992,585,447

1,012,840,011

1,111,098,564

984,799,676

1,076,877,874

ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี สิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้ น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 615,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ทุนที ออกและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 615,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1.00 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย

รวมหนี สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

2

บริ ษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
สำหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย:บาท)
งบการเงิ นรวม
หมายเหตุ
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
กำไร(ขำดทุน)ขันต้น
ดอกเบียรับ
รายได้อืน
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขำดทุนจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิ น
ขำดทุนก่อนภำษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษี เงินได้
ขำดทุนสุ ทธิสำหรับปี

23

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รำยกำรทีจะไม่ ถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่ไว้ในกำไร
หรื อขำดทุนภำยหลัง
กาไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงานที กาหนดไว้
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรั บปี
ขำดทุนต่ อหุ้ นขันพื นฐำน (บำท)

22
22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี

2563

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

255,250,153
(229,237,418)
26,012,735
186,014
11,903,165
(19,065,961)
(64,131,876)
(45,095,923)
(1,941,163)
(47,037,086)
(47,037,086)

257,725,843
(252,084,413)
5,641,430
214,573
11,216,215
(23,167,521)
(82,078,516)
(88,173,819)
(4,308,979)
(92,482,798)
297,925
(92,184,873)

206,111,679
(190,914,004)
15,197,675
145,706
11,377,491
(13,955,576)
(73,251,246)
(60,485,950)
(1,463,912)
(61,949,862)
(61,949,862)

194,118,983
(200,549,883)
(6,430,900)
7,939,070
5,089,910
(17,410,333)
(101,147,720)
(111,959,973)
(1,974,373)
(113,934,346)
27,973
(113,906,373)

705,152

3,964,636

583,825

3,592,176

(46,331,934)
(0.08)

(88,220,237)
(0.15)

(61,366,037)
(0.10)

(110,314,197)
(0.19)

3

18

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกรำคม 2563
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอืนสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวำคม 2563
615,000,000
615,000,000

615,000,000
615,000,000

ทุนที ออก
และชาระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

18

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกรำคม 2562
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จอืนสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

สำหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2563

บริ ษัท แฟนซี วู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

709,150,971
709,150,971

709,150,971
709,150,971

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ

25,600,000
25,600,000

25,600,000
25,600,000
(355,633,300)
(47,037,086)
705,152
(401,965,234)

(267,413,063)
(92,184,873)
3,964,636
(355,633,300)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร

705,152
(705,152)
-

3,964,636
(3,964,636)
-

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ื อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานทีกาหนดไว้

994,117,671
(47,037,086)
705,152
947,785,737

1,082,337,908
(92,184,873)
3,964,636
994,117,671

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

4

615,000,000
615,000,000

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกรำคม 2563
ขาดทุนสาหรั บปี
กาไรเบ็ดเสร็จอืนสาหรับปี
18
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวำคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

615,000,000
615,000,000

ยอดคงเหลื อ ณ วันที 1 มกรำคม 2562
ขาดทุนสาหรั บปี
กาไรเบ็ดเสร็จอืนสาหรับปี
18
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวำคม 2562

ทุนทีออก
และชาระแล้ว

บริ ษัท แฟนซี ว๊ ูด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงกำรเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2563

709,150,971
709,150,971

709,150,971
709,150,971

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ

25,600,000
25,600,000

25,600,000
25,600,000
(357,165,524)
(61,949,862)
583,825
(418,531,561)

(246,851,327)
(113,906,373)
3,592,176
(357,165,524)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร

583,825
(583,825)
-

3,592,176
(3,592,176)
-

องค์ประกอบอืนของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่
ของผลประโยชน์พนักงานทีกาหนดไว้

992,585,447
(61,949,862)
583,825
931,219,410

1,102,899,644
(113,906,373)
3,592,176
992,585,447

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
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บริษัท แฟนซีว๊ ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้

(47,037,086)

(92,482,798)

(61,949,862) (113,934,346)

การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน

1,941,163

4,308,979

1,463,912

1,974,373

การปรับปรุ งด้วยลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอืน(เพิมขึน)ลดลง

6,856,136

(4,502,278)

6,543,298

(4,604,286)

33,734,459

71,408,372

184,079

26,728,544

9,849,463

15,648

2,702,611

15,648

(26,786,796)

19,358,655

(17,500,629)

14,817,727

767,538

2,370,847

1,000,000

3,000,000

44,078,007

46,260,814

43,682,368

45,730,705

-

-

10,000,000

-

การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้า(กลับรายการ)

6,407,073

(4,140,598)

2,303,300

(3,346,198)

การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน

1,047,415

1,165,803

952,237

980,088

การปรับปรุ งด้วยหนี สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)

(501,057)

3,340,892

10,729,953

35,055,512

การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี สินอืน(กลับรายการ)

-

(853,414)

-

-

การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทีไม่เกิดขึน

542

15,723

542

15,723

การปรับปรุ งด้วยกาไรจากการเลิกบริ ษทั ย่อย

-

(5,100,227)

-

-

ปรับรำยกำรทีกระทบกำไร (ขำดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่ ำย)

การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี หมุนเวียนอืนเพิมขึน(ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี ไม่หมุนเวียนอืนเพิมขึน
ค่าเสื อมราคา ค่าสู ญสิ นและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

การปรับปรุ งด้วย(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

(819,022)

570,396

(819,022)

570,396

29,537,835

41,736,814

(707,213)

7,003,886

(186,015)

(214,574)

(145,706)

(7,939,070)

เงินสดจ่ายจากประมาณการหนี สินผลประโยชน์พนักงาน

(1,538,650)

(355,000)

(1,538,650)

(355,000)

ภาษีเงินได้จ่ายออก

(3,025,887)

(2,064,341)

(1,884,163)

(1,420,945)

24,787,283

39,102,899

(4,275,732)

(2,711,129)

รวมรำยกำรปรับปรุ งจำกกำรกระทบยอดกำไร(ขำดทุน)
ดอกเบียรับ

เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือซื อเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย

-

เงินฝากสถาบันการเงินทีมีภาระคาประกันเพิมขึน

-

(8,798,458)

-

471

(10,503)

(9,059,222)

(10,503)

(9,046,585)

1,120,280

594,321

1,120,280

594,321

29,100,000

5,500,000

เงินสดจ่ายเพือซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร

-

(10,000,000)

-

เงินสดรับจากเงินให้กยู ้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน

-

-

เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ ืมระยะยาว

-

(90,000)

-

(90,000)

เงินสดรับจากการให้กูย้ ืมระยะยาว

-

47,134

-

47,134

72,196

86,240

31,888

50,128

1,181,973

(17,219,985)

20,241,665

(2,944,531)

เงินสดรับจากดอกเบียรับ
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท แฟนซีว๊ ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวำคม 2563
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2562

2563

2562

(2,989,967)

(5,141,960)

(2,989,967)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิ นลดลง

(5,141,960)

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

102,956,038

-

102,956,038

-

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

(101,770,000)

-

(101,770,000)

-

เงินสดจ่ายเพือชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวสถาบันการเงิน

-

เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลและกิจการที เกียวข้องกัน

-

-

38,950,000

4,000,000

46,400,000

(23,750,000)

(26,200,000)

(16,600,000)

(33,500,000)

(2,577,509)

(2,977,468)

(1,311,341)

(1,894,014)

(268,398)

(619,972)

(219,540)

(575,225)

(28,399,836)

(14,223,140)

(15,934,810)

5,288,801

(542)

(14,942)

(542)

(14,942)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุ ทธิ

(2,431,122)

7,644,832

30,581

(381,801)

เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

13,013,177

5,368,345

2,193,454

2,575,255

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด ณ วันสิ นปี

10,582,055

13,013,177

2,224,035

2,193,454

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้ ืมระยะสันจากบุคคลและกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดจ่ายดอกเบี ย
เงินสดจ่ายเพือชาระหนี ตามสัญญาเช่า
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน

-

(18,233,740)

ผลกระทบของอัตราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพิมเติม
1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายรวมถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ งถึงกาหนดจ่ายคื นในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
และไม่มีข้อจากัดในการเบิกใช้
ประกอบด้วย
(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวม
2563
เงินสดในมือ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

2562

6,988

83

6,988

83

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน

2,863,777

10,337,959

1,811,861

1,811,960

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

7,643,008

2,630,718

336,904

336,994

68,282

44,417

68,282

44,417

10,582,055

13,013,177

2,224,035

2,193,454

เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจา
รวม

2) ณ วันที 1 มกราคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึ กสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี สินตามสัญญาเช่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่า
จานวน 1.43 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท ตามลาดับ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
1.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษ ัท แฟนซีว ู๊ด อิ นดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) (“บริ ษ ัท”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย กิจกรรมหลักของบริ ษ ัท
คือ กำรผลิตผลิ ตภัณฑ์จำกไม้ยำงพำรำ กำรให้บริ กำรทีเกียวข้องกับไม้ยำงพำรำ และให้เชำอสังหำริ มทรัพย์ บริ ษ ัทมี ทีอยู
จดทะเบียนดังนี
สำนักงำนให่
: 357 หมูที 12 ซอยสุขสวัสดิ (คูสร้ำง) ถนนสุขสวัสดิ ตำบลในคลองบำงปลำกด
อำเภอพระสมุทรเจดีย ์ จังหวัดสมุทรปรำกำร
สำขำ 1
: 219 หมูที 5 ตำบลทำโรงช้ำง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุ รำษฎร์ธำนี
สำขำ 2
: 22 ซอยประดิ ษฐ์มนู ธรรม 23 ถนนประดิษ ฐ์มนูธรรม-แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด (“บริ ษทั ยอย”) เป็ นนิ ติบุคคลทีจัดตังขึนในประเทศไทย-กิจกรรมหลักของบริ ษทั คือ
กำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ บริ ษทั ยอยมี ทีอยูจดทะเบี ยนดังนี
สำนักงำนให่
: 219 หมูที 5 ตำบลทำโรงช้ำง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุ รำษฎร์ธำนี
สำขำ 1
: 22 ซอยประดิ ษฐ์มนู ธรรม 23 ถนนประดิ ษฐ์มนู ธรรม-แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและกำรนำเสนองบกำรเงิน
2.1 กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพรระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 ทีปัจจุบ ันได้ขยำยวงกว้ำงขึนอยำงตอเนืองทำให้เกิด
กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบตอธุรกิจและอุตสำหกรรมสวนให่ สถำนกำรณ์ด ังกลำวอำจนำมำซึ ง
ควำมไมแนนอนและผลกระทบตอสภำพแวดล้อมของกำรดำเนินธุรกิจ ฝำยบริ หำรของบริ ษ ัทติดตำมควำมคืบหน้ำ
ของสถำนกำรณ์ดงั กลำวและประเมิ นผลกระทบทำงกำรเงิ นเกียวกับมูลคำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี สิ นและ
หนีสินทีอำจเกิดขึนอยำงตอเนือง ทังนีฝำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นตำงๆ เมือสถำนกำรณ์
มีกำรเปลียนแปลง
2.2 หลักเกณฑ์ ในกำรนำเสนองบกำรเงินรวม
งบกำรเงินรวมนี ได้รวมงบกำรเงิ น ของบริ ษ ัท แฟนซี วู๊ด อิ นดัสตรี ส จำกัด (มหำชน) และบริ ษ ัทยอยที บริ ษ ัท มี
อำนำจควบคุมอยำงเป็ นสำระสำคั่

บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด

สัดสวนกำรลงทุน (ร้อยละ)
2563
2562
100.00
100.00

ประเภทธุรกิจ
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

รำยกำรบั่ชีกบั บริษ ทั ยอยทีมีสำระสำคั่ได้ถูกหักออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว
งบกำรเงิ น รวมนี ได้จ ัด ทำขึ นโดยใช้น โยบำยกำรบั่ ชี เชนเดีย วกับ ที ใช้ส ำหรั บ รำยกำรบั่ ชีที เหมื อนกัน หรื อ
เหตุกำรณ์ทำงบั่ชีทีคล้ำยคลึงกันสำหรับกำรจัดทำงบกำรเงิ นเฉพำะของบริ ษ ทั
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
3.

หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
3.1 เกณฑ์ ในกำรปฏิบัติ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริ ษัทได้จัดทำขึนตำมหลักกำรบั่ชีทีรับรองทัวไปภำยใต้พระรำชบั่่ัติกำร
บั่ชี พ.ศ.
ซึงหมำยถึงมำตรฐำนกำรบั่ชีทีออกภำยใต้พระรำชบั่่ัติวิชำชีพบั่ชี พ.ศ.
และข้อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์วำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้
พระรำชบั่่ัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
เพือควำมสะดวกของผูอ้ ำนงบกำรเงิ น บริ ษทั ได้จัดทำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึนจำกงบกำรเงิ นฉบับภำษำไทย
นี ซึงได้นำเสนอเพือวัตถุประสงค์ของกำรรำยงำนทำงกำรเงินเพือใช้ในประเทศ
3.2 เกณฑ์ กำรวัดมูลค่ำ
งบกำรเงินนีได้จัดทำขึนโดยถือหลักเกณฑ์กำรบันทึกตำมรำคำทุนเดิม (เว้นแตที ได้เปิ ดเผยไว้แล้วในนโยบำยบั่ชี)
3.3 สกุลเงินทีใช้ ในกำรดำเนินงำนและนำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงินแสดงหนวยเงินตรำเป็ นเงิ นบำท ซึงเป็ นสกุลเงินที ใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ัท ยกเว้นทีระบุไว้เป็ น
อยำงอืน
3.4 กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีสำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบั่ชีทีรับรองทัวไป ฝำยบริหำรอำจต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ผลกระทบของเหตุกำรณ์ทีไมแนนอนในอนำคตทีอำจมีผ ลกระทบตอจำนวนเงิน ที แสดงในงบกำรเงิน และกำร
เปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด้วยเหตุนีผลทีเกิดขึนจริ งจึงอำจแตกตำงไปจำกจำนวนทีประมำณ
กำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำงบั่ชี ทีสำคั่ ได้แก
สั่่ำเชำ
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าทีมีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า - บริ ษัทในฐานะผู้เช่ า
ในกำรกำหนดอำยุสั่ ่ำเชำ ฝำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจ ในกำรประเมิน วำบริ ษ ัทมีค วำมแนนอนอยำง
สมเหตุสมผลหรื อไมที จะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสั่่ำเชำหรื อยกเลิกสั่่ำเชำ โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริ งและ
สภำพแวดล้อมที เกี ยวข้องทังหมดทีทำให้เกิ ดสิ งจู งใจในทำงเศรษฐกิ จ สำหรั บ บริ ษ ัทในกำรใช้สิท ธิ เลือ กนั น
ภำยหลังจำกวันทีสั่่ำเชำมี ผล บริ ษ ทั จะประเมินอำยุสั่่ำเชำใหมหำกมีเหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ ทีมีนัยสำคั่
ซึงอยูภำยใต้กำรควบคุมและสงผลตอควำมแนนอนอยำงสมเหตุสมผลทีจะใช้สิทธิ เลือก
คำเผือผลขำดทุ นด้ำนเครดิตทีคำดวำจะเกิดขึนของลูกหนีกำรค้ำ
ในกำรประมำณคำเผือผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีคำดวำจะเกิดขึนของลูกหนีกำรค้ำ ฝำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีคำดวำจะเกิดขึนจำกลูกหนีแตละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงิน ในอดี ต อำยุของหนี ที คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิ จ ที คำดกำรณ์ ไว้ของกลุมลูกค้ำที มีค วำมเสี ยงด้ำนเครดิต ที
คล้ำยคลึงกัน เป็ นต้น ทังนี ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจ
ของกลุมบริ ษทั อำจไมได้บงบอกถึงกำรผิดสั่่ำของลูกค้ำทีเกิดขึนจริ งในอนำคต
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คำเผือกำรด้อยคำของสิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ าสาเร็ จรู ป วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุสินเปลือง
กลุมบริ ษทั ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนปรับหลักเกณฑ์ เรื องนโยบำยกำรด้อยคำของสินค้ำคงเหลือให้ครอบคลุมสินค้ำ
ทุกประเภท คือ สิ นค้ำสำเร็จ รู ป วัตถุดิ บ อะไหลและวัสดุ สิ นเปลือง โดยพิจ ำรณำด้อยคำเมื อรำคำตำมบั่ ชี ของ
สิ นทรั พย์ดังกลำวสู งกวำมูลคำสิ นค้ำทีคำดวำจะได้รับคืน รวมถึ งพิจ ำรณำด้อยคำสิ นทรัพย์ดังกลำว ตำมอำยุทีค้ำง
นำนและไมมีกำรเคลือนไหว แล้วแตกรณี
ต้ นทุนการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เพือขายและทีดินรอพัฒนา
กลุมบริ ษ ัทพิจ ำรณำกำรปรับลดต้นทุ นกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพือขำย และทีดิ นรอกำรพัฒนำ เมือพบวำมูลคำ
ยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์ดังกลำวลดลง ฝำยบริ หำรพิจำรณำปรับลดมูลคำของต้นทุนกำรพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เพือขำย และทีดินรอกำรพัฒนำ เทำกับมูลคำที คำดวำจะได้รับ อยำงไรก็ตำม ควำมมีสำระสำคั่และกำรปรับลด
มูลคำดังกลำวขึ นกับดุลยพินิจของฝำยบริ หำร
ประมำณกำรต้นทุนทังหมดทีจะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
ในกำรคำนวณต้นทุ นขำยบ้ำนพร้อมทีดิน กลุ มบริ ษ ัทต้องประมำณต้นทุนทังหมดที จะใช้ในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพ ย์ ซึ งต้นทุ นดังกลำวประกอบด้วย ต้น ทุ นที ดิ น และ กำรปรั บปรุ งที ดิน ต้น ทุน คำออกแบบและ
กอสร้ ำง ต้นทุนงำนสำธำรณูปโภค ต้นทุ นกำรกูย้ ืมเพือใช้ในกำรกอสร้ำงโครงกำร และคำใช้จำยอืนทีเกียวข้อง ทังนี
ฝำยบริ ห ำรได้ประมำณกำรต้นทุ น ดังกลำวขึนจำกประสบกำรณ์ ในกำรประกอบธุรกิ จ โดยจะมีกำรทบทวนกำร
ประมำณกำรดังกลำวเป็ นระยะๆ หรื อเมือต้นทุนทีเกิดขึนจริงแตกตำงจำกประมำณกำรต้นทุนอยำงมีสำระสำคั่
คำเผือกำรด้อยคำของเงินลงทุนในบริ ษทั ยอย
บริ ษ ัท พิจ ำรณำคำเผือกำรด้อยคำของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัทยอย เมื อพบวำบริ ษ ัท เหลำนั นดำเนิ น ธุ ร กิ จ ที ได้รับ
ผลกระทบอยำงมำกจำกภำวะวิกฤตเศรษฐกิจในปั จจุ บัน ซึงอำจต้องใช้ระยะเวลำนำนทีมูลคำของเงินลงทุนดังกลำว
จะปรับเพิมขึน ฝำยบริ หำรพิจำรณำปรับลดมูลคำของเงินลงทุนดังกลำวตำมดุลยพินิจของฝำยบริ หำร อยำงไรก็ตำม
กำรใช้ประมำณกำรและข้อสมมติทีแตกตำงกันอำจมีผ ลตอจำนวนคำเผือกำรด้อยคำ ดังนัน กำรปรับปรุ งคำเผือกำร
ด้อยคำของเงินลงทุ นในบริ ษทั ยอยดังกลำวอำจมีขึนได้ในอนำคต
คำเสื อมรำคำของอสั งหำริ มทรั พย์เพือกำรลงทุ น ทีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิท ธิ กำรใช้ และคำตัด
จำหนำยของสิ นทรัพย์ไมมีตวั ตน
ในกำรคำนวณคำเสือมรำคำของอสังหำริ มทรัพ ย์เพือกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิกำรใช้
และคำตัดจำหนำยของสินทรัพย์ไมมีต ัวตน ฝำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลคำ
คงเหลือเมือเลิกใช้งำน (ถ้ำมี) และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมู ลคำคงเหลือใหมหำกมีกำรเปลียนแปลง
เกิดขึน
นอกจำกนี ฝำยบริ ห ำรจะต้องพิจ ำรณำกำรด้อยคำของอสังหำริ มทรัพ ย์เพือกำรลงทุ น ที ดิ น อำคำรและอุป กรณ์
สิ นทรั พย์สิทธิกำรใช้ และสินทรัพย์ไมมี ต ัวตนหำกมีข ้อบงชี และบันทึกขำดทุ นจำกกำรด้อยคำหำกคำดวำมูลคำที
คำดวำจะได้รับคืนตำกวำมูลคำตำมบั่ชีของสิ นทรัพย์นนั
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ข้อบงชี ดังกลำวรวมถึงกำรลดลงอยำงมีนัยสำคั่ของมูลคำตลำดหรื อมูลคำทีได้รับจำกกำรใช้ประโยชน์ในอนำคต
ของสินทรัพย์ กำรเปลียนแปลงอยำงมีนัยสำคั่ของกลยุทธ์ทำงธุรกิจของกิจกำรที มีผลกระทบตอกำรใช้สินทรัพย์
นันในอนำคต แนวโน้มในทำงลบของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพเศรษฐกิจทีเกียวข้องกำรสู ่เสียสวนแบงตลำด
ทีสำคั่ของกิจ กำร รวมถึง กฎระเบียบข้อบังคับทีสำคั่หรื อคำตัดสิ นของศำลที มีผลกระทบในทำงลบตอธุ รกิ จ
เป็ นต้น
กำรทดสอบกำรด้อยคำของอสังหำริ มทรัพย์เพือกำรลงทุน ทีดิน อำคำรและอุป กรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และ
สิ น ทรัพย์ไมมี ต ัวตน ฝำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ ในกำรประมำณกำรกระแสเงิ นสดทีคำดวำจะได้รับใน
อนำคตจำกสินทรัพย์หรื อหนวยสินทรัพย์ทีกอให้เกิดเงินสด รวมทังกำรเลือกอัตรำคิดลดทีเหมำะสมในกำรคำนวณ
มูลคำปัจจุบันของกระแสเงิ นสดนัน ๆ ทังนี กระแสเงินสดประมำณกำรบนพืนฐำนของข้อมูลกำรดำเนินงำนทีมีอยู
ณ ปั จจุ บัน ซึงฝำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับข้อสมมติฐำนเกียวกับสภำวะตลำดในอนำคต รวมถึง
รำยได้และคำใช้จำยในอนำคตซึ งเกียวเนื องกับสินทรัพย์หรื อหนวยสิ นทรัพ ย์ทีกอให้เกิ ดเงินสดนัน โดยประมำณ
กำรกระแสเงินสดดังกลำวอำจเปลียนแปลงได้เนื องจำก ภำวะกำรแขงขัน แนวโน้มกำรเปลียนแปลงของรำยได้
โครงสร้ำงต้นทุน กำรเปลี ยนแปลงของอัตรำคิดลด ภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดที เกียวข้อง
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี สิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ ง
ต้องอำศัยข้อสมมติฐำนตำง ๆ ในกำรประมำณกำร เชน อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึนเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ
และปั จจัยทีเกี ยวข้องในเชิงประชำกรศำสตร์ เป็ นต้น ในกำรกำหนดอัตรำคิดลดฝำยบริ หำรได้พิจ ำรณำถึงอัตรำ
ดอกเบียทีสะท้อนถึงสภำพกำรณ์ทำงเศรษฐกิ จ ในปั จจุบัน สวนอัตรำมรณะใช้ข้อมู ลตำรำงอัตรำมรณะทีเปิ ดเผย
ทัวไปในประเทศ อยำงไรก็ตำมผลประโยชน์หลังกำรเลิกจ้ำงงำนทีเกิดขึนจริงนันอำจแตกตำงไปจำกทีประมำณไว้
3.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ ทีเริมมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหวำงปี กลุมบริ ษ ัทได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุ ง
) และฉบับใหม จำนวนหลำยฉบับ ซึงมี ผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที
มีรอบระยะเวลำบั่ชี ทีเริ มในหรื อหลังวันที มกรำคม
มำถือปฏิบัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกลำวได้รั บกำรปรับปรุ งหรื อจัด ให้มีขึนเพื อให้มีเนื อหำเทำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหวำงประเทศ โดยสวนให่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกียวกับวิธีปฏิบ ัติทำงกำรบั่ชีและกำรให้แนวปฏิบัติ
ทำงกำรบั่ชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกลำวมำถื อปฏิบัตินี ไมมีผลกระทบ
อยำงเป็ นสำระสำคั่ตองบกำรเงินของกลุมบริ ษ ัท อยำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม
ซึงได้มีกำรเปลียนแปลงหลักกำรสำคั่ สำมำรถสรุปได้ดังนี
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื องมื อทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ มเครื องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน ฉบับ ได้แก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที 9
เครืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบั่ชี
ฉบับที 32
กำรแสดงรำยกำรเครืองมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที 16
กำรป้องกันควำมเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงำนตำงประเทศ
ฉบับที 19
กำรชำระหนี สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นกลุมดังกลำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลคำเครื องมื อทำงกำรเงินด้วยมูลคำยุติธรรมหรื อรำคำทุ นตัดจำหนำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิ น ลักษณะของกระแสเงิ น สดตำมสั ่่ำและแผนธุร กิ จ ของกิ จ กำร (Business Model) หลักกำร
เกียวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยคำของเครื องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีคำดวำจะ
เกิ ด ขึน และหลัก กำรเกี ยวกับ กำรบั่ ชีป้ องกัน ควำมเสี ยง รวมถึง กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมู ล
เครืองมือทำงกำรเงิน
ทังนี ผลสะสมของกำรเปลียนแปลงนโยบำยกำรบั่ชีแสดงอยูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที

เรื อง สัญญำเช่ ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ใช้แทนมำตรฐำนกำรบั่ชี ฉบับที เรื อง สั่่ำเชำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบั่ชีทีเกียวข้อง มำตรฐำนฉบับนีได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวัดมูลคำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมู ลของสั่่ำเชำ และกำหนดให้ผู เ้ ชำรับรู้สินทรัพย์และหนี สิ นสำหรับสั่่ำ
เชำทุกรำยกำรที มีระยะเวลำในกำรเชำมำกกวำ เดือน เว้นแตสินทรัพย์อำ้ งอิงนันมีมูลคำตำ
กำรบั ่ชี ส ำหรั บผู้ให้เชำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที ไมมี กำรเปลี ยนแปลงอยำงมี
สำระสำคั่จำกมำตรฐำนกำรบั่ชี ฉบับที ผูใ้ ห้เชำยังคงต้องจัดประเภทสั่่ำเชำเป็ นสั่่ำเชำดำเนินงำน
หรื อสั่่ำเชำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเชนเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบั่ชีฉบับที
กลุมบริ ษ ัทรับรู้ผ ลกระทบสะสมย้อนหลังของกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี มำถือปฏิ บัติโดย
ปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที มกรำคม
และไมปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดกอนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
โดยเลือกใช้แนวทำงปฏิ บ ัติทีผอนปรน ดังนัน กำรจัดประเภทรำยกำรใหมและรำยกำรปรับปรุ งทีเกิดจำกกำร
เปลียนแปลงนโยบำยกำรบั่ชีจะรับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที มกรำคม
ทังนี ผลสะสมของกำรเปลียนแปลงนโยบำยกำรบั่ชีแสดงอยูในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินทีมีรอบระยะเวลำบัญชีทีเริมในหรื อหลัง
วันที มกรำคม
สภำวิชำชี พบั่ชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และกำรตี ควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุง ซึงจะมี ผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นทีมีรอบระยะเวลำบั่ชีทีเริ มในหรื อหลังวันที
มกรำคม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นดังกลำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพือให้มีเนือหำเทำ
เทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหวำงประเทศ โดยสวนให่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชัดเจนเกียวกับวิธี
ปฏิบัติทำงกำรบั่ชี และกำรให้แนวปฏิ บัติทำงบั่ชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ปัจจุบันฝำยของกลุมบริ ษ ทั อยูระหวำงกำรประเมินผลกระทบทีอำจมีตองบกำรเงิ นในปี ทีเริ มนำมำตรฐำนกลุม
ดังกลำวมำถือปฏิ บัติ
ค. แนวปฏิบัติทำงกำรบัญ ชี เรื อง มำตรกำรผ่อ นปรนชั วครำวสำหรั บ ทำงเลือกเพิ มเติ ม ทำงบัญชี เพื อรองรั บ
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชือไวรั สโคโรนำ
(COVID - 19)
สภำวิชำชี พบั่ชี ได้ประกำศใช้แนวปฏิบัติทำงกำรบั่ชี เรื อง มำตรกำรผอนปรนชัวครำวสำหรับทำงเลือก
เพิ มเติ มทำงบั่ชี เพือรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพรระบำดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนำ
(COVID - ) โดยมีว ตั ถุประสงค์เพือลดผลกระทบในบำงเรื องจำกกำรปฏิบ ัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบับ และเพือให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิ บัติทำงบั่ชีในชวงเวลำที ยังมีควำมไมแนนอนเกียวกับ
สถำนกำรณ์ ดังกลำว
แนวปฏิบ ัติทำงกำรบั่ชีดังกลำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำเมื อวันที เมษำยน
และมีผลบังคับ
ใช้สำหรับ กำรจัดทำงบกำรเงิน ของบริ ษ ัทที มีรอบระยะเวลำรำยงำนสิ นสุ ดภำยในชวงเวลำระหวำงวันที
มกรำคม
ถึงวันที ธันวำคม
กลุมบริ ษทั เลือกใช้มำตรกำรผอนปรนชัวครำวสำหรับทำงเลือกเพิมเติมทำงบั่ชีดังตอไปนี
- เลือกที จะไมต้องนำข้อมูลทีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward - looking information) มำใช้วดั มูลคำ
ของผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีคำดวำจะเกิดขึน ในกรณีทีกลุมบริ ษ ัทใช้วิธีกำรอยำงงำยในกำรวัดมูลคำของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตทีคำดวำจะเกิดขึน
- เลือกทีจะไมนำสถำนกำรณ์ COVID - มำถื อเป็ นข้อบงชีของกำรด้อยคำ ตำมมำตรฐำนกำรบั่ชี ฉบับที
เรื อง กำรด้อยคำของสินทรัพย์
4.

นโยบำยกำรบัญชีทีสำคัญ
4.1 รำยกำรบัญชีทีเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรบั่ชีทีเป็ นเงินตรำตำงประเทศแปลงคำเป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี ยน ณ วันทีเกิดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี สิ นที เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตรำตำงประเทศ ณ วันทีรำยงำน แปลงคำเป็ นเงินบำทโดยใช้อัตรำ
แลกเปลียน ณ วันนัน กำไรหรื อขำดทุนจำกกำรแปลงคำบันทึกในกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรั พย์และหนี สิ นทีไมเป็ นตัวเงิน ซึ งเกิดจำกรำยกำรบั่ชี ทีเป็ นเงินตรำตำงประเทศซึงบันทึกตำมเกณฑ์รำคำ
ทุนเดิ ม แปลงคำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรำยกำร
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4.2 เครื องมือทำงกำรเงิน
กลุมบริ ษทั รับรู้รำยกำรเมือเริ มแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงิ นด้วยมูลคำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนกำรทำรำยกำร
เฉพำะในกรณีทีเป็ นสิน ทรัพย์ทำงกำรเงินที ไมได้วดั มูลคำด้วยมูลคำยุติธรรมผำนกำไรหรื อขำดทุ น อยำงไรก็ตำม
สำหรับลูกหนี กำรค้ำที ไมมี องค์ประกอบเกียวกับกำรจัดหำเงิ นทีมีนัยสำคั่ กลุมบริ ษ ทั จะรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ดังกลำวด้วยรำคำของรำยกำร ตำมทีกลำวไว้ในนโยบำยกำรบั่ชีเรื องกำรรับรู้รำยได้
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ ทำงกำรเงิน
กลุ มบริ ษ ัทจัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น ณ วันทีรับรู ้รำยกำรเริ มแรก เป็ นสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทีวัดมูลคำใน
ภำยหลังด้วยรำคำทุ นตัดจำหนำย สิน ทรัพย์ทำงกำรเงินทีวัดมูลคำในภำยหลังด้วยมูลคำยุติธรรมผำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทีวัดมูลคำในภำยหลังด้วยมูลคำยุติธรรมผำนกำไรหรื อขำดทุน โดยพิจำรณำ
จำกแผนธุ รกิ จ ของกิ จ กำรในกำรจัด กำรสิ น ทรั พย์ทำงกำรเงิ น และลักษณะของกระแสเงิ น สดตำมสั่่ำของ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
กลุมบริ ษ ัทวัดมูลคำสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจำหนำย เมือบริ ษ ทั ถือครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นนันเพือ
รับกระแสเงินสดตำมสั่่ำ และเงือนไขตำมสั่่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินกอให้เกิดกระแสเงินสดทีเป็ นกำรรับ
ชำระเพียงเงินต้นและดอกเบียจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันทีระบุไว้เทำนัน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินดังกลำววัดมูลคำในภำยหลังโดยใช้วิธีดอกเบี ยทีแท้จริ งและต้องมีกำรประเมินกำรด้อยคำ ทังนี
ผลกำไรและขำดทุนทีเกิดขึ นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปลี ยนแปลง หรื อกำรด้อยคำของสินทรัพย์ดังกลำวจะรับรู ้ใน
สวนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรั พย์ทำงกำรเงินทีวัดมูลคำด้วยมู ลคำยุติธรรมผำนกำไรหรื อขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ด้วย
มูลคำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปลียนแปลงสุ ทธิ ของมูลคำยุติธรรมในสวนของกำไรหรื อขำดทุน
ทังนี สินทรัพย์ทำงกำรเงิ นดังกลำว หมำยรวมถึง ตรำสำรอนุพนั ธ์ เงินลงทุ นในหลักทรัพย์ทีถือไว้เพือค้ำ เงินลงทุน
ในตรำสำรทุนซึงกลุมบริ ษทั ไมได้เลือกจัดประเภทให้วดั มูลคำด้วยมูลคำยุติธรรมผำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน และ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินทีมีกระแสเงิ นสดทีไมได้รับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบีย
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริ ษทั จดทะเบียนถือเป็ นรำยได้อืนในสวนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสินทำงกำรเงิน
ยกเว้นหนี สิ นตรำสำรอนุพนั ธ์ กลุมบริ ษทั รับรู้รำยกำรเมือเริ มแรกสำหรับหนี สิ นทำงกำรเงินด้วยมูลคำยุติธรรมหัก
ต้นทุนกำรทำรำยกำร และจัดประเภทหนีสินทำงกำรเงินเป็ นหนี สินทำงกำรเงินทีวัดมูลคำในภำยหลังด้วยรำคำทุน
ตัดจำหนำย โดยใช้วิธีดอกเบียทีแท้จริ ง ทังนี ผลกำไรและขำดทุนทีเกิ ดขึนจำกกำรตัดรำยกำรหนี สิ นทำงกำรเงิน
และกำรตัดจำหนำยตำมวิธีดอกเบี ยทีแท้จริ งจะรับรู้ในสวนของกำไรหรื อขำดทุน โดยกำรคำนวณมูลคำรำคำทุนตัด
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จำหนำยคำนึงถึงคำธรรมเนียมหรื อต้นทุนทีถือเป็ นสวนหนึงของอัตรำดอกเบียทีแท้จริ งนันด้วย ทังนี คำตัดจำหนำย
ตำมวิธีดอกเบี ยทีแท้จริ งแสดงเป็ นสวนหนึงของต้นทุนทำงกำรเงินในสวนของกำไรหรื อขำดทุน
กลุมบริ ษ ัทอำจเลือกวัดมูลคำหนี สิ นทำงกำรเงินด้วยมูลคำยุติธรรมผำนกำไรหรื อขำดทุน เพือเป็ นกำรขจัดหรื อลด
ควำมไมสอดคล้องของกำรรับรู้รำยกำรอยำงมีนัยสำคั่ (บำงครั งเรี ยกวำกำรไมจับคูทำงบั่ชี)
กำรตัดรำยกำรของเครื องมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดรำยกำรออกจำกบั่ชี เมือสิ ทธิ ทีจะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นนได้
ั สินสุดลง
หรื อได้มีกำรโอนสิ ทธิ ทีจะได้รับกระแสเงิ นสดของสิ นทรัพย์นนั รวมถึงได้มีกำรโอนควำมเสียงและผลตอบแทน
เกือบทังหมดของสินทรัพย์นนั หรื อมี กำรโอนกำรควบคุมในสิ นทรัพย์นนั แม้วำจะไมมีกำรโอนหรื อไมได้คงไว้ซึง
ควำมเสี ยงและผลตอบแทนเกือบทังหมดของสินทรัพย์นัน
กลุมบริ ษ ัทตัดรำยกำรหนี สิ นทำงกำรเงิ นก็ตอเมือได้มีกำรปฏิบัติต ำมภำระผูกพันของหนี สิ นนันแล้ว มีกำรยกเลิก
ภำระผู กพันนัน หรื อมี กำรสิ นสุดลงของภำระผูกพันนัน ในกรณี ทีมีกำรเปลียนหนี สิ นทำงกำรเงิ นที มีอยูให้ เป็ น
หนีสิ นใหมจำกผูใ้ ห้กูร้ ำยเดียวกันซึ งมีข ้อกำหนดที แตกตำงกันอยำงมำก หรื อมีกำรแก้ไขข้อกำหนดของหนี สิ นทีมี
อยูอยำงเป็ นสำระสำคั่ จะถือวำเป็ นกำรตัดรำยกำรหนีสิ นเดิมและรับรู้ หนี สิ นใหม โดยรับรู้ผลแตกตำงของมูลคำ
ตำมบั่ชีดังกลำวในสวนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรด้อยค่ ำของสินทรั พย์ทำงกำรเงิน
กลุมบริ ษทั ใช้วิธีกำรอยำงงำยในกำรคำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีคำดวำจะเกิดขึนสำหรับลูกหนี กำรค้ำ ดังนัน ทุก
วันสิ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุมบริ ษ ัทจึงไมมีกำรติ ดตำมกำรเปลียนแปลงของควำมเสี ยงทำงด้ำนเครดิต แตจะ
รับรู้ค ำเผือผลขำดทุนจำกผลขำดทุ นด้ำนเครดิตทีคำดวำจะเกิดขึนตลอดอำยุของลูกหนีกำรค้ำ โดยอ้ำงอิ งจำกข้อมูล
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลกำรคำดกำรณ์ ไปในอนำคตเกียวกับลูกหนีนัน
และสภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินจะถูกตัดจำหนำยออกจำกบั่ชี เมือกิจกำรคำดวำจะไมได้รับคืนกระแสเงินสดตำมสั่่ำอีกตอไป
กำรหักกลบของเครืองมือทำงกำรเงิน
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี สิ นทำงกำรเงิ นจะนำมำหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ก็ตอเมือกิจกำรมีสิทธิบังคับใช้ได้ตำมกฎหมำยอยูแล้วในกำรหักกลบจำนวนเงินที รับรู้ และกิจกำรมีควำมตังใจทีจะ
ชำระด้วยยอดสุทธิ หรื อตังใจทีจะรับสินทรัพย์และชำระหนี สินพร้อมกัน
ลูกหนีกำรค้ ำและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุน เวียนอืน แสดงในรำคำตำมใบแจ้งหนี หักคำเผือผลขำดทุ นด้ำนเครดิ ตทีคำดวำจะ
เกิดขึน
คำเผือผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีคำดวำจะเกิดขึ นประเมินโดยกำรวิเครำะห์ประวัติกำรชำระหนี และกำรคำดกำรณ์
เกียวกับกำรชำระหนี ในอนำคตของลูกค้ำ ลูกหนีจะถูกตัดจำหนำยบั่ชี เมื อทรำบวำเป็ นหนี สู่
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4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสดบันทึ กในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยรำคำทุนประกอบด้วย เงินสดในมือ และเงิ น
ฝำกสถำบันกำรเงิน รำยกำรเทียบเทำเงินสดเป็ นเงินลงทุนระยะสันที มีสภำพคลองสูง ซึ งพร้อมทีจะเปลี ยนเป็ นเงิน
สดในจำนวนทีทรำบได้ซึงครบกำหนดภำยในสำมเดื อนหรื อน้อยกวำนับจำกวันทีได้มำ และไมมี ข ้อจำกัดในกำร
เบิกใช้และมีควำมเสี ยงตอกำรเปลียนแปลงมูลคำน้อยหรื อไมมีนัยสำคั่
4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนหรื อมูลคำสุทธิทีจะได้รับแล้วแตรำคำใดจะตำกวำหลังหักคำเผือสิ นค้ำเคลือนไหว
ช้ำและเสือมสภำพ รำคำทุ นของสินค้ำคงเหลือคำนวณโดยวิธีดังตอไปนี
สินค้ำซื อมำขำยไป
สินค้ำสำเร็จรู ป
สินค้ำระหวำงผลิต
วัตถุดิบและวัสดุสินเปลื อง
อสังหำริ มทรัพย์เพือกำรพัฒนำและในระหวำงกำรพัฒนำ

-

วิธีเข้ำกอน-ออกกอน
วิธีถวั เฉลียถวงนำหนัก
วิธีถวั เฉลียถวงนำหนัก
วิธีเข้ำกอน-ออกกอน
วิธีรำคำเจำะจง

ต้นทุนของสิ นค้ำประกอบด้วยต้นทุนทีซือ ต้นทุ นในกำรดัดแปลงหรื อต้นทุนอื นเพือให้สินค้ำอยูในสถำนทีและ
สภำพปั จจุ บัน ในกรณี ของสิ นค้ำสำเร็จ รู ปและสิ นค้ำระหวำงผลิตที ผลิตเอง ต้นทุนสิ นค้ำได้รวมกำรปั นสวนของ
คำใช้จำย ในกำรผลิตอยำงเหมำะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตตำมปกติ
ต้นทุนของโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ระหวำงกำรพัฒนำประกอบด้วยต้นทุ นจำกกำรได้มำ คำใช้จำยในกำรพัฒนำ
ต้นทุน กำรกูย้ ืมและคำใช้จำยตำง ๆ ทีเกียวข้อง ต้นทุนกำรกูย้ ืมซึงกูม้ ำเพือใช้ในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ระหวำง
กำรพัฒนำรวมเป็ นรำคำทุนของสินทรัพย์จนกระทังกำรพัฒนำสำเร็จ
มูลคำสุทธิทีจะได้รับเป็ นกำรประมำณรำคำทีจะขำยได้จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติห ักด้วยคำใช้จำยทีจำเป็ นในกำรขำย
กลุมบริ ษทั ตังคำเผือสำหรับสินค้ำเคลือนไหวช้ำและเสือมสภำพโดยพิจำรณำจำกอำยุและสภำพของสินค้ำ
4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษ ัทยอยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงโดยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกคำเผื อผลขำดทุนจำกกำรด้อยคำ
(ถ้ำมี) บริ ษ ทั รับรู้เงินปันผลเป็ นรำยได้เมือมีกำรประกำศจำย
4.6 อสังหำริมทรัพย์เพือกำรลงทุน
ทีดินแสดงไว้ในรำคำทุน
อำคำรและสิ งปลูกสร้ำงแสดงในรำคำทุนหลังหักคำเสือมรำคำสะสม คำเสื อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุ
กำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ดังนี
อำยุก ำรใช้งำน
อำคำรและสิ งปลูกสร้ ำง
20 ปี
อำคำรระหวำงกอสร้ำง แสดงทีรำคำทุน และจะเริ มคิดคำเสื อมรำคำเมือสินทรัพย์ดังกลำวพร้อมใช้งำน
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4.7 ทีดิน อำคำรและอุปกรณ์
ทีดินแสดงในรำคำทุน
อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุน หลังหักคำเสื อมรำคำสะสม และขำดทุนจำกกำรด้อยคำ (ถ้ำมี)
คำเสื อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสินทรัพย์ ดังนี
อำคำรและสิ งปลูกสร้ ำง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแตงและเครื องใช้สำนัก งำน
ยำนพำหนะ

อำยุก ำรใช้งำน
20 ปี
5-20 ปี
5 ปี
5 ปี

กลุมบริ ษทั ไมคิดคำเสื อมรำคำสำหรับทีดินและสินทรัพย์ทีอยูระหวำงกอสร้ ำง
ผลกำไรหรื อขำดทุนทีเกิดจำกกำรจำหนำยที ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรี ยบเทียบจำกสิ งตอบแทนสุทธิที
ได้รับจำกกำรจำหนำยสิ นทรัพย์กบั มูลคำตำมบั่ชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้ในรำยกำรรำยได้อืนหรื อคำใช้จำยอืน
ในงบกำไรขำดทุน
4.8 สั ญญำเช่ ำ
สั ญญำเช่ ำ - กรณีบริษัทเป็ นผู้เช่ ำ
ณ วันเริ มต้นของสั่่ำเชำ บริ ษ ัทจะประเมิน วำสั่่ำเป็ นสั่ ่ำเชำหรื อประกอบด้วยสั่ ่ำเชำหรื อไม โดย
สั่่ำจะเป็ นสั่่ำเชำหรื อประกอบด้วยสั่่ำเชำ ถ้ำสั่่ำนั นมีกำรให้สิทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที
ระบุได้สำหรับชวงเวลำหนึงเพือกำรแลกเปลียนกับสิ งตอบแทน
บริ ษ ัทประเมินอำยุสั่่ำเชำตำมระยะเวลำที บอกเลิกไมได้ทีระบุในสั่่ำเชำหรื อตำมระยะเวลำทีเหลืออยูของ
สั ่ ่ำเชำที มี ผ ลอยู โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลื อ กในกำรขยำยอำยุสั่ ่ำเชำหำกมี ค วำมแนนอนอยำง
สมเหตุสมผลที จะใช้สิทธิ เลือกนันและระยะเวลำตำมสิ ทธิเลือกในกำรยกเลิกสั่่ำเชำ หำกมีควำมแนนอนอยำง
สมเหตุสมผลทีจะไมใช้สิทธิเลือกนัน ทังนีพิจำรณำถึงผลกระทบของกำรเปลียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ กำร
เปลียนแปลงของสภำพแวดล้อมตำง ๆ ทีเกียวข้องกับกำรตออำยุของสั่่ำเชำดังกลำว เป็ นต้น
ก) สินทรัพย์ สิทธิ การใช้
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มู ลคำด้วยรำคำทุ นหักคำเสื อมรำคำสะสม ผลขำดทุ นจำกกำรด้อยคำสะสม และ
ปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลคำของหนี สิ นตำมสั่่ำเชำใหม รำคำทุ นของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ประกอบด้วย
จำนวนเงินของหนี สิ นตำมสั่่ำเชำจำกกำรรับรู ้เริ มแรก ต้นทุนทำงตรงเริ มแรกทีเกิดขึน จำนวนเงิ นทีจำย
ชำระตำมสั่่ำเชำ ณ วันทีสั่่ำเชำเริ มมีผลหรื อกอนวัน ที สั่่ำเชำเริ มมีผ ล และหักด้วยสิงจู งใจตำม
สั่่ำเชำที ได้รับ
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รำคำทุนของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนที จะเกิดขึนสำหรับผูเ้ ชำในกำรรื อและ ขนย้ำย
สิ นทรั พย์อ้ำงอิ ง กำรบู รณะสถำนที ตังของสิ น ทรัพ ย์อ้ำงอิงหรื อกำรบูรณะสิ นทรัพย์อ้ำงอิงให้ อยูในสภำพ
ตำมทีกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงือนไขของสั่่ำเชำ
คำเสือมรำคำของสินทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุของสั่่ำ
เชำหรื ออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์สิทธิกำรใช้แตละประเภทแล้วแตระยะเวลำใดจะสัน
กวำ
ข) หนีสิ นตามสัญญาเช่ า
หนีสิ นตำมสั่่ำเชำวัดมูลคำด้วยมูลคำปัจจุบันของจำนวนเงินทีต้องจำยตำมสั่่ำเชำตลอดอำยุสั่่ำเชำ
จำนวนเงินทีต้องจำยตำมสั่่ำเชำประกอบด้วยคำเชำคงที หักด้วยสิ งจูงใจตำมสั่่ำเชำ จำนวนเงินที คำด
วำจะจำยภำยใต้กำรรับประกันมูลคำคงเหลื อ รวมถึงรำคำใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื อซึงมีควำมแนนอนอยำง
สมเหตุสมผลที บริ ษทั จะใช้สิทธินนั และกำรจำยคำปรับเพือกำรยกเลิกสั่่ำเชำ หำกข้อกำหนดของสั่่ำ
เชำแสดงให้เห็นวำบริ ษ ัทจะใช้สิทธิในกำรยกเลิ กสั่่ำเชำ บริ ษ ัทบันทึ กคำเชำผันแปรทีไมขึนอยูกับดัชนี
หรื ออัตรำเป็ นคำใช้จำยในงวดทีเหตุกำรณ์ หรื อเงือนไขซึงเกียวข้องกับกำรจำยชำระนันได้เกิดขึน
บริ ษ ัทคิดลดมูลคำปั จจุ บันของจำนวนเงินทีต้องจำยตำมสั่่ำเชำโดยใช้อัตรำดอกเบี ยกำรกูย้ ืมสวนเพิม ณ
วันทีสั่่ำเชำมี ผล หำกอัตรำดอกเบี ยตำมนั ยของหนี สิ นสั ่่ำเชำนันไมสำมำรถกำหนดได้ ทังนี อัตรำ
ดอกเบี ยกำรกู้ยืม สวนเพิมอ้ำงอิ ง จำกอัต รำผลตอบแทนของพัน ธบัต รรัฐ บำลปรั บ ด้วยคำควำมเสี ยงที
เหมำะสมตำมระยะเวลำของสั่่ำเชำนัน หลังจำกวันทีสั่่ำเชำเริ มมีผล มู ลคำตำมบั่ชีของหนี สิ นตำม
สั่่ำเชำจะเพิมขึนจำกดอกเบียของหนี สินตำมสั่่ำเชำ และลดลงจำกกำรจำยชำระหนี สิ นตำมสั่่ำเชำ
นอกจำกนี มูลคำตำมบั่ชี ของหนี สินตำมสั่่ำเชำจะถูกจัดมูลคำใหมเมือมีกำรเปลียนแปลงอำยุสั่่ำเชำ
กำรเปลียนแปลงกำรจำยชำระตำมสั่่ำเชำ หรื อกำรเปลียนแปลงในกำรประเมิน สิ ทธิ เลือกซื อสิ นทรัพ ย์
อ้ำงอิง
ค) สั ญญาเช่ าระยะสันและสัญญาเช่ าซึ งสิ นทรั พย์อ้างอิ งมีมูลค่ าตา
สั่่ำเชำที มี อ ำยุสั่ ่ำเชำ เดือ นหรื อน้อยกวำนับ ตังแตวันทีสั่ ่ำเชำเริ มมีผ ล หรื อ สั่ ่ำเชำซึ ง
สินทรัพย์อำ้ งอิงมี มูลคำตำ จะบันทึกเป็ นคำใช้จำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสั่่ำเชำ
สั ญญำเช่ ำ – กรณีบริษัทเป็ นผู้ให้เช่ ำ
กรณีสัญญาเช่ าเงิ นทุน
สั่ ่ำเชำทีควำมเสี ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของสวนให่ได้โอนไปให้กบั ผู้เชำถือเป็ นสั่่ำเชำ
เงิ นทุน ณ วันที สั ่่ำเชำเริ มมีผล กลุมบริ ษ ัทบันทึ กสิ นทรั พ ย์ภำยใต้สั่่ำเชำเงิน ทุนเป็ นลูกหนี ด้วยจำนวนที
เทำกับเงิน ลงทุ นสุ ทธิ ตำมสั่ ่ำเชำหรื อมูลคำปั จ จุบันสุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที จะได้รับตำมสั่ ่ำเชำและมูลคำ
คงเหลือทีไมได้รับกำรประกัน หลังจำกนันจะรับรู้รำยได้ทำงกำรเงิน ตลอดอำยุสั่่ำเชำในรู ปแบบทีสะท้อนถึง
อัตรำผลตอบแทนรำยงวดคงที ของเงินลงทุ นสุทธิตำมสั่่ำเชำ
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กรณีสัญญาเช่ าดาเนินงาน
สั่่ำเชำทีควำมเสี ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของสวนให่ไมได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ชำถือเป็ นสั่่ำเชำ
ดำเนินงำน กลุมบริ ษ ัทบันทึกจำนวนเงินทีได้รับตำมสั่่ำเชำดำเนิ นงำนเป็ นรำยได้ในสวนของกำไรหรื อขำดทุ น
ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสั่่ำเชำ ต้นทุ นทำงตรงเริ มแรกที เกิดขึนจำกกำรได้มำซึงสั่่ำเชำดำเนินงำนรวม
ในมูลคำตำมบั่ชีของสิ นทรัพย์อ้ำงอิงและรั บรู้เป็ นคำใช้จำยตลอดอำยุสั่่ำเชำโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรำยได้
จำกสั่่ำเชำ
4.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงในรำคำทุ นสุทธิจำกคำตัดจำหนำยสะสม และคำเผือผลขำดทุ นจำกกำรด้อยคำ (ถ้ำมี)
คำตัดจำหนำย
คำตัดจำหนำยบันทึกเป็ นคำใช้จำยในกำไรหรื อขำดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์ระยะเวลำทีคำดวำจะ
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์ไมมีตวั ตนเป็ นเวลำ ปี
4.10 กำรด้อยค่ ำของสินทรั พย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตำมบั่ชีของกลุมบริ ษทั ได้รับกำรทบทวน ณ ทุกวันทีในรำยงำนวำมี ขอ้ บงชี เรื องกำรด้อยคำ
หรื อไม ในกรณี ทีมี ข ้อบงชีจะทำกำรประมำณมู ลคำสิ นทรัพ ย์ทีคำดวำจะได้รับคืน (รำคำขำยสุ ทธิ ของสิ นทรัพ ย์
หรื อมูลคำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์นันแล้วแตรำคำใดจะสูงกวำ) โดยทีกำรสอบทำนจะพิจำรณำจำกสิ นทรัพย์แตละ
รำยกำรหรื อพิจำรณำจำกหนวยสินทรัพย์ทกอให้
ี
เกิดเงิ นสดแล้วแตกรณี
ในกรณี ทีรำคำตำมบั่ชี ของสิ นทรัพย์สูงกวำมูลคำทีคำดวำจะได้รับคื น กลุมบริ ษ ัทจะรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยคำ
โดยกำรลดมูลคำของรำคำตำมบั่ ชี ให้เทำกับมูลคำทีคำดวำจะได้รับ คืน และรั บรู้ในกำไรหรื อขำดทุน และกลุ ม
บริ ษทั จะบันทึกโอนกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยคำโดยถือเป็ นรำยได้อืน เมือมีขอ้ บงชีวำกำรด้อยคำดังกลำวไม
มี อยูอีกตอไปหรื อยังคงมีอยูแตเป็ นไปในทำงทีลดลง ทังนีกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยคำจะไมสูงกวำ
มูลคำตำมบั่ชีของ สิ นทรัพย์นนสุ
ั ทธิ จำกคำเสื อมรำคำหรื อคำตัดจำหนำยประหนึงวำไมมีกำรรับรู ้ผลขำดทุน
จำกกำรด้อยคำของสินทรั พย์นนในปี
ั
กอน ๆ
4.11 ผลประโยชน์ พนักงำน
ก.

ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
ภำระผูกพันของผลประโยชน์ระยะสันของพนักงำนซึงประกอบด้วย เงินเดือน คำแรง โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมวัดมูลคำโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสด และเป็ นคำใช้จำยเมือพนักงำนทำงำนให้ หนี สิ น
รับรู ้ด ้วยมูลคำที คำดวำจะจำยชำระ หำกบริ ษ ัทมีภ ำระผูกพันตำมกฎหมำยหรื อภำระผูกพันโดยอนุมำนที
จะต้องจำยอันเป็ นผลมำจำกกำรทีพนักงำนได้ทำงำนให้ในอดี ต และภำระผูกพันนี สำมำรถประมำณได้อยำง
สมเหตุสมผล
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ข.

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษ ัท ได้ บั น ทึ กผลประโยชน์ ห ลังออกจำกงำนของพนั ก งำนจำกกำรตังโครงกำรสมทบเงิ น (ภำยใต้
ข้อกำหนดตำมพระรำชบั่่ัติกองทุน สำรองเลี ยงชีพ พ.ศ.
) และโครงกำรผลประโยชน์ทีกำหนดไว้
(ภำระผูกพันเมือพนักงำนเกษียณอำยุตำมพระรำชบั่่ัติคมุ้ ครองแรงงำน พ.ศ. )
-

โครงกำรสมทบเงิน

โครงกำรสมทบเงิ นเป็ นโครงกำรผลประโยชน์ห ลังออกจำกงำนของพนั กงำน ซึ งกิ จ กำรจำยสมทบเป็ น
จำนวนเงิ นที แนนอนไปอีกกิ จกำรหนึงแยกตำงหำก (กองทุ นสำรองเลี ยงชีพ) และจะไมมีภำระผูกพันตำม
กฎหมำยหรื อภำระผู กพันโดยอนุ มำนทีจะต้องจำยสมทบเพิมเติ ม ภำระผูกพันในกำรสมทบเข้ำโครงกำร
สมทบเงิน จะถูกรับรู้เป็ นคำใช้จำยพนักงำนในกำไรขำดทุ นในรอบระยะเวลำที พนัก งำนได้ทำงำนให้ แก
กิจกำร
-

โครงกำรผลประโยชน์ทีกำหนดไว้

โครงกำรผลประโยชน์ทีกำหนดไว้เป็ นโครงกำรผลประโยชน์ห ลังออกจำกงำนนอกเหนื อจำกโครงกำร
สมทบเงิน ภำระผูกพันสุทธิของบริ ษ ัทจำกโครงกำรผลประโยชน์ทีกำหนดไว้ถูกคำนวณจำกกำรประมำณ
ผลประโยชน์ ในอนำคตทีเกิดจำกกำรทำงำนของพนักงำนในปัจ จุบันและในปี กอนๆ ผลประโยชน์ด ังกลำว
ได้มีกำรคิดลดกระแสเงิ นสดเพือให้เป็ นมูลคำปัจจุบันโดยใช้อตั รำ ณ วันทีรำยงำนของพันธบัตรรัฐบำล ซึงมี
ระยะเวลำครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำครบกำหนดชำระภำระผูกพันของบริ ษทั และมีสกุลเงิ นเดียวกับ
สกุลเงิ นของผลประโยชน์ทีคำดวำจะจำย กำรคำนวณนันจัดทำโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิด
ลดแตละหนวยทีประมำณกำรไว้
บริ ษ ัทรับรู ้กำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยทังหมดทีเกิดขึนจำกโครงกำร
ผลประโยชน์ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืนทันที
ค.

ผลประโยชน์ ระยะยาวอืนของพนักงาน
ภำระผูกพันสุทธิของบริษ ัททีเป็ นผลประโยชน์ในอนำคตทีเกิดจำกกำรทำงำนของพนักงำนในปั จจุบ ันและ
ในปี กอนๆ ซึงผลประโยชน์ นีได้คิดลดกระแสเงินสด เพือให้เป็ นมู ลคำปั จจุบันกำรวัดมูลคำใหมจะรับรู้ ไน
กำไรหรื อขำดทุนเมือเกิดขึน

ง.

ผลประโยชน์ เมือเลิกจ้ าง
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้ำงจะรับรู้เป็ นคำใช้จำยเมื อวันใดวันหนึ งตอไปนี เกิ ดขึนกอน เมือบริ ษ ัทไมสำมำรถ
ยกเลิ กข้อ เสนอกำรให้ ผ ลประโยชน์ ด ังกลำวได้อีก ตอไป หรื อเมื อบริ ษ ัทรั บ รู้ต ้น ทุ น สำหรั บกำรปรั บ
โครงสร้ำง หำกระยะเวลำกำรจำยผลประโยชน์เกิ น กวำ เดื อนนับจำกวันสิ นรอบระยะเวลำรำยงำน
ผลประโยชน์เมือเลิกจ้ำงจะถูกคิดลดกระแสเงินสด
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4.12 ประมำณกำรหนีสิน
ประมำณกำรหนีสิ นจะรับรู ้ก็ตอเมือกลุมบริ ษ ัทมีภ ำระหนี สิ นตำมกฎหมำยที เกิดขึ นในปัจ จุ บันหรื อที กอตัวขึนอัน
เป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็ นไปได้คอนข้ำงแนนอนวำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจำยไป
เพือชำระภำระหนี สิ นดังกลำวและสำมำรถประมำณจำนวนภำระหนี สิ นได้อยำงนำเชือถือ ถ้ำผลกระทบดังกลำวมี
จำนวนที เป็ น สำระสำคั่ ประมำณกำรหนี สิ นพิจ ำรณำจำกกำรคิ ดลดกระแสเงินสดทีจะจำยในอนำคตโดยใช้
อัตรำคิ ดลดในตลำดปัจจุบันกอนคำนวณภำษีเงินได้ เพื อให้สะท้อนจำนวนทีอำจประเมินได้ในตลำดปัจ จุ บ ันซึง
แปรไปตำมเวลำและควำมเสี ยงทีมีตอหนี สิน
4.13 กำรรั บรู้รำยได้
ก. รายได้จากการขายอสังหาริ มทรั พย์
รำยได้จ ำกกำรขำยบ้ำนพร้อมที ดินรับ รู ้ ณ เวลำใดเวลำหนึ ง เมือกลุมบริ ษ ัทได้มีกำรโอนอำนำจควบคุมใน
สิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำแล้ว กลำวคือ เมือมีกำรสงมอบสินค้ำ รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์แสดงตำมมูลคำที
ได้รับหักด้วยสวนลดและคำใช้จำยทีกลุมบริ ษ ัทจำยแทนให้แกลูกค้ำ เงือนไขในกำรจำยชำระเป็ นไปตำมงวด
กำรจำยชำระที ระบุ ในสั ่่ำทีทำกับ ลูกค้ำ จำนวนเงิ น ที กลุมบริ ษ ัทได้รับจำกลูก ค้ำกอนกำรโอนอำนำจ
ควบคุมในสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ แสดงไว้เป็ น “คำงวดทียังไมรับรู้เป็ นรำยได้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ข. รายได้จากการขายสินค้า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้ ณ เวลำใดเวลำหนึ งเมือบริ ษ ัทได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แกลูกค้ำแล้ว
กลำวคือ เมือสงมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลคำทีได้รับหรื อคำดวำจะได้รับหรื อคำดวำจะได้รับตำม
รำคำในใบกำกับสิ นค้ำ สำหรับสิ นค้ำทีได้สงมอบหลังจำกหักสวนลดแล้ว โดยไมรวมภำษีมูลคำเพิม
ค. รายได้ค่าเช่ า
รำยได้คำเชำรั บรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตำมเกณฑ์คงค้ำงไปตลอดอำยุสั่่ำเชำ คำใช้จำยเริ มแรกทีเกิด
เป็ นกำรเฉพำะเพือให้เกิดสั่่ำเชำรับรู้ เป็ นสวนหนึ งของคำเชำทังสิ นตำมสั่่ำ
ง. รายได้ค่าบริ การ
รำยได้จำกกำรบริกำรจะรับรู้เป็ นรำยได้เมือได้ให้บริกำรแล้ว
จ. ดอกเบียรั บ
ดอกเบี ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนทีแท้จริ ง
ฉ. รายได้อืน
รำยได้อืน รับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
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4.14 ค่ำใช้ จ่ำย
คำใช้จำยอืนรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
ต้นทุนทำงกำรเงิน ดอกเบียจำยและคำใช้จำยในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรื อขำดทุนในรอบบั่ชี ทีคำใช้จำย
ดังกลำวเกิ ดขึ น ยกเว้นในกรณี ที มีกำรบัน ทึกเป็ นต้น ทุน สวนหนึ งของสิ นทรัพ ย์ อันเป็ นผลมำจำกกำรใช้เวลำ
ยำวนำนในกำรจัดหำ กอสร้ ำงหรื อกำรติดตังสิ นทรั พย์ดังกลำวกอนทีจะนำมำใช้เองหรื อเพือขำย ดอกเบี ยซึงเป็ น
สวนหนึงของคำงวดตำมสั่่ำเชำกำรเงิ น บันทึกในกำไรหรื อขำดทุนโดยใช้วิธีอตั รำดอกเบี ยทีแท้จริ ง
4.15 ภำษีเงินได้
คำใช้จำยภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบั่ชี ภำษีเงินได้ของ
ปี ปั จจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบั่ชีรับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนเว้นแตในสวนทีเกียวกับรำยกำรทีเกียวข้องในกำร
รวมธุรกิจ หรือรำยกำรทีรั บรู้โดยตรงในสวนของผูถ้ ือหุ้นหรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื น
ภำษี เงิ น ได้ข องปี ปั จ จุ บัน ได้แ ก ภำษี ทีคำดวำจะจำยชำระหรื อได้รับ ชำระ โดยคำนวณจำกกำไรหรื อขำดทุ น
ประจำปี ทีต้องเสียภำษี โดยใช้อัตรำภำษีทีประกำศใช้ห รื อที คำดวำมีผ ลบังคับใช้ ณ วันที รำยงำน ตลอดจนกำร
ปรับปรุงทำงภำษีทีเกียวกับรำยกำรในปี กอน ๆ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบั่ชีคำนวณจำกผลแตกตำงชัวครำวทีเกิดขึนระหวำงมูลคำตำมบั่ชี และมูลคำทำงภำษีของ
สินทรัพย์ และหนี สิ นโดยใช้อัตรำภำษีทีมีผลบังคับใช้หรื อคำดวำจะมีผลบังคับใช้กบั ผลแตกตำงชัวครำวเมือมีกำร
กลับรำยกำร
กำรวัดมู ลคำของภำษีเงินได้รอกำรตัดบั่ชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทำงภำษีทีจะเกิ ดจำกลักษณะวิธีกำรทีบริ ษ ัท
คำดวำจะได้รับผลประโยชน์จ ำกสิ นทรัพย์หรื อจำยชำระหนี สิ นตำมมูลคำตำมบั่ชี ณ วันทีสิ นรอบระยะเวลำที
รำยงำน
ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบั่ชีว ดั มูลคำโดยใช้อัตรำภำษีทีคำดวำจะใช้กบั ผลแตกตำงชัวครำวเมือมีกำรกลับรำยกำร โดย
ใช้อตั รำภำษีทีประกำศใช้หรื อที คำดวำมีผลบังคับใช้ ณ วันทีรำยงำน
ในกำรกำหนดมูลคำของภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบั่ชี บริ ษทั ต้องคำนึ งถึงผลกระทบของ
สถำนกำรณ์ ทำงภำษีทีไมแนนอนและอำจทำให้จ ำนวนภำษีทีต้องจำยเพิมขึน และมี ดอกเบียทีต้องชำระ บริ ษ ัทเชือ
วำได้ตังภำษี เงินได้ค้ำงจำยเพียงพอสำหรับภำษีเงินได้ทีจะจำยในอนำคต ซึ งเกิ ดจำกกำรประเมิ น ผลกระทบจำก
หลำยปั จจัย รวมถึงกำรตี ควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดี ต กำรประเมิน นี อยูบนพืนฐำนกำร
ประมำณกำรและข้อสมมติ และอำจจะเกียวข้องกับกำรตัดสิ นใจเกียวกับเหตุกำรณ์ในอนำคตข้อมูลใหมๆ อำจจะทำ
ให้บริ ษทั เปลียนกำรตัดสินใจโดยขึนอยูกับควำมเพียงพอของภำษีเงินได้ค้ำงจำยทีมี อยู กำรเปลียนแปลงในภำษีเงิน
ได้คำ้ งจำยจะกระทบตอคำใช้จำยภำษีเงินได้ในปี ทีเกิดกำรเปลียนแปลง
สินทรัพย์ภำษี เงินได้รอกำรตัดบั่ชีและหนี สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบั่ชีสำมำรถหักกลบได้เมือกิจกำรมีสิทธิตำม
กฎหมำยทีจะนำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบ ันมำหักกลบกับหนี สินภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบันและภำษีเงินได้นี
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ประเมิน โดยหนวยงำนจัดเก็บภำษี หนวยงำนเดียวกันสำหรับหนวยภำษีเดียวกัน หรื อหนวยภำษีต ำงกัน สำหรับ
หนวยภำษีตำงกันนันกิจกำรมี ควำมตังใจจะจำยชำระหนี สิ นและสิ นทรั พย์ภำษีเงิ นได้ของปี ปั จจุ บันด้วยยอดสุทธิ
หรื อตังใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจำยชำระหนี สินในเวลำเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบั่ชีจ ะบันทึ กตอเมือมีควำมเป็ นไปได้คอนข้ำงแนนอนวำกำไรเพือเสี ยภำษีใน
อนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกตำงชัวครำวดังกลำว สิ น ทรัพ ย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บั่ชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรำยงำนและจะถูกปรับลดลงเทำทีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
4.16 กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้น
กำไร(ขำดทุน)ต่ อหุ้นขันพืนฐำน
กำไร(ขำดทุน)ตอหุ ้นขันพื นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรหรื อขำดทุนของผู ถ้ ือหุ ้นสำมั่ของบริ ษ ัทด้วยจำนวน
หุน้ สำมั่ถัวเฉลียถวงนำหนักทีออกจำหนำยแล้วระหวำงปี
4.17 รำยงำนทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
สวนงำนทำงธุ รกิ จ แสดงให้ เห็ น ถึ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อบริ ก ำรของแตละสวนงำนทำงธุ รกิ จ ซึ งมี ค วำมเสี ยง และ
ผลตอบแทนที แตกตำงกัน
ข้อมูลจำแนกตำมสวนงำนแสดงโดยแบงตำมสวนงำนธุรกิ จของกลุมบริ ษ ัท ได้แก ธุ รกิ จผลิตและจัดจำหนำยไม้
แผนอัดเรี ยบ ไม้ยำงพำรำแปรรู ป กำรให้บริ กำรเกียวกับไม้ยำงพำรำแปรรูป และกำรบริ กำรให้เชำอสังหำริ มทรัพย์
ธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพือขำย
4.18 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลคำยุติธรรม หมำยถึง รำคำทีคำดวำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรั พย์หรื อเป็ นรำคำทีจะต้องจำยเพือโอนหนี สิ นให้
ผู้อืนโดยรำยกำรดังกลำวเป็ นรำยกำรทีเกิ ดขึ นในสภำพปกติระหวำงผู ้ซือและผู้ขำย (ผู้รวมในตลำด) ณ วัน ที วัด
มูลคำ บริ ษ ัทใช้รำคำเสนอซือขำยในตลำดที มีสภำพคลองในกำรวัดมูลคำยุติธรรมของสิ น ทรัพย์และหนี สิ นซึ ง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเกียวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลคำด้วยมูลคำยุติธรรม ยกเว้นในกรณีทีไมมีตลำดที
มี สภำพคลองสำหรับสิน ทรัพ ย์หรื อหนีสิ นทีมีลักษณะเดียวกันหรื อไมสำมำรถหำรำคำเสนอซื อขำยในตลำดที มี
สภำพคลองได้ บริ ษ ัทจะประมำณมูลคำยุติธรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลคำทีเหมำะสมกับแตละสถำนกำรณ์
และพยำยำมใช้ขอ้ มูลทีสำมำรถสังเกตได้ทีเกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสินทีจะวัดมูลคำยุติธรรมนันให้มำกที สุด
ลำดับชันของมูลคำยุติธรรมที ใช้วดั มูลคำและเปิ ดเผยมูลคำยุติธรรมของสิ น ทรัพย์และหนี สิ นในงบกำรเงิน แบง
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที นำมำใช้ในกำรวัดมูลคำยุติธรรม ดังนี
ระดับ ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื อขำยของสินทรั พย์หรื อหนี สินอยำงเดี ยวกันในตลำดทีมีสภำพคลอง
ระดับ ใช้ขอ้ มูลอืนทีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรื อหนีสิ น ไมวำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ ใช้ขอ้ มูลที ไมสำมำรถสังเกตได้ เชน ข้อมูลเกียวกับกระแสเงิ นในอนำคตทีกิจกำรประมำณขึน
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ทุก วันสิ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษ ัทจะประเมิน ควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหวำงลำดับชันของมูลคำ
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนีสิ นทีถืออยู ณ วันสินรอบระยะเวลำรำยงำนทีมีกำรวัดมู ลคำยุติธรรมแบบเกิดขึน
ประจำ
5.

ผลสะสมจำกกำรเปลียนแปลงนโยบำยกำรบัญชีเนืองจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติ
ก) เครื องมือทำงกำรเงิน

ณ วันที 1 มกรำคม 2563 กำรจัดประเภทและวัดมูลคำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นตำมทีกำหนดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที 9 เปรี ยบเทียบกับกำรจัดประเภทและมูลคำตำมบั่ชีเดิม แสดงได้ดังนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
มูลคำตำม
กำรจัดประเภทและวัดมูลคำ
หลักกำรบั่ชีเดิม
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที 9
มูลคำยุติธรรม มูลคำยุติธรรม
ผำนกำไรหรื อ ผำนกำไรขำดทุ น รำคำทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
ตัดจำหนำย
รวม
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด
13,013
13,013
13,013
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอืน
12,752
12,752
12,752
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไมหมุนเวียนอืน
13,221
13,221
13,221
รวมสินทรั พย์ทำงกำรเงิน
38,986
38,986
38,986

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที มกรำคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอืน
เงิ นให้กยู้ ืมระยะสัน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไมหมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ทำงกำรเงิน
ณ วันที มกรำคม

(พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลคำตำม
กำรจัดประเภทและวัดมูลคำ
หลักกำรบั่ชีเดิม
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับที 9
มูลคำยุติธรรม มูลคำยุติธรรม
ผำนกำไรหรื อ ผำนกำไรขำดทุ น รำคำทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอืน
ตัดจำหนำย
รวม
2,193
45,408
507,502
4,422
559,525

-

-

2,193
45,408
507,502
4,422
559,525

2,193
45,408
507,502
4,422
559,525

กลุมบริ ษทั ไมได้กำหนดให้หนี สิ นทำงกำรเงินใดวัดมูลคำด้วยมูลคำยุติธรรมผำนกำไรขำดทุน
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ข) สัญญำเช่ ำ
ตำมทีกลำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3.5 กลุมบริ ษ ัทได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที
16 มำถือปฏิบัติในระหวำงงวดปั จจุบัน โดยกลุมบริ ษทั ได้เลือกปรั บผลสะสมจำกกำรเปลียนแปลงโดยปรับปรุ ง
กับ กำไรสะสม ณ วันที มกรำคม
และไมปรับย้อนหลังงบกำรเงินงวดกอนทีแสดงเปรี ยบเทียบ
ผลกระทบตอกำไรสะสมต้นงวดปี
เหลำนี มำถือปฏิ บัติ แสดงได้ดังนี

จำกกำรเปลียนแปลงนโยบำยกำรบั่ชีเนื องจำกกำรนำมำตรฐำน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
สวนของหนีสิ นตำมสั่่ำเชำที ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึงปี
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินตำมสั่่ำเชำ

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
สวนของหนีสิ นตำมสั่่ำเชำที ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึงปี
หนีสินไม่ หมุนเวียน
หนีสินตำมสั่่ำเชำ

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที

ณ วันที
ธันวำคม

ณ วันที
มกรำคม

-

1,748

1,748

-

268

268

-

1,480

1,480

-

1,430

1,430

-

220

220

-

1,210

1,210

ณ วันที
ธันวำคม

(พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน
ณ วันที
ฉบับที
มกรำคม
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กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที มำถือปฏิบัติครังแรก กลุมบริ ษ ัทรับรู ้หนี สิ นตำมสั่่ำเชำสำหรับ
สั่่ำเชำที เคยจัดประเภทเป็ นสั่่ำเชำดำเนินงำนด้วยมูลคำปั จจุบันของเงินจำยชำระตำมสั่่ำเชำที เหลืออยูคิดลด
ด้ว ยอัตรำดอกเบี ยเงิ น กู้ยืมสวนเพิมของกลุมบริ ษ ัท ณ วัน ที มกรำคม
สำหรับ สั่ ่ำเชำที เคยจัด ประเภท
เป็ นสั่่ำเชำเงิ น ทุ น กลุมบริ ษ ัทรับรู้มูลคำตำมบั่ชี ของสิน ทรัพย์และหนี สิ นตำมสั่่ำเชำด้วยมูลคำตำมบั่ ชี เดิม
กอนวันทีนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที มำถือปฏิบัติครังแรก
อัตรำดอกเบี ยเงินกูย้ ืมสวนเพิมดังกลำวของกลุมบริ ษ ัทที นำมำคำนวณหนีสิ นตำมสั่ ่ำเชำ ณ วันที มกรำคม
เทำกับร้อยละ 6.50
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ภำระผูกพันตำมสั่่ำเชำดำเนินงำนที เปิ ดเผย
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
บวก สิ ทธิ ทีจะซื อหรื อขยำยระยะเวลำทีคอนข้ำงแน
ทีจะมี กำรใช้สิทธิ
(หัก) สั่่ำพิจำรณำเป็ นสั่่ำบริ กำร
(หัก) ดอกเบี ยจำยรอตัดบั่ชี
หนีสินตำมสั่่ำเชำเพิมขึนจำกกำรนำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที 16 มำปฏิบ ัตใิ ช้
หนีสินสั่่ำเชำกำรเงิน ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
หนีสินตำมสั่่ำเชำ ณ วันที 1 มกรำคม 2563
หนีสินตำมสั่่ำเชำข้ำงต้น ประกอบด้วย
หนีสินสั่่ำเชำหมุนเวียน
หนีสินสั่่ำเชำไมหมุนเวียน
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แบงตำมประเภทสินทรัพย์ ได้ดังนี

409

195

1,871
(191)
(341)

1,530
(16)
(279)

1,748
1,748

1,430
1,430

268
1,480
1,748

220
1,210
1,430

(พันบำท)

งบกำรเงินรวม
งบเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที 3
ณ วันที 1
ณ วันที 1
ณ วันที 1
ธันวำคม 2563 มกรำคม 2563 ธันวำคม 2563 มกรำคม 2563
ทีดินและสวนปรับปรุ งทีดิน
อำคำรและสวนปรับปรุ งอำคำร
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้

276
1,159
1,435

337
1,411
1,748

276
898
1,174

337
1,093
1,430
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
6.

รำยกำรบัญชีกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเกียวข้ องกัน
บริ ษ ัทมี รำยกำรบั่ชีกบั บริ ษ ัทและบุคคลทีเกี ยวข้องกัน สิ นทรัพ ย์ หนี สิ น รำยได้ ต้นทุนและคำใช้จำยสวนหนึงของ
บริ ษ ัทเกิ ด ขึ นจำกรำยกำรกับ บริ ษ ัท และบุ คคลที เกี ยวข้องกัน ดังกลำว บริ ษ ัท เหลำนี เกี ยวข้องกัน โดยกำรมี ผู ้ถือหุ ้น
บำงสวนและ/หรื อกรรมกำรรวมกัน ผลของรำยกำรดังกลำวซึ งเป็ นรำยกำรปกติ ธุ รกิ จ ได้รวมไว้ในงบกำรเงิ นตำม
มูลฐำนทีตกลงกันโดยบริ ษทั และบริ ษ ทั ทีเกียวข้องกัน
ชือบุคคลและกิจกำร

บริ ษัทย่อย
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
บุคคลและกิจกำรทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั พี พี แลนด์ พร็อพเพอร์ตี จำกัด
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์
ผู้บริหำรสำคัญ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
บริ ษทั ยอย
ผูถ้ ือหุ้นให่
คูสมรสของผูบ้ ริ หำรสำคั่
ผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรบริ ษทั
ผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรบริ ษทั
บุคคลทีมีอำนำจและควำมรับผิดชอบกำรวำงแผน สังกำรและ
ควบคุมกิ จ กรรมตำง ๆ ของกิ จ กำรไมวำทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ทังนี รวมถึ งกรรมกำรของกลุ มบริ ษ ัท (ไมวำจะทำหน้ำที ใน
ระดับบริ หำรหรื อไม)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ มีดังนี
ประเภทรำยกำร
ดอกเบี ยรับ
คำเชำ
ดอกเบี ยจำย
- บริ ษทั ยอย
- บุคคลทีเกียวข้องกันอืน

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ร้อยละ 2. ตอปี
ตำมสั่่ำ
ไมคิดดอกเบีย
ร้อยละ ตอปี
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
รำยกำรบั่ ชี ทีมีส ำระสำคั่ ของสิ นทรัพ ย์และหนีสิ นกับบุ คคลหรื อกิ จ กำรทีเกี ยวข้องกัน ณ วันที
และ 2562 มีดังนี

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสัน
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
เงินต้น
หัก คำเผือผลขำดทุ น
สุ ทธิ
ลูกหนีหมุนเวียนอืน
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
ดอกเบี ยค้ำงรับ
หัก คำเผือผลขำดทุน
สุ ทธิ
เงินกู้ยืมระยะสัน
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
บุคคลที เกียวข้องกัน:
คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
คุณวิชัย ตันพัฒนรัตน์
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
รวม
เจ้ำหนีหมุนเวียนอืน
(ดอกเบียค้ำงจ่ ำย)
บุคคลที เกียวข้องกัน:
คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
รวม
ค่ำใช้ จ่ำยค้ำงจ่ ำย
ผูบ้ ริ หำรคนสำคั่
หนีสินตำมสัญญำเช่ ำ
บุคคลที เกียวข้องกัน:
หนีสินตำมสั่่ำเชำ
ดอกเบี ยจำยรอตัดบั่ชี
หนีสินตำมสั่่ำเชำ – สุทธิ

2563

งบกำรเงินรวม

(พันบำท)
2562

ธันวำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

-

-

592,402
(107,456)
484,946

621,502
(114,000)
507,502

-

-

33,857
(17,775)
16,082

33,857
33,857

-

-

-

12,050

300
3,000
3,300

23,750
300
3,000
27,050

300
3,000
3,300

550
300
3,000
15,900

248
248

789
98
887

248
248

98
98

-

10,983

-

9,476

1,715
(236)
1,479

-

1,403
(193)
1,210

-
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม

หนีสินสั่่ำเชำประกอบด้วย:
หนีสินสั่่ำเชำหมุนเวียน
หนีสินสั่่ำเชำไมหมุนเวียน
รวม

(พันบำท)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

286
1,193
1,479

234
976
1,210

รำยกำรเคลื อนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสันและเงินกูย้ ืมระยะสันกับบุคคลและกิจกำรทีเกียวข้องกัน มีดังนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสัน
ยอดยกมำ
621,502
627,002
เพิมขึน
(ลดลง)
(29,100)
(5,500)
ยอดยกไป
592,402
621,502
หัก คำเผือผลขำดทุนด้ำนเครดิต
(107,456)
(114,000)
สุ ทธิ
484,946
507,502
เงินกู้ยืมระยะสัน
ยอดยกมำ
เพิมขึน
(ลดลง)
ยอดยกไป

27,050
(23,750)
3,300

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

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

3,000
46,400
(33,500)
15,900
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
รำยกำรทีมี สำระสำคั่ทีเกิดขึนระหวำงบุคคลหรื อกิ จกำรที เกียวข้องกันสำหรับปี สิ นสุดวันที 3 ธันวำคม 2563 และ
2562 มี ดังนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ดอกเบียรับ
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
7,761
ค่ำเช่ ำ
ผูบ้ ริ หำรที สำคั่
ดอกเบียจ่ำย
บุคคลที เกียวข้องกัน:
คุณวิบูลย์ โกศลธนวงศ์
คุณมณี ตันพัฒนรัตน์
หนีสงสั ยจะสู ญ
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด
ค่ำตอบแทนผู้บริ หำรสำคัญ
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

-

156

-

128

441
150

697
98

150

10
98

-

-

21,231

31,715

3,924
520
4,444

12,467
656
13,123

3,807
520
4,327

10,903
554
11,457

บริ ษทั ได้หยุดรับรู ้ดอกเบี ยรั บจำกเงินให้กยู้ ืมระยะสันกิจกำรทีเกียวข้องกัน เมือมีกำรค้ำงนำนเกิน เดือน เป็ นจำนวน
เงิน . ล้ำนบำท (ในงบกำรเงินมีดอกเบี ยค้ำงรั บแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน บั่ชีลูกหนีหมุนเวียนอืนจำนวน
. ล้ำนบำท )
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
7.

ลูกหนีกำรค้ ำและลูกหนีหมุนเวียนอืน
ณ วันที ธันวำคม
และ
ประกอบด้วย :

ลูกหนี กำรค้ำ
ยังไมถึ งกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไมเกิน เดือน
มำกกวำ - เดือน
รวมลูกหนี กำรค้ำ
ลูกหนี หมุนเวียนอื น
คำใช้จำยลวงหน้ำ
ดอกเบี ยค้ำงรับ
อืน ๆ
รวม
หัก คำเผือผลขำดทุนลูกหนี
รวมลูกหนี หมุนเวียนอืน
ลูกหนี หมุนเวียนอื น-กิจกำรที
เกียวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
รวมลูกหนีกำรค้ำและลูกหนี
หมุนเวียนอื น

2563

งบกำรเงินรวม

(พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562

413

3,438

413

3,438

1,912
2,325

2,151
49
5,638

1,912
2,325

2,151
49
5,638

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

754
137
11,970
12,861
(5,747)
7,114

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

684
137
10,839
11,660
(5,747)
5,913

-

-

16,082

33,857

6,510

12,752

21,704

45,408

คำเผือผลขำดทุนของลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอืนมีกำรเปลียนแปลงของในระหวำงปี ดังนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดยกมำต้นปี
(5,747)
เพิมขึนระหวำงปี
ลดลงระหวำงปี
501
ยอดคงเหลือปลำยปี
(5,246)
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
8.

สินค้ ำคงเหลือ
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :
(พันบำท)
2563
สินค้ำสำเร็ จรู ปและสินค้ำซื อมำขำยไป
สินค้ำระหวำงผลิต
วัตถุดิบ
วัสดุสินเปลือง
อสังหำริ มทรัพย์เพือขำยและกำรพัฒนำ
รวม
หัก คำเผือกำรลดมูลคำของสิ นค้ำ
สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม

2562

42,245
3,421
126

40,935
5,259
-

42,245
3,421
126

40,935
5,259
-

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

7,231
547,300
600,725
(23,674)
577,051

7,449
-

7,231
-

53,241
(25,977)
27,264

53,425
(23,674)
29,751

คำเผือกำรลดมูลคำของสินค้ำมีกำรเปลียนแปลงของในระหวำงปี ดังนี

ยอดยกมำต้นปี
เพิมขึนระหวำงปี
ลดลงระหวำงปี
ยอดคงเหลือปลำยปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

(พันบำท)

งบกำรเงินรวม
(23,674)
(7,377)
970
(30,081)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(23,674)
(3,273)
970
(25,977)

ณ วันที ธัน วำคม
บริ ษ ัทได้โอนกลับรำยกำรคำเผือกำรลดมูลคำของสิ น ค้ำคงเหลื อจำนวน 0.97 ล้ำนบำท
เนืองจำกบริ ษทั มีกำรนำสินค้ำทีเคยตังคำเผือกำรลดมูลคำของสินค้ำไว้มำจำหนำยระหวำงปี
ณ วันที ธันวำคม
บริ ษ ทั และบริ ษ ัทยอยพิจำรณำตังคำเผือกำรลดมูลคำของสิ นค้ำคงเหลื อ จำนวน . ล้ำนบำท
และจำนวน . ล้ำนบำทตำมลำดับ

32

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
กลุมบริ ษทั มีขอ้ มูลเกียวกับโครงกำรดังนี

จำนวนโครงกำรทีดำเนินกำรอยูต้นปี
จำนวนโครงกำรทีปิ ดแล้ว
จำนวนโครงกำรทีเปิ ดใหม
จำนวนโครงกำรทีดำเนินกำรอยูสิ นปี (โครงกำร)
มูลคำซื อขำยทีได้ทำสั่่ำแล้วทังสิ น (ล้ำนบำท)
คิดเป็ นร้ อ ยละของยอดขำยรวมของโครงกำรทีเปิ ดดำเนิ น กำรอยู
(ร้อยละ)

2563

งบกำรเงินรวม
5
5
707.98

2562

54.71

5
5
658.46
50.88

ทีดินรอกำรพัฒนำ
ณ วันที 31 ธัน วำคม 256 และ
บริ ษ ัท ยอยมี ที ดิน รอกำรพัฒ นำรำคำทุ น 118.87 ล้ำนบำทแสดงด้วยรำคำทุ น
รำคำทุนทังหมดของที ดินดังกลำวแสดงไว้ไมเกินรำคำประเมินตำมรำยงำนกำรประเมินของผู ป้ ระเมินรำคำอิ สระลำสุ ด
9.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที 31 ธันวำคม 256 และ

ชือบริ ษทั
บริ ษทั แฟนซี แอสเสท
จำกัด
หัก คำเผือผลขำดทุน
สุ ทธิ

รำยละเอียดของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ยอยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดังนี
ทุนชำระแล้ว
(พันบำท)
2563
2562
20,000

10,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สัดสวนเงินลงทุน
(ร้อยละ)
2563
2562
100

รำคำทุน
(พันบำท)

100

2563

2562

20,000
(20,000)
-

10,000
(10,000)
-

ตำมมติ ทีประชุมคณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครังที 3/2563 เมือวันที 2 มี นำคม 2563 มีมติอนุ มตั ิกำรเข้ำซื อหุ ้น สำมั่เพิมทุน
ของ บริ ษ ัท แฟนซี แอสเสท จำกัด ในสัดสวนร้อยละ100 แบงออกเป็ น , หุ้น มูลคำหุ้นละ บำท ของจำนวน
หุ ้น สำมั่ เพิ มทุ น ของ บริ ษ ัท แฟนซี แอสเสท จำกัด มูลคำเงิ น ลงทุ น ทั งสิ น 10.00 ล้ำนบำท โดยมี ว ัตถุ ประสงค์
เพือพัฒนำตอเนื องในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์ทีดำเนิ นอยู และบริ ษ ัทได้จำยชำระคำหุ ้นเพิมทุนดังกลำวครบถ้วนแล้ว
เมือวันที 10 มี นำคม 2563
ในระหวำงปี บริ ษ ัทได้พิจำรณำด้อยคำเงินลงทุนในบริ ษทั ยอย เนืองจำกมูลคำที คำดวำจะได้รับคืนตำกวำมูลคำตำมบั่ชี
โดยบันทึกคำเผือกำรด้อยคำในบริ ษทั แฟนซี แอสเสท จำกัด จำนวน 10 ล้ำนบำท เป็ นจำนวนเงินรวม ล้ำนบำท
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
10.

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่ หมุนเวียนอืน
ณ วันที ธันวำคม
และ
กลุมบริ ษทั มีเงินฝำกธนำคำรทีมีขอ้ จำกัดกำรใช้จำนวน . ล้ำนบำท และ .
ล้ำนบำท ในงบกำรเงิ น รวมตำมลำดั บ และจำนวน . ล้ำนบำท และ . ล้ำนบำท ในงบกำรเงิน เฉพำะกิ จ กำร
ตำมลำดับ ไปคำประกันวงเงินสินเชือและกำรออกหนังสือค ำประกันสำธำรณูปโภคให้แกกลุมบริ ษทั

11.

อสังหำริมทรัพย์เพือกำรลงทุน
รำยกำรเคลื อนไหวสำหรับปี สินสุดวันที

ธันวำคม

และ

ประกอบด้วย :
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อำคำรและ
สิ งปลูกสร้ำง
รวม
ทีดิน

รำคำทุน
ณ วันที มกรำคม 62
เพิมขึน
จำหนำย
โอนมำจำก
- ทีดิน อำคำร และอุปกรณ์
- สินทรัพย์ทีไมได้ใช้ในกำรดำเนินงำน
ณ วันที ธันวำคม 562 และ ณ วันที ธันวำคม 2563
ค่ำเสื อมรำคำสะสม
ณ วันที มกรำคม 62
คำเสื อมรำคำสำหรับปี
จำหนำย
โอนมำจำก
- สินทรัพย์ทีไมได้ใช้ในกำรดำเนินงำน
ณ วันที ธันวำคม 62
คำเสื อมรำคำสำหรับปี
ณ วันที ธันวำคม 63
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563

48,555
-

80,451
8,182
(569)

129,006
8,182
(569)

149
3,082
51,786

60,278
148,342

149
63,360
200,128

-

48,778
5,728
(226)

48,778
5,728
(226)

-

47,017
101,297
7,267
108,564

47,017
101,297
7,267
108,564

51,786
51,786

47,045

98,831

39,778

91,564
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563 อสังหำริ มทรัพ ย์เพือกำรลงทุนของบริ ษ ัท ได้แก ทีดิน อำคำรและสิ งปลูกสร้ำง แสดงมูลคำ
ตำมบั่ชี ตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 91.56 ล้ำนบำท (มูลคำยุติธรรมตำมรำคำประเมินโดย
ผูป้ ระเมินรำคำอิสระจัดทำในปี 2562 เมือวันที 17 และ 25 ธันวำคม 2562 โดยวิธีรำคำทุ น (Cost approach)ตำมงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำร จำนวนเงิน 351.08 ล้ำนบำท)
รำยได้คำเชำจำกอสังหำริ มทรัพย์เพือกำรลงทุนและคำใช้จำยในกำรดำเนิ นงำนทำงตรงรับรู้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี
สิ นสุดวันที ธันวำคม 2563 และ
มีดังนี

รำยได้คำเชำ
คำใช้จำยในกำรดำเนินงำนทำงตรง
กอให้เกิดรำยได้
ไมกอให้เกิดรำยได้
รวม
จำนวนคำเชำขันตำทีจะได้รับในอนำคต มีด ังนี

ภำยในหนึงปี
หลังจำกหนึงปี แตไมเกินวันที มีนำคม
รวม

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงิ นเฉพำะกิจกำร
2563
2562
39,000
24,596

7,683
7,683

6,825
2,903
9,728

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
39,000
9,000
48,000
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12.

72,362
(149)
72,213
72,213
(8,005)
64,208

ณ วันที มกรำคม 63
เพิมขึน
จำหนำย
โอนไปยังสินทรัพย์ไมใช้ดำเนินงำน
ณ วันที ธันวำคม 63

ทีดิน

และ

รำคำทุน
ณ วันที มกรำคม 62
เพิมขึน
จำหนำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรั พย์เพือกำรลงทุน
ณ วันที ธันวำคม 62

ทีดิน อำคำร และอุปกรณ์
รำยกำรเคลือนไหวสำหรับปี สินสุดวันที ธันวำคม

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563

238,768
(40,746)
198,022

238,768
238,768

อำคำรและ
สิ งปลูกสร้ำง

ประกอบด้วย :

642,985
3
(9,901)
(80,560)
552,527

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

เครืองจักร
และอุปกรณ์

5,136
8
(287)
4,857

6,079
44
(987)
5,136

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
เครืองตกแตง
และเครื องใช้
สำนักงำน

38,293
(2,082)
(16,639)
19,572

38,293
38,293

ยำนพำหนะ

6,378
6,378

7,096
(718)
6,378

งำนระหวำง
กอสร้ำง

36

1,003,773
11
(11,983)
(146,237)
845,564

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

รวม

2
3

72,213
64,208

-

ณ วันที มกรำคม 3
คำเสื อมรำคำสำหรับปี
จำหนำย
โอนไปยังสิ นทรั พย์ไมใช้ดำเนินงำน
ณ วันที ธันวำคม 3

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที ธันวำคม
ณ วันที ธันวำคม

-

ค่ำเสื อมรำคำสะสม
ณ วันที มกรำคม 2
คำเสื อมรำคำสำหรับปี
จำหนำย
ณ วันที ธันวำคม 2

ทีดิน

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563

52,034
37,176

186,734
7,690
(33,578)
160,846

174,796
11,938
186,734

อำคำรและ
สิ งปลูกสร้ำง

249,932
203,314

393,053
21,529
(9,688)
(55,681)
349,213

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

เครืองจักร
และอุปกรณ์

481
175

4,655
307
(280)
4,682

5,179
436
(960)
4,655

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
เครืองตกแตง
และเครื องใช้
สำนักงำน

2,402
893

35,891
1,225
(1,994)
(16,443)
18,679

34,412
1,479
35,891

ยำนพำหนะ

-

-

6,378
6,378

งำนระหวำง
กอสร้ำง

37

383,440
312,144

620,333
30,751
(11,682)
(105,982)
533,420

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

รวม

72,362
(149)
72,213
72,213
(8,005)
64,208

รำคำทุน
ณ วันที มกรำคม 2
เพิมขึน
จำหนำย
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพือกำรลงทุน
ณ วันที ธันวำคม 2

ณ วันที มกรำคม 3
เพิมขึน
จำหนำย
โอนไปยังสิ นทรัพย์ไมใช้ดำเนินงำน
ณ วันที ธันวำคม 3

ทีดิน

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563

238,768
(40,746)
198,022

238,768
238,768

อำคำรและ
สิ งปลูกสร้ำง

642,000
3
(9,901)
(80,560)
551,542

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

เครืองจักร
และอุปกรณ์

4,488
8
(287)
4,209

5,433
42
(987)
4,488

(พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครืองตกแตง
และเครื องใช้
สำนักงำน

37,576
(2,082)
(16,639)
18,855

37,576
37,576

ยำนพำหนะ

6,378
6,378

7,096
(718)
6,378

งำนระหวำง
กอสร้ำง

38

1,001,423
11
(11,983)
(146,237)
843,214

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

รวม

2
3

72,213
64,208

-

ณ วันที มกรำคม 3
คำเสื อมรำคำสำหรับปี
จำหนำย
โอนไปยังสิ นทรั พย์ไมใช้ดำเนินงำน
ณ วันที ธันวำคม 3

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที ธันวำคม
ณ วันที ธันวำคม

-

ค่ำเสื อมรำคำสะสม
ณ วันที มกรำคม 2
คำเสื อมรำคำสำหรับปี
จำหนำย
ณ วันที ธันวำคม 2

ทีดิน

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563

52,034
37,176

186,734
7,690
(33,578)
160,846

174,796
11,938
186,734

อำคำรและ
สิ งปลูกสร้ำง

249,828
203,303

392,172
21,436
(9,688)
(55,681)
348,239

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

เครืองจักร
และอุปกรณ์

335
130

4,153
206
(280)
4,079

4,804
309
(960)
4,153

(พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครืองตกแตง
และเครื องใช้
สำนักงำน

2,350
985

35,226
1,081
(1,994)
(16,443)
17,870

33,891
1,335
35,226

ยำนพำหนะ

-

-

6,378
6,378

งำนระหวำง
กอสร้ำง

383,138
312,180

39

618,285
30,413
(11,682)
(105,982)
531,034

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

รวม

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
ณ วันที ธันวำคม 2563 ทีดิน อำคำรและสิ งปลูกสร้ำง แสดงมูลคำตำมบั่ชี ตำมงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร จำนวน 312.14 ล้ำนบำท (มูลคำยุติธรรมตำมรำคำประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิ สระ เมือวันที 8 ธันวำคม 3
และ พฤศจิกำยน
โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 357.40 ล้ำนบำท และ . ล้ำนบำทตำมลำดับ
คำเสื อมรำคำสำหรับปี สิ นสุ ดวันที
ณ วันที ธันวำคม
มูลคำต้นทุนมี ดังนี

และ

ธันวำคม

จำนวน 30.75 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 30.41 ล้ำนบำท)

กลุมบริ ษ ัทมี สินทรัพ ย์ถำวรทีคิดคำเสื อมเต็มมูลคำแล้ว แตยังใช้งำนอยูคิ ดเป็ น
พันบำท

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2562

229,364
228,123

219,395
219,381

ณ วันที ธันวำคม
กลุมบริ ษ ัทได้มีกำรจัดประเภททีดิ น อำคำร และอุปกรณ์ทีไมอยูในสภำพพร้อมใช้งำน ซึ งมี
ข้อมูลตำมบั่ชีเทำกับ 34.52 ล้ำนบำท (ตำมหมำยเหตุ )
13.

สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้
สินทรัพย์สิทธิกำรใช้แบงตำมประเภทสินทรัพย์ ได้ดังนี

(พันบำท)

งบกำรเงินรวม
ณ วันที
ณ วันที
ธันวำคม 2563 มกรำคม
ทีดินและสวนปรับปรุ งทีดิน
อำคำรและสวนปรับปรุ งอำคำร
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้

276
1,159
1,435

337
1,411
1,748

รำยกำรเคลื อนไหวของบั่ชีสินทรั พย์สิทธิกำรใช้ สำหรับ ปี สิ นสุดวันที

มูลคำสุทธิตำมบั่ชี ณ วันที มกรำคม
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที มำใช้ ณ วันที มกรำคม
(หมำยเหตุ 5)
เพิมขึนระหวำงปี
หัก คำเสื อมรำคำสำหรับปี
มูลคำสุทธิตำมบั่ชี ณ วันที ธันวำคม 2563

งบเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที 1
ณ วันที
ธันวำคม 2563 มกรำคม

ธันวำคม

งบกำรเงินรวม

276
898
1,174

337
1,093
1,430

มีด ังนี
(พันบำท)
-

1,748
(313)
1,435

งบกำรเงินเฉพำะ

-

1,430
(256)
1,174
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
คำใช้จำยเกียวกับสั่่ำเชำที รับรู้ในรำยกำรตอไปนี ในสวนของกำไรหรื อขำดทุน
(พันบำท)
คำเสื อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี ยจำยจำกหนี สินตำมสั่่ำเชำ
คำใช้จำยทีเกียวกับสั่่ำเชำซึงสิ นทรัพย์อำ้ งอิ งมีมูลคำตำ

งบกำรเงินรวม
313
106
125

งบกำรเงินเฉพำะ
256
86
48
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14.

2
3

8,005

-

ค่ำเสื อมรำคำสะสม
ณ วันที มกรำคม
คำเสื อมรำคำสำหรับปี
โอนไปยังอสังหำริ มทรัพย์เพือกำรลงทุน
ณ วันที ธันวำคม
และ ณ วันที มกรำคม
คำเสื อมรำคำสำหรับปี
รับโอนจำกทีดิ น อำคำร และอุปกรณ์
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที ธันวำคม
ณ วันที ธันวำคม

3,082
(3,082)
8,005
8,005

รำคำทุน
ณ วันที มกรำคม
โอนไปยังอสังหำริมทรัพย์เพือกำรลงทุน
ณ วันที ธันวำคม 2562 และ ณ วันที มกรำคม
รับโอนจำกทีดิ น อำคำร และอุปกรณ์
ณ วันที ธันวำคม

ทีดิน

5,131

45,771
1,246
(47,017)
2,037
33,578
35,615

40,746
40,746

60,278
(60,278)

อำคำรและ
สิ งปลูกสร้ำง

สินทรัพย์ทีไม่ ได้ ใช้ ในกำรดำเนินงำน
รำยกำรเคลื อนไหวของบั่ชีสินทรัพย์ทีไมใช้ในกำรดำเนินงำน สำหรับปี สิ นสุดวันที ธันวำคม

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563

-

21,281

5,336
5,336
3,598
55,681
64,615

5,336
5,336
80,560
85,896

มีดังนี

2

5
280
285

287
287

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครืองตกแตง
เครืองจักร
และเครื องใช้
และอุปกรณ์
สำนักงำน

และ

110

86
16,443
16,529

16,639
16,639

ยำนพำหนะ
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34,529

51,107
1,246
(47,017)
5,336
5,726
105,982
117,044

68,696
(63,360)
5,336
146,237
151,573

รวม

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
ณ วันที ธันวำคม 3 และ 2562 สิ นทรัพย์ทีไมได้ใช้ดำเนิ นงำนของบริ ษ ัท รำคำตำมบั่ชี จำนวนประมำณ 34.53
ล้ำนบำท ประกอบด้วย ทีดิน . ล้ำนบำท อำคำรและสิ งปลูกสร้ำงมูลคำตำมบั่ชีประมำณ . ล้ำนบำท เครื องจักร
และอุปกรณ์ ทีไมใช้งำนได้มูลคำตำมบั่ชีประมำณ 21.28 ล้ำนบำท และทรัพย์สินถำวรอืน มูลคำตำมบั่ชีจ ำนวน .
ล้ำนบำท
ณ วันที 31 ธัน วำคม 2563 ที ดิน ที ไมใช้งำน มู ลคำยุ ติธ รรมตำมรำคำประเมิน โดยผู ้ประเมิน รำคำอิ ส ระ เมือวันที
ธันวำคม
โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 68.33 ล้ำนบำท
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563 อำคำรและสิ งปลูกสร้ำง เครื องจักรและอุปกรณ์ ทีไมใช้งำน มูลคำยุติธรรมตำมรำคำประเมิน
โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ เมือวันที 17 กุมภำพันธ์
โดยวิธีรำคำทุน (Cost approach) จำนวนเงิน 29.91 ล้ำนบำท
15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
ณ วันที ธันวำคม
และ

ประกอบด้วย :

เงินประกัน
สินทรัพย์ไมหมุนเวียนอื น
รวม
16.

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2562
102
102
2,771
10,504
2,873
10,606

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
91
91
2,771
3,357
2,862
3,448

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั นจำกสถำบันกำรเงิน
ณ วันที ธันวำคม
และ
ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบั่ชี
เงินกูย้ ืมระยะสันและเจ้ำหนี แพ็คกิงเครดิต
รวม

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
(ร้อยละ)
(พันบำท)
(ร้อยละ)
(พันบำท)
5.25 - 6.00
7,815
7.125
10,805
4.25 - 6.00
17,849
5.00 - 6.00
16,663
25,664
27,468
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
รำยกำรเคลือนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสันและเจ้ำหนี แพ็คกิงเครดิต จำกสถำบันกำรเงิ นสำหรับปี สิ นสุ ดวันที
มีด ังนี

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม/
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
16,663
102,956
(101,770)
17,849

ณ วันที มกรำคม
บวก กูเ้ พิม
หัก จำยชำระ
ณ วันที ธันวำคม 2563
วงเงิ นสินเชือ

เงินเบิกเกินบั่ชี
เงินกูย้ ืมระยะสัน
เจ้ำหนี แพ็คกิงเครดิต
สั่่ำซือขำยตำงประเทศลวงหน้ำ
หนังสือคำประกัน
รวม

ธันวำคม

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2562
15,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
62,754
55,422
112,754
105,422

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
15,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
4,422
4,422
54,422
54,422

วงเงิ นสินเชือของบริ ษทั ทีมีหลักประกัน คือ เงินฝำกสถำบันกำรเงิ นทีมีภำระคำประกัน และคำประกันโดย กรรมกำรบำง
ทำนของบริษ ทั (ไมคิดคำธรรมเนียม)
วงเงิ นสินเชือของบริษ ทั ยอยมีอสังหำริมทรัพย์เพือขำยและกำรพัฒนำและเงินฝำกสถำบันกำรเงินทีมีภำระคำประกันเป็ น
หลักประกันและคำโดยบริษ ทั และบุคคลอืน (ไมคิดคำธรรมเนียม)
หนังสื อคำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำ สำธำรณูปโภค และอืนๆซึงคำประกันโดยบั่ชีเงินฝำกธนำคำรกรรมสิทธิ ของกลุมบริ ษทั
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
17.

เจ้ำหนีกำรค้ ำและเจ้ ำหนีหมุนเวียนอืน
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย :

เจ้ำหนี กำรค้ำ
เจ้ำหนี หมุนเวียนอืน
คำใช้จำยค้ำงจำย
รำยได้รับลวงหน้ำ
เงินชดเชยกำรเลิกจ้ำงค้ำงจำย
อืน ๆ
รวมเจ้ำหนี หมุนเวียนอืน
เจ้ำหนีหมุนเวียนอื น-กิจกำรที
เกียวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)
รวมเจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนี
หมุนเวียนอื น

18.

2563

งบกำรเงินรวม

(พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

2562

6,239

6,694

6,239

4,880

7,558
1,469
9,686
18,713

10,291
3,574
2,805
17,389
34,059

5,714
1,449
1,079
8,242

9,397
3,144
2,805
2,277
17,623

248

11,870

248

9,574

25,200

52,623

14,729

32,077

ประมำณกำรหนีสินสำหรับผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลียนแปลงในมูลคำปัจจุบนั ของภำระผูกพัน (ไมได้จ ัดเป็ นกองทุน) มีดงั นี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ณ วันที มกรำคม
6,189
9,342
5,847
8,814
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบัน
952
985
863
816
ดอกเบียจำกภำระผูกพัน
164
95
181
89
980
คำใช้จำยทีรั บรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน
1,047
1,166
952

กำไรจำกกำรวัดมูลคำประมำณกำร
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
รับรู ้ในกำไรเบ็ดเสร็จอืน

จำยผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที ธันวำคม

(705)
(1,539)
4,992

(3,964)
(355)
6,189

(583)
(1,539)
4,677

(3,592)
(355)
5,847
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
กำไรจำกกำรวัดมูลคำประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทีรับรู้ในกำไรเบ็ดเสร็จอืนมีดังนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
กำรเปลียนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน
87
546
79
487
กำรเปลียนแปลงสมมติฐำประชำกรศำสตร์
2
92
2
92
กำรปรับปรุงมูลคำตำมประสบกำรณ์จริ ง
(794)
(4,602)
(664)
(4,171)
รวม
(3,592)
(705)
(3,964)
(583)
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
งบกำรเงินรวม

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึนเงิ นเดือน
อัตรำกำรหมุนเวียนของพนักงำน

2563
1.51 - 1.81
3.00 - 4.00
ตำมชวงอำยุ

ร้อยละ

2562
1.69 - 2.01
3.00 - 4.00
ตำมชวงอำยุ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
1.51
1.69
4.00
4.00
ตำมชวงอำยุ
ตำมชวงอำยุ

กำรวิเครำะห์ ควำมออนไหว
กำรเปลี ยนแปลงในแตละข้อสมมติ ฐำนทีเกี ยวข้องในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยทีอำจเป็ นไปได้
อยำงสมเหตุสมผล ณ วันทีรำยงำน โดยถื อวำข้อสมมติฐ ำนอื น ๆ คงที จะมี ผลกระทบตอภำระผู กพันผลประโยชน์ที
กำหนดไว้เป็ นจำนวนเงินดังตอไปนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิมขึน
ลดลง
เพิมขึน
ลดลง
ภำระผูกพันของผลประโยชน์ ณ วันที ธันวำคม 3
อัตรำคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ )
(454)
527
(417)
481
อัตรำกำรขึ นเงินเดือน (เปลียนแปลงร้อยละ )
505
(445)
460
(408)
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำน (เปลียนแปลงร้อยละ )
(366)
422
(337)
387
กำรวิเครำะห์ค วำมออนไหวข้ำงต้น อำจไมได้แ สดงถึ ง กำรเปลี ยนแปลงที เกิ ด ขึ นจริ ง ในภำระผูก พันผลประโยชน์
พนักงำน เนื องจำกเป็ นกำรยำกทีกำรเปลียนแปลงข้อสมมติฐำนตำงๆ ทีเกิดขึนแยกตำงหำกจำกข้อสมมติฐำนอืนซึ งอำจมี
ควำมสัมพันธ์กนั
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของจำนวนเงินผลประโยชน์ ทีต้องจำยในอนำคตกอนคิดลด ณ วันที 31 ธันวำคม 2563
และ 2562 มีรำยละเอียดดังนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ภำยใน 1 ปี
750
709
678
673
มำกกวำ 1 ปี ไมเกิน 5 ปี
505
505
499
505
เกินกวำ 5 ปี
4,588
6,102
4,253
5,654
19.

ส่ วนเกินมูลค่ำหุ้น
สวนเกินมูลคำหุ้นได้แก สวนตำงของจำนวนเงินทีบริ ษทั ได้รับจำกกำรออกจำหนำยหุ้นสูงกวำมูลคำหุ ้นทีจดทะเบียนไว้
สวนเกินมูลคำหุ้นนี จะนำไปจำยเป็ นเงิ นปั นผลไมได้

20.

ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบั่่ัติแหงพระรำชบั่่ัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 253 มำตรำ 11 บริ ษ ัทต้องจัดสรรทุนสำรอง (“ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย”) อยำงน้อยร้อยละ ของกำไรสุ ทธิประจำปี หลังจำกหักขำดทุน สะสมยกมำ (ถ้ำมี ) จนกวำทุน สำรอง
ดังกลำวจะมีจำนวนไมน้อยกวำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุ นสำรองตำมกฎหมำยนี จะนำไปจำยเป็ นเงินปั นผลไมได้

21.

ค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ

(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2563
2562

กำรเปลียนแปลงในสินค้ำสำเร็จรู ป
และงำนระหวำงทำ
ต้นทุนขำยของอสังหำริ มทรัพย์
คำใช้จำยเกียวกับพนักงำน
คำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
คำเสื อมรำคำและคำตัดจำหนำย
คำพลังงำนไฟฟ้ำ
คำซอมแซม
คำขนสงและคำใช้จำยในกำรสงออก
คำทีปรึ กษำและคำธรรมเนียมอืน
หนีสงสัยจะสู ่(โอนกลับ)
คำนำยหน้ำ
ขำดทุนจำกกำรด้อยคำของเงินลงทุนในบริ ษทั
ยอย
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหนำยสินทรัพย์ถำวร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562

33,734
38,655
52,172
6,882
44,078
18,440
4,343
11,665
6,553
(501)
-

71,408
51,535
62,454
13,123
46,260
20,783
3,560
10,349
8,606
4,000

184
48,297
6,742
43,682
18,043
4,343
11,665
5,700
10,729
-

26,729
56,737
11,457
45,731
20,363
3,560
10,349
7,784
35,055
4,000

(819)

570

10,000
(819)

570
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที ธันวำคม 2563
กลุ มบริ ษ ัทได้จัดให้มีเงิ นกองทุน สำรองเลียงชีพพนักงำนตำมควำมในพระรำชบั่่ัติกองทุนสำรองเลียงชีพสำหรั บ
พนักงำนของบริ ษ ัทบนพืนฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็ นสมำชิ กของกองทุน ตำมข้อบังคับของกองทุน
กลุมบริ ษทั และพนักงำนจะจำยเงินสมทบและเงิ นสะสมเข้ำกองทุนในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดื อนพนักงำน
จำนวนทีจำยสมทบซึงบันทึกเป็ นคำใช้จำยสำหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มี ดังนี
(ล้ำนบำท)
2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
22.

0.6
0.5

2562
0.9
0.8

ขำดทุนต่ อหุ้นขันพืนฐำน
ขำดทุนตอหุ ้นขันพืนฐำนสำหรั บปี สิ นสุดวันที 3 ธันวำคม 2563 และ
คำนวณโดยกำรหำรขำดทุนสุทธิสำหรับ ปี
ด้วยจำนวนหุ้นสำมั่ถัวเฉลียถวงนำหนักที ออกจำหนำยแล้วในระหวำงปี ดังนี
(พันบำท / พันหุ้น)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
2562
2563
2562
ขำดทุนสุทธิสำหรั บปี
จำนวนหุ ้นสำมั่ถัวเฉลียถวงนำหนัก
ขำดทุนตอหุ ้นขันพืนฐำน (บำท)

(47,037)
615,000
(0.08)

(92,185)
615,000
(0.15)

(61,950)
615,000
(0.10)

(113,907)
615,000
(0.19)

48

(61,950)

(113,906)

(21,949)

(22,750)

ธันวำคม 2563 และ 2562 มีด ังนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
แผนไม้อดั เรี ยบและไม้
ยำงพำรำแปรรูปและบริกำรที
เกียวกับไม้ยำงพำรำ
พัฒนำอสังหำรัมทรัพย์
2563
2562
2563
2562
57,147
76,100
49,138
63,607
80,008
58,225
29,957
35,198
39,000
24,596
206,112
194,119
49,138
63,607
(190,914) (200,550)
(38,653)
(51,534)
(61,950) (113,934)
(21,949)
(23,020)
28
270

ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมสวนงำนของกลุมบริ ษทั สำหรับ ปี สิ นสุดวันที

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
สวนงำนหลักทำงธุรกิจของกลุมบริ ษทั มีด ังนี
สวนงำนที ) แผนไม้อดั เรี ยบ ไม้ยำงพำรำแปรรู ปและกำรให้บริ กำรทีเกียวกับไม้ยำงพำรำ และให้เชำอสังหำริ มทรัพย์
สวนงำนที ) พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์

รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยตำงประเทศ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรในประเทศ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรเชำ
รวม
ต้นทุนขำย
ขำดทุนกอนภำษีเงินได้
รำยได้ (คำใช้จำย) ภำษีเงินได้
ขำดทุนสุทธิสำหรั บปี

23.

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธั นวำคม 2563

36,862

44,471

ตัดรำยกำรบั่ชี
2563
2562
330
36,862
44,471
-

(47,037)

2563
106,285
80,008
29,957
39,000
255,250
(229,237)
(47,037)
-

รวม
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2562
139,707
58,225
35,198
24,596
257,726
(252,084)
(92,483)
298
(92,185)

660,783

707,930

(675,241)

(649,309)

84,292

รวมหนี สิ น
53,580

ตัดรำยกำรบั่ชี
2563
2562
(507,512) (560,305)

สินทรัพย์รวมและหนีสินรวมจำแนกตำมสวนงำนของกลุมบริ ษทั ณ วันที 31 ธันวำคม 256 และ
มีดังนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม
แผนไม้อดั เรี ยบและไม้
ยำงพำรำแปรรูปและบริกำรที
เกียวกับไม้ยำงพำรำ
พัฒนำอสังหำรัมทรัพย์
2563
2562
2563
2562
รวมสินทรัพย์
984,800 1,076,878
535,532
594,526

บริษัท แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธั นวำคม 2563

65,054

2563
1,012,820

รวม

50

116,981

2562
1,111,099

บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธันวำคม 2563
24.

ขำดทุนทำงภำษี
ณ วันที ธันวำคม 3 และ 2 กลุมบริ ษ ัทคำดวำมีควำมเป็ นไปได้คอนข้ำงแนวำกลุมบริ ษทั จะไมได้ใช้ประโยชน์
จำกกำไรเพือเสี ยภำษีในอนำคต ดังนันกลุมบริ ษทั จึงไมได้รับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบั่ชี
ณ วันที ธันวำคม 3 ขำดทุนทำงภำษีมีจ ำนวน 391 ล้ำนบำท สำหรับกลุมบริ ษทั และ 334 ล้ำนบำท สำหรับบริ ษ ัท
ขำดทุนทำงภำษีด ังกลำวจะหมดอำยุ ดังนี

กลุมบริ ษ ทั
บริ ษทั
25.

ล้ำนบำท

หมดอำยุในปี

391
334

2564-2567
2564-2567

สิทธิพ ิเศษทีได้ รับจำกกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
บริ ษ ัทได้รับกำรสงเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบั่่ัติสงเสริ มกำรลงทุน สำหรับกำรประกอบกิจกำรผลิตแผนไม้อัด
เรี ยบ สิ ทธิพิเศษทีสำคั่ ได้แก กำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลำ 8 ปี จำกวันที ตุ ลำคม
ใน
ฐำนะทีเป็ นกิจกำรทีได้รับกำรสงเสริ มกำรลงทุน บริ ษ ัทต้องปฏิบ ัติตำมเงือนไขและข้อกำหนดตำง ๆ ที ระบุ ไว้ในบัตร
สงเสริ ม
รำยได้ของบริ ษทั สำหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวำคม 2563 มำจำก

กิจกำรที ได้รับกำรสงเสริ มกำรลงทุน
กิจกำรที ไมได้รับกำรสงเสริ มกำรลงทุน
รวม
26.

พันบำท
3,782
202,329
206,111

เครื องมือทำงกำรเงิน
26.1 นโยบำยกำรจัดกำรควำมเสียงทำงด้ำนกำรเงิน
กลุมบริ ษทั มี ควำมเสียงจำกกำรดำเนิ นธุรกิจตำมปกติจำกกำรเปลียนแปลงอัตรำดอกเบียและควำมเสียงจำกกำรขำด
สภำพคลอง กลุมบริ ษทั ไมมีกำรออกเครื องมือทำงกำรเงินทีเป็ นตรำสำรอนุพนั ธ์เพือกำรค้ำ
26.2 ควำมเสี ยงด้ ำนอัตรำดอกเบีย
ควำมเสี ยงด้ำนอัตรำดอกเบีย หมำยถึง ควำมเสี ยงทีเกิดจำกกำรเปลียนแปลงทีจะเกิดในอนำคตของอัตรำดอกเบีย
ในตลำด ซึงสงผลกระทบตอกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของกลุมบริ ษ ัท กลุมบริ ษ ัทมี ควำมเสียงด้ำนอัตรำ
ดอกเบี ยจำกเงิ นเบิกเกินบั่ชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจำกสถำบันกำรเงิน ซึ งกลุมบริ ษ ัทได้มีกำรควบคุมและบริ หำร
จัดกำรทีเหมำะสมอยำงตอเนือง เพือควบคุมให้มีควำมสมดุลของระดับควำมเสี ยงให้เป็ นยอมรับได้
ณ วันที ธันวำคม
และ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนีสิ นทำงกำรเงินทีสำคั่สำมำรถจัดตำมประเภท
อัตรำดอกเบี ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี สินทำงกำรเงินทีมีอตั รำดอกเบียคงที สำมำรถแยกตำมวันทีครบกำหนด
หรื อวันทีมีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ยใหม (หำกวันทีมีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี ยใหมถึงกอน) ได้ดังนี
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธันวำคม 2563
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2563
อัตรำดอกเบี ยคงที
ภำยใน
1 ปี

มำกกวำ 1
ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี ย
มำกกวำ ปรับขึ นลง
5 ปี
ตำมรำคำตลำด

ไมมี
อัตรำ
ดอกเบี ย

อัตรำ
ดอกเบี ย
รวม
(ร้อยละตอปี )

สินทรั พย์ทำงกำรเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอืน
เงิ นให้กยู้ ืมระยะสันแกกิจกำรทีเกียวข้อง
สินกัทรันพย์ทำงกำรเงินไมหมุนเวียนอื น
รวม
หนีสินทำงกำรเงิน
เงิ นเบิ กเกินบั่ชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จำกสถำบันกำรเงิ น
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนีหมุนเวียนอืน
เงิ นกูย้ ืมระยะสันจำกบุคคลและกิจกำรที
เกียวข้องกัน
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี ไมหมุนเวียนอืน
หนีสิ นตำมสั่่ำเชำ
รวม
รวม

68
68

-

13,221
13,221

7,643
7,643

2,871
6,510
9,381

10,582 0.125 - 0.50
6,510
13,221 0.25 - 1.00
30,313

-

-

-

25,664
-

25,200

25,664
25,200

4.25 - 6.75

3,300
286

1,193

-

-

4,418
-

3,300
4,418
1,479

5.00

3,586

1,193

-

25,664

29,618

60,061

-

6.50
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธันวำคม 2563
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563
อัตรำดอกเบี ยคงที
ภำยใน
1 ปี

มำกกวำ 1
ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบีย
มำกกวำ ปรับขึ นลง
5 ปี
ตำมรำคำตลำด

ไมมี
อัตรำ
ดอกเบี ย

อัตรำ
ดอกเบี ย
รวม
(ร้อยละตอปี )

สินทรั พย์ทำงกำรเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอืน
เงิ นให้กยู้ ืมระยะสันแกกิจกำรทีเกียวข้อง
สินกัทรันพย์ทำงกำรเงินไมหมุนเวียนอื น
รวม
หนีสินทำงกำรเงิน
เงิ นเบิ กเกินบั่ชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จำกสถำบันกำรเงิ น
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนีหมุนเวียนอืน
เงิ นกูย้ ืมระยะสันจำกบุคคลและกิจกำรที
เกียวข้องกัน
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนีไมหมุนเวียนอื น
หนีสิ นตำมสั่่ำเชำ
รวม

68
484,946
485,014

-

4,422
4,422

337
337

1,819
21,704
23,523

2,224 0.125 – 1.00
21,704
484,946 2.50 – 5.00
4,422 0.25 – 1.00
519,296

-

-

-

25,664
-

14,729

25,664
14,729

4.25 – 6.75

3,300
234

976

-

-

4,000
-

3,300
4,000
1,210

5.00

3,534

976

-

25,664

18,729

48,903

-

-

6.50
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธันวำคม 2563
26.3 ควำมเสี ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง
กลุ มบริ ษ ัทมีกำรควบคุมควำมเสียงจำกกำรขำดสภำพคลองโดยกำรรักษำระดับของเงินสดและรำยกำรเที ยบเทำ
เงินสดให้เพียงพอตอกำรดำเนินงำนของกลุมกิจกำรและเพือทำให้ผลกระทบจำกควำมผันผวนของกระแสเงิ นสด
ลดลง
26.4 มูลค่ำยุติธรรมของเครืองมือทำงกำรเงิน
เนืองจำกสิ น ทรัพ ย์ทำงกำรเงิ น และหนี สิ น ทำงกำรเงิน บำงสวนจัดอยูในประเภทระยะสันหรื อมีอัตรำดอกเบี ย
ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดและเงินกูย้ ืมสกุลเงินบำททีมี อตั รำดอกเบียขึนลงตำมอัตรำตลำด ฝำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ จึง
ประมำณมู ลคำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นและหนี สิ นทำงกำรเงิ นดังกลำวใกล้เคียงกับมูลคำตำมบั่ชี ที
แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลคำตำมบั่ชี และมูลคำยุติธรรมของสิ น ทรั พย์ทำงกำรเงิ นและหนีสิ นทำงกำรเงิ น ณ วันที 3 ธันวำคม 2563 มี
ดังตอไปนี
(พันบำท)
งบกำรเงินรวม ณ วันที 3 ธันวำคม 2563
มูลคำตำมบั่ชี

มูลคำยุติธรรม
ผำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเที ยบเทำเงินสด
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไมหมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ทำงกำรเงิน
หนีสินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบั่ชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนีหมุนเวียนอืน
เงินกูย้ ืมระยะสันแกบุ คคลและกิจกำรที
เกียวข้องกัน
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนีไมหมุนเวียนอื น
หนีสินตำมสั่่ำเชำ
รวมหนี สินทำงกำรเงิน

รำคำทุน
ตัดจำหนำย

มูลคำยุติธรรม

รวม

-

10,582
6,510
3,026
13,221
33,339

10,582
6,510
3,026
13,221
33,339

10,582
6,510
3,026
13,221
33,339

-

25,665
25,200

25,665
25,200

25,665
25,200

-

3,300
4,418
1,479
60,062

3,300
4,418
1,479
60,062

3,300
4,418
1,479
60,062
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธันวำคม 2563
(พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที 31 ธันวำคม 2563
มูลคำตำมบั่ชี
มูลคำยุติธรรม

มูลคำยุติธรรม
ผำนกำไรหรื อ
ขำดทุน
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำเงินสด
ลูกหนี กำรค้ำและลูกหนี หมุนเวียนอืน
เงินให้กยู้ ืมระยะสัน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้งวดปัจจุบัน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินไมหมุนเวียนอืน
รวมสินทรั พย์ทำงกำรเงิน
หนีสินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบั่ชีและเงินกูย้ ืมระยะสัน
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนีหมุนเวียนอืน
เงิ นกูย้ ืมระยะสันแกบุคคลและกิจกำร
ทีเกียวข้องกัน
เจ้ำหนี กำรค้ำและเจ้ำหนี ไมหมุนเวียน
อืน
หนีสินตำมสั่่ำเชำ
รวมหนี สินทำงกำรเงิน

รำคำทุน
ตัดจำหนำย

รวม

-

2,224
21,704
484,946
1,884
4,422
515,180

2,224
21,704
484,946
1,884
4,422
515,180

2,224
21,704
484,946
1,884
4,422
515,180

-

25,665
14,729

25,665
14,729

25,665
14,729

-

3,300

3,300

3,300

-

4,000
1,210
48,904

4,000
1,210
48,904

4,000
1,210
48,904
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธันวำคม 2563
26.5 ลำดับชั นของมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลคำยุติ ธรรมข้ำงต้น มำใช้ กิ จ กำรจะต้องพยำยำมใช้ ข ้อมู ลทีสำมำรถสังเกตได้ที
เกียวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ นทีจะวัดมูลคำยุติธรรมนันให้มำกทีสุ ด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที
13 เรื อง มูลคำยุติธรรม กำหนดลำดับชันของมูลคำยุติธรรมออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลทีนำมำใช้
ในกำรวัดมูลคำยุติธรรม ดังนี
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื อขำยของสินทรัพย์หรื อหนี สิ นอยำงเดียวกันในตลำดทีมีสภำพคลอง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอืนทีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรื อหนี สิน ไมวำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลทีไมสำมำรถสังเกตได้ เชน ข้อมูลเกียวกับกระแสเงินในอนำคตทีกิจกำรประมำณขึน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเทำเงิน สด ลูกหนี กำรค้ำและลูก หนีหมุน เวียนอืน และเงิ น ให้ กูย้ ืมระยะสันมีมูลคำตำม
บั่ชี ใกล้เคียงกับมูลคำยุติธรรมเนื องจำกเครื องมือทำงกำรเงิ นเหลำนี จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั น (ข้อมูล
ระดับ )
เงินเบิกเกินบั่ชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจำกสถำบันกำรเงิน เจ้ำหนีกำรค้ำและเจ้ำหนี หมุนเวียนอืน และเงิ นกูย้ ืมระยะ
สัน มีมูลคำตำมบั่ชี ใกล้เคียงกับมูลคำยุติธรรม เนื องจำกเครื องมือทำงกำรเงินเหลำนี จะครบกำหนดในระยะเวลำ
อันสัน (ข้อมูลระดับ )
เงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ นที มีภ ำระค ำประกัน เงิ นกู้ยืมระยะยำว และหนีสิ น ภำยใต้สั่่ำเชำ มีมูลคำใกล้เคียงกับ
มูลคำยุติธรรม เนื องจำกเครื องมื อทำงกำรเงินเหลำนี มีอตั รำดอกเบียตำมตลำด (ข้อมูลระดับ )
อสังหำริ มทรัพ ย์เพือกำรลงทุน แสดงมูลคำยุติธรรมโดยกำรประเมิน โดยผู ้ประเมินรำคำอิ ส ระโดยใช้วิธีต ้นทุน
(Cost Approach) และข้อสมมติฐำนหลักทีใช้ในกำรประเมินมูลคำยุติธรรมดังกลำวประกอบด้วย อัตรำคิดลดหรื อ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที เหมำะสม อ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนกำรลงทุนจำกพันธบัตรรัฐบำล อัตรำกำรเชำ
อัตรำพืนทีวำงระยะยำว และอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของรำยได้ เป็ นต้น (ข้อมูลระดับ 3)
ในระหวำงปี ปั จจุบ ัน ไมมี กำรโอนรำยกำรระหวำงลำดับชันของมูลคำยุติธรรม
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บริษัท แฟนซีว๊ดู อินดัสตรีส จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
วันที 3 ธันวำคม 2563
27.

ภำระผูกพันและหนีสิ นทีอำจจะเกิดขึน
ภำระผูกพัน
ณ วันที 3 ธันวำคม

บริ ษทั ยอยมีภำระผูกพันเกียวกับกำรกอสร้ำงอสังหำริ มทรัพย์เป็ นจำนวน 5.09 ล้ำนบำท

ณ วันที 3 ธันวำคม 2563 กลุมบริ ษ ัททำสั่่ำเชำเครื องใช้สำนักงำนจำนวน 2 ฉบับ โดยมี คำเชำเดือนละ 2,000 บำท
และ 3,000 บำท ระยะเวลำตำมสั่่ำ - เดื อน
หนีสินทีอำจจะเกิดขึน
ณ วันที 3 ธันวำคม

บริ ษทั และบริษ ทั ยอยมีภำระหนี สินทีอำจเกิดขึน ดังนี

- บริ ษ ัทและบริ ษ ัทยอยมี ภำระผูกพันกับธนำคำรพำณิ ชย์ในกำรออกหนั งสื อค ำประกัน กำรใช้ไฟฟ้ ำ สำธำรณู ปโภค
และอื น ๆ เป็ นจำนวนเงิ น 4.42 ล้ำนบำท และ 13.22 ล้ำนบำท ตำมลำดั บ ซึ งค ำประกัน โดยบั่ชีเงิ น ฝำกธนำคำร
กรรมสิ ทธิ ของกลุมบริ ษทั
- ลูกค้ำรำยหนึ งได้ฟ้ องบริ ษ ัทยอยให้คื นเงิน มัดจำจำนวน 500,000 บำท ศำลแพงได้ยกฟ้ องกำรเรี ยกร้ องนี เมื อวัน ที
23 มกรำคม
ทังนีเมือวันที สิ งหำคม
ศำลแพงได้ออกหนังสื อใบสำคั่แสดงถึงคดี ถึงทีสุ ดโดยไมมี ผู้
อุทธรณ์
28.

กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
กลุมบริ ษ ัทได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบั่ชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินปี
ใหมเพือให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภท
รำยกำรบั่ชีในปี ปัจจุบัน ซึ งไมมีผลกระทบตอกำไรสุ ทธิ หรื อสวนของผูถ้ ือหุ ้นตำมที ได้รำยงำนไปแล้ว

29.

กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุน ทีสำคั่ของกลุ มบริ ษ ัทคือ กำรจัดให้มีซึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินและโครงสร้ ำง
ของเงินทุนทีเหมำะสมและกำรดำรงไว้ซึงสภำพคลองทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอยำงตอเนืองไป
ได้ตำมปกติ
งบกำรเงินรวม
ณ วันที 3 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินแสดงอัตรำสวนหนีสิ นตอทุน 0.07 : 1
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที 31 ธันวำคม 2563 งบกำรเงินแสดงอัตรำสวนหนีสิ นตอทุน 0.06 : 1

30.

กำรอนุมัตงิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมือวันที 22 กุมภำพันธ์ 2564
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
AND ITS SUBSIDIARY
FINANCIAL INFORMATION
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020
AND INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Fancy Wood Industries Public Company Limited
Opinion
I have audited the financial statements of Fancy Wood Industries Public Company Limited and its subsidiary which
comprise the consolidated statements of financial position and separate statements of financial position as at December
31, 2020, and the consolidated statement of comprehensive income and separate statement of comprehensive income, the
consolidated statement of changes in shareholders’ equity and separate statement of changes in shareholders’ equity and
consolidated statement of cash flows and separate statement of cash flows for the year then ended, and notes, including a
summary of significant accounting policies.
In my opinion, the accompanying consolidated financial statements and separate financial statements present fairly, in all
material respects, the consolidated financial position and separate of Fancy Wood Industries Public Company Limited and its
subsidiasy as at December 31, 2020, and their consolidated financial performance and separate and their consolidated cash
flows and separate for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further
described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements and the Separate Financial
Statements section of my report. I am independent of the Group in accordance with the Federation of Accounting Professions’
Code of Ethics for Professional Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the
consolidated financial statements and the separate financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in
accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of the
consolidated financial statements and the separate financial statements of the current period. These matters were addressed in
the context of my audit of the consolidated financial statements and the separate financial statements as a whole, and in
forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
Allowance for diminution in value of inventories
As discussed in Note 8 of the consolidated and separate financial statements. The Group has an allowance for devaluation of
inventories in the amount of Baht 30.08 million and Baht 25.98 million. This is a transaction that is material to the financial
statements. Because the allowance for devaluation of inventories is an estimate based on management's discretion, based on
experience in determining the expected unsold inventories, slow-moving and obsolete inventories. This requires detailed
analysis of the product life cycle. Therefore, there is a risk that the amount of provision set aside for diminution in the value of
inventories will be inadequate, causing the overstatement of the value of inventories of the Group.
****/2

-2Key audit procedures included:
ท Understand the inventory control and management policy and the estimation of net realisable value of inventories.
ท Comparing the inventory holding periods and inventory movements to identify product lines with indicators of lower
than normal inventory turnover.
ท Test the correctness of the preparation of the aging report of inventories. And the calculation of allowance for
devaluation of inventories.
ท Tested a sample of selling prices post year-end and the estimated costs to make the sale with related documents.
ท Attendance to observe the product count. To see deterioration and obsolescence.
ท Review the adequacy of disclosues in note to financial statements.
Expected credit loss on short-term loans and interest receivables
As discussed on note to financial statement No.6, a subsidiary has deficit loss and the Group company’s management during
manage in financial and operation of such subsidiary in order to being better in the future. As at December 31, 2020, loan to
subsidiary and interest receivables amount to Baht 626.26 million present in separate financial statements and allowance for
loan to subsidiary and interest receivables amount to Baht 125.23 million, as shown in separate financial statements. I consider
that this is significant matter because it required the judgments in estimation of financial performance and future cash flow by
management, included discount rate and assumptions. These are risk of amount of allowance for expected credit loss above.
Key audit procedures included:
ท I has understand and evaluate for the assumption of a subsidiary financial performance which estimated by the
Company’s management, the process of how to estimate such amount and compare the past estimation with the
actual for evaluate the estimation of financial performance and future cash flow by the management’s judgment,
discount rate by interest rate of the Group company’s loan.
Impairment of investment properties and property, plant and equipment and non-operating assets
The Group has to perform impairment test of Investment property and property, plant and equipment and non-operating assets
as described in the Note 11 Note 12 and Note 14 to the financial statements if there is an indication of impairment in
accordance with Thai Financial Reporting Standards. The impairment test is significant to the audit. As at December 31, 2020,
the Group had their net book value of Baht 91.56 million Baht 312.14 million and Baht 34.53 million. This represented
43.26% of the Group’s total assets. The assessment process of management needs to required more judgment, also, the
assessment is subject to assumptions that may chance according to economic situation and future market conditions.

****/3

-3Key audit procedures included:
ท Understand of the Group’s policy to determine the allowance for impairment of property, plant and equipment and
non-operating assets.
ท Assessed the assumptions applied in preparing plans and cash flow projections, based on the understanding I
gained of the process by which the figures were arrived at.
ท Evaluated the assumptions used in the assessment and evaluation of the independent appraiser including the
assessment of the ability of the independent appraiser.
ท Test the calculation of impairment measurement by using the value according to the appraisal book on the
valuation date. To calculate the depreciation according to the remaining age according to the estimate book And
compare it with the remaining book value at the end of the period.
ท Review the adequacy of disclosures in note to financial statements.
Emphasis of Matter
I draw attention to Note 2.1 to the consolidated financial statements. Due to the impact of the COVID-19 outbreak, in
preparing the financial statement for the year ended December 31, 2020, the Group has adopted the Accounting Guidance
on Temporary Relief Measures for Accounting Alternatives Dealing with The Impact of COVID-19 Pandemic issued by
the Federation of Accounting Professions. My conclusion is not modified in respect of this matter.
Other Matter
The consolidated statement of financial position of Fancy Wood Industries Public Company Limited and its subsidiary, and
the separate statement of financial position as at December 31, 2019, the consolidated and separate statements of
comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year ended December 31, 2019 presented herein as
comparative information, were audited by another auditor who expressed an unqualified opinion, under her report dated
February 28, 2020.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual
report of the Group but does not include the financial statements and my auditor’s report thereon. The annual report of the
Group is expected to be made available to me after the date of this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance
conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so,
consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained
in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Group, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.
****/4

-4Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements
and the Separate Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements and the
separate financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements and the separate
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements and the separate financial statements, management is responsible for
assessing the Group’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease
operations, or has no realistic alternative but to do so.
Audit Committee is responsible for overseeing the Group’s financial reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements and the Separate Financial
Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements and the separate
financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s
report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists.
Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial
statements and the separate financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgment and maintain
professional skepticism throughout the audit. I also:
ท Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements and the separate
financial statements whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks,
and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not
detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
ท Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the
Group’s internal control.
ท Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and
related disclosures made by management.
****/5

-5ท Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the
audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Group’s ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty
exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related disclosures in the consolidated
financial statements and the separate financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my
opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report.
However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
ท Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements and the separate
financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements and the
separate financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair
presentation.
ท Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible for
the direction, supervision, and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the
audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements
regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought
to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of most
significance in the audit of the consolidated financial statements and the separate financial statements of the current period
and are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes
public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be
communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the
public interest benefits of such communication.
The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mrs. Sumana Senivongse

(Mrs. Sumana Senivongse)
Certified Public Accountant Registration No. 5897
Karin Audit Company Limited
Bangkok, Thailand
February 22, 2021

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2020
( Unit : Baht )

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

Asset
Current assets
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables

6,7

Short-term loans

6

Inventories

8

10,582,055

13,013,177

2,224,035

2,193,454

6,510,494

12,751,753

21,704,109

45,407,546

484,946,077

507,502,071

-

-

536,909,828

577,051,360

27,263,901

29,751,281

Current tax assets

3,025,827

2,116,284

1,884,163

2,116,284

Total current assets

557,028,204

604,932,574

538,022,285

586,970,636

13,220,929

13,220,929

4,422,000

4,422,000

Non-current assets
Other non-current financial assets

10

Investment in subsidiary
Investment property

9

Property, plant and equipment
Right of use assets
Intangible assets
Assets not used in operations
Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

-

-

-

-

11

91,563,788

98,830,701

91,563,788

98,830,701

12

312,143,693

383,440,022

312,179,879

383,137,551

5,13

1,434,729

-

1,173,555

-

47,146

68,146

47,146

68,146

14

34,528,513

3

34,528,513

3

15

2,873,009

10,606,189

2,862,510

3,448,837

455,811,807

506,165,990

446,777,391

489,907,238

1,012,840,011

1,111,098,564

984,799,676

1,076,877,874

The accompanying notes to financial statements are an integral part of the financial statements.
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)
AS AT DECEMBER 31, 2020
( Unit : Baht )

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

Liabilities and Shareholders’ equity
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term borrowings
from financial institutions
Trade and other current accounts payable

16

25,664,514

27,468,443

25,664,514

27,468,443

17

25,199,625

52,622,829

14,728,754

32,076,812

Current portion of lease liabilities

6

286,373

Short-term borrowings

6

3,300,000

18

750,197

Current provisions for employee benefit
Total current liabilities

27,050,000
-

234,243

-

3,300,000

15,900,000

678,797

-

55,200,709

107,141,272

44,606,308

75,445,255

4,418,362

3,650,823

4,000,000

3,000,000

Non-current liabilities
Trade and other non-current accounts payable
Lease liabilities

6

1,192,989

18

4,242,214

6,188,798

3,998,137

5,847,172

9,853,565

9,839,621

8,973,958

8,847,172

65,054,274

116,980,893

53,580,266

84,292,427

Authorized share capital
615,000,000 ordinary shares of Baht 1 each

615,000,000

615,000,000

615,000,000

615,000,000

Issued and paid-up share capital
615,000,000 ordinary shares of Baht 1 each

615,000,000

615,000,000

615,000,000

615,000,000

19

709,150,971

709,150,971

709,150,971

709,150,971

20

25,600,000

25,600,000

25,600,000

25,600,000

Unappropriated
Total shareholders’ equity

(401,965,234)

(355,633,300)

(418,531,561)

(357,165,524)

947,785,737

994,117,671

931,219,410

992,585,447

Total liabilities and Shareholders’ equity

1,012,840,011

1,111,098,564

984,799,676

1,076,877,874

Non-current provisions for employee benefit
Total non-current liabilities
Total liabilities

-

975,821

-

Shareholders’ equity
Share capital

Share premium on ordinary shares
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve

The accompanying notes to financial statements are an integral part of the financial statements.
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020
( Unit : Baht )

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

2019

255,250,153

257,725,843

206,111,679

194,118,983

(229,237,418)

(252,084,413)

(190,914,004)

(200,549,883)

26,012,735

5,641,430

15,197,675

(6,430,900)

186,014

214,573

145,706

7,939,070

Other income

11,903,165

11,216,215

11,377,491

5,089,910

Distribution costs
Administrative expenses

(19,065,961)
(64,131,876)

(23,167,521)
(82,078,516)

(13,955,576)
(73,251,246)

(17,410,333)
(101,147,720)

Loss from operating activities

(45,095,923)

(88,173,819)

(60,485,950)

(111,959,973)

(1,941,163)

(4,308,979)

(1,463,912)

(1,974,373)

(47,037,086)
(47,037,086)

(92,482,798)
297,925
(92,184,873)

(61,949,862)
(61,949,862)

(113,934,346)
27,973
(113,906,373)

705,152

3,964,636

583,825

3,592,176

(46,331,934)
(0.08)

(88,220,237)
(0.15)

(61,366,037)
(0.10)

(110,314,197)
(0.19)

Revenue from Sale of goods and Services

23

Costs of Sales of goods and Services
Gross profit (loss)
Interest income

Finance costs
Loss before income tax
Tax income (expense)
Loss for the year
Other comprehensive income
Items that will not be reclassified subsequently to
profit or loss
Actuarial gain on remeasurements of defined
benefit plan
Loss/ Total comprehensive loss for the year
Basic loss per share (Baht)

22
22

The accompanying notes to financial statements are an integral part of the financial statements.
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18

Balance at January 1, 2020
Loss for the year
Other comprehensive income for the year
Transferred to retained earnings
Balance at December 31, 2020
615,000,000
615,000,000

615,000,000
615,000,000

Issued and paid-up
share capital

The accompanying notes to financial statements are an integral part of the financial statements.
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Balance at January 1, 2019
Loss for the year
Other comprehensive income for the year
Transferred to retained earnings
Balance at December 31, 2019

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020

709,150,971
709,150,971

709,150,971
709,150,971

Share premium on
ordinary shares

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

25,600,000
25,600,000

25,600,000
25,600,000
(355,633,300)
(47,037,086)
705,152
(401,965,234)

(267,413,063)
(92,184,873)
3,964,636
(355,633,300)

( Unit : Baht )
Consolidated financial statements
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated

705,152
(705,152)
-

3,964,636
(3,964,636)
-

Other comprehensive income
Gains(losses) on
remeasurements of defined

994,117,671
(47,037,086)
705,152
947,785,737

1,082,337,908
(92,184,873)
3,964,636
994,117,671

Total Shareholders'
equity

4

18

Balance at January 1, 2020
Loss for the year
Other comprehensive income for the year
Transferred to retained earnings
Balance at December 31, 2020
615,000,000
615,000,000

615,000,000
615,000,000
709,150,971
709,150,971

709,150,971
709,150,971

Share premium on
ordinary shares

The accompanying notes to financial statements are an integral part of the financial statements.
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Balance at January 1, 2019
Loss for the year
Other comprehensive income for the year
Transferred to retained earnings
Balance at December 31, 2019

Issued and paid-up
share capital

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020

25,600,000
25,600,000

25,600,000
25,600,000
(357,165,524)
(61,949,862)
583,825
(418,531,561)

(246,851,327)
(113,906,373)
3,592,176
(357,165,524)

( Unit : Baht )
Separate financial statements
Retained earnings
Appropriated
Legal reserve
Unappropriated

583,825
(583,825)
-

3,592,176
(3,592,176)
-

Gains(losses) on remeasurements
of defined benefit plans

Other comprehensive income

992,585,447
(61,949,862)
583,825
931,219,410

1,102,899,644
(113,906,373)
3,592,176
992,585,447

Total Shareholders'
equity
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020
( Unit : Baht )
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2019

2020

(47,037,086)

(92,482,798)

Adjusted Finance costs

1,941,163

4,308,979

1,463,912

1,974,373

Adjusted trade and other current receivables (increase) decrease

6,856,136

(4,502,278)

6,543,298

(4,604,286)

33,734,459

71,408,372

184,079

26,728,544

9,849,463

15,648

2,702,611

15,648

(26,786,796)

19,358,655

(17,500,629)

14,817,727

767,538

2,370,847

1,000,000

3,000,000

44,078,007

46,260,814

43,682,368

45,730,705

-

-

10,000,000

-

Adjusted allowance for declining in value of inventories (reversed)

6,407,073

(4,140,598)

2,303,300

(3,346,198)

Adjusted provision for employee benefit

1,047,415

1,165,803

952,237

980,088

Adjusted doubtful accounts (reversed)

(501,057)

3,340,892

10,729,953

35,055,512

2019

Cash flows from operating activities
Loss before income tax

(61,949,862) (113,934,346)

Adjustment to reconcile profit (loss) to be net cash received (paid)

Adjusted inventories decrease
Adjusted other non-current assets decrease
Adjusted trade and other current accounts payable increase (decrease)
Adjusted trade and other non-current accounts payable increase
Depreciation, depletion and amortization
Adjusted loss from impairment of investment in subsidiary

Adjusted other current provisions (reversed)

-

(853,414)

-

-

Adjusted of unrealized loss on exchange rates

542

15,723

542

15,723

Gain on disposed subsidiary

-

-

-

(5,100,227)

Adjusted (profit) loss from sales of fixed assets

(819,022)

570,396

(819,022)

570,396

Total adjusted from recociliation of profit (loss)

29,537,835

41,736,814

(707,213)

7,003,886

(186,015)

(214,574)

(145,706)

(7,939,070)

Paymant for employee benefit obligation

(1,538,650)

(355,000)

(1,538,650)

(355,000)

Income tax paid

(3,025,887)

(2,064,341)

(1,884,163)

(1,420,945)

24,787,283

39,102,899

(4,275,732)

(2,711,129)

Interest income

Net cash provided (used in) operating activities
Cash flows from investing activities
Cash paid for investment in subsidiary

-

Deposits at bank with commitment (increase)

-

(8,798,458)

-

471

(10,503)

(9,059,222)

(10,503)

(9,046,585)

1,120,280

594,321

1,120,280

594,321

29,100,000

5,500,000

Cash paid for purchase of property, plant and equipment
Cash received from sales of fix assets

-

(10,000,000)

-

Cash received from short-term loans to related parties
Cash paid for long-term loans

-

-

-

(90,000)

-

(90,000)

Cash received from long-term loans

-

47,134

-

47,134

Cash received from interest income

72,196

86,240

31,888

50,128

1,181,973

(17,219,985)

20,241,665

(2,944,531)

Net cash provided (used in) investing activities

The accompanying notes to financial statements are an integral part of the financial statements.

6

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
STATEMENTS OF CASH FLOWS (CONT.)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020
( Unit : Baht )

Cash flows from financing activities
Bank overdrafts from financial institutions decrease

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2020

2019

(2,989,967)

(5,141,960)

2019

(2,989,967)

(5,141,960)

Cash received from short-term borrowings from financial institution

102,956,038

-

102,956,038

-

Cash paid for short-term borrowings from financial institution

(101,770,000)

-

(101,770,000)

-

Cash paid for long-term loans from financial institution

-

(18,233,740)

Cash received from short-term loans from related parties

-

38,950,000

4,000,000

46,400,000

(23,750,000)

(26,200,000)

(16,600,000)

(33,500,000)

Cash paid for interest expenses

(2,577,509)

(2,977,468)

(1,311,341)

(1,894,014)

Cash paid for lease liabilities

(268,398)

(619,972)

(219,540)

(575,225)

(28,399,836)

(14,223,140)

(15,934,810)

5,288,801

(542)

(14,942)

(542)

(14,942)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(2,431,122)

7,644,832

30,581

(381,801)

Cash and cash equivalents at beginning of years

13,013,177

5,368,345

2,193,454

2,575,255

Cash and cash equivalents at ending of years

10,582,055

13,013,177

2,224,035

2,193,454

Cash paid for short-term loans from related parties

Net cash provided by (used in) financing activities
Effect from foreign exchange in cash and cash equivalents

-

-

Supplemental disclosure of cash flows information :
1) Cash and cash equivalents are cash on hand and bank deposits in the type of savings account, current account and fixed deposits not exceeding
three months maturity period with no obligation.
( Unit : Baht )

Cash

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

2020

2020

2019

2019

6,988

83

6,988

83

Current Account

2,863,777

10,337,959

1,811,861

1,811,960

Saving Account

7,643,008

2,630,718

336,904

336,994

68,282
10,582,055

44,417
13,013,177

68,282
2,224,035

44,417
2,193,454

Fixed deposit
Total

2) As at January 1, 2020, The Company and its Subsidiary recognised Right of use assets and of TFRS16 amount of Bath 1.43 million
and Baht 0.32 million, respectively.

The accompanying notes to financial statements are an integral part of the financial statements.
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FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020
1.

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

2.

BASIS OF PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND PRINCIPLES OF CONSOLIDATION
2.1 Coronavirus disease 2019 Pandemic
The Coronavirus disease 2019 pandemic is continuing to evolve, resulting in an economic slowdown and
adversely impacting most businesses and industries. This situation may bring uncertainties and have an impact on
the environment in which the group operates. The Group’s management has continuously monitored ongoing
developments and assessed the financial impact in respect of the valuation of assets, provisions and contingent
liabilities, and has used estimates and judgement in respect of various issues as the situation has evolved.
2.2 Principles of Consolidation
The consolidated financial statements include the financial statements of Fancy Wood Industries Public
Company Limited and its subsidiary had the significant control in that company follows :
Percentage of holding (%)
Company Name
2020
2019
Nature of business
Fancy Asset Co.,Ltd
100.00
100.00
Real estate development

8

FANCY WOOD INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARY
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2020
Significant transactions with subsidiary have been eliminated in the consolidated financial statements.
The consolidated financial statements have been prepared with the same accounting policies for the separate
financial statements for the same accounting transactions or accounting events.
3.

BASIS FOR PREPARATION OF THE FINANCIAL STATEMENTS
3.1 Principles of practice
The Consolidated and Separate Company financial statements are prepared in accordance with Thai generally
accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2000, being those Thai Accounting Standards issued
under the Accounting Profession Act B.E. 2004, and the financial reporting requirements of the securities and
Exchange commission under the securities and Exchange Act.B.E 1992
For the convenience of readers, the financial statements were translated into English from the statutory financial
statements in Thai which are issued for the domestic purpose.
3.2 Basis of measurement
The financial statements have been prepared on the historical cost basis. (except where otherwise disclosed in the
accounting policies)
3.3 Functional and presentation currency
The financial statements are prepared and presented in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.
Unless otherwise specified.
3.4 Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at times
requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain.
These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures, and actual results could differ. The
significant accounting judgments and estimates are as follows:
Leases
Determining the lease term with extension and termination options - The Company as a lessee
In determining the lease term, the management is required to exercise judgment in assessing whether the
Company is reasonably certain to exercise the option to extend or terminate the lease, considering all relevant
factors and circumstances that create an economic incentive for the Company to exercise either the extension or
termination option. After the commencement date, the Company reassesses the lease term if there is a significant
9
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event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the
option to extend or to terminate.
Allowance for expected credit losses of trade receivables
In determining an allowance for expected credit losses of trade receivables, the management needs to make
judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding
debts and the forecast economic condition for groupings of various customer segments with similar credit risks.
The Company’s historical credit loss experience and forecast economic conditions may also not be representative
of whether a customer will actually default in the future.
Impairment of Inventory
Finished goods, raw material, spare part, and supply.
The Group have reviewed and revised policy for impairment of inventory to cover all inventories, which include
finished goods, raw material, spare part and supply. The impairment is considered when book value of inventory
is higher than its net realizable value and when the inventory has no movement for a certain period, whichever is
practical.
Real estate development for sales and land held for development.
The Group treats real estate development for sales and land held for development as impaired when the
management judges that there has been a significant decline in the fair value. The management determines the
devaluation of such properties and land held for development based on net realizable value. The determination of
what is “significant” and such devaluation requires the management to exercise judgment.
Real estate development costs estimation
In calculating cost of land and houses sold, the Group has to estimate all project development costs, comprising
land and land improvement costs, design and construction costs, public utility costs, borrowing costs and other
related costs. The management estimates these costs based on their business experience and revisits the
estimations on a periodical basis or when the actual costs incurred significantly vary from the estimated costs.
Impairment of investment in subsidiary
The Company treats investments in subsidiary as impaired if the business operations of such companies are
severely impacted by an economic crisis and the investments may take some time to recover their value. The
management determines the amount by which such investments have been devalued based on judgement. The use
of different estimates and assumptions could affect the amounts of the allowances for impairment of investments
in subsidiary and adjustments to the allowances may therefore be required in the future.
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Depreciation of Investment property, property, plant and equipment and right-of-use assets and amortization of
intangible assets
In determining depreciation of Investment property, plant and equipment and right-of-use assets and amortization
of intangible assets, the management is required to make estimates of the useful lives and residual values (if any)
and to review useful lives and residual values when there are any changes.
In addition, the Investment property, the property, plant and equipment, right-of-use assets and intangibles assets
are subject to impairment if there is an indication, they may be impaired, and impairment losses are recorded in
the period when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount.
Indications include significant falls in the market value of assets or the future economic benefits of assets,
significant changes in the overall business strategy impacting to the future utilization of assets, significant
negative industry or economic trends, significant loss of market share, and significant unfavorable regulatory and
court decisions that impact the business.
The impairment analysis of Investment property, property, plant and equipment, right-of-use assets and
intangible assets requires management to make subjective judgments concerning estimates of cash flows to be
generated by the assets or the cash generating units and to choose a suitable discount rate in order to determine
the present value of those cash flows. The cash flow estimates are based on currently available information about
the operations and require management to make judgments regarding future market conditions and future
revenues and expenses relevant to the assets or the cash generating units subject to the review. Events and factors
that may significantly affect the estimates include, among others, competitive forces, changes in revenue growth
trends, cost structures, changes in discount rates and specific industry or market sector conditions.
Post-employment benefits under defined benefit plans
The obligation under defined benefit plan is determined based on actuarial valuations. Inherent within these
calculations are assumptions as to discount rates, future salary incremental rate, mortality rates and other
demographic factors. In determining the appropriate discount rate, management selects an interest rate that
reflects the current economic situation. The mortality rate is based on publicly available mortality tables for the
country. Actual post-retirement costs may ultimately differ from these estimates.
3.5 New financial reporting Standards
a) Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Group has adopted the revised (revised 2019) and new financial reporting standards and
interpretations which are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2020. These financial
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting
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Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing
accounting guidance for users of the standards. The adoption of these financial reporting standards does not
have any significant impact on the Group’s financial statements. However, the new standard involves
changes to key principles, which are summarized below:
Financial reporting standards related to financial instruments.
A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards and interpretations, as
follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7
Financial Instruments: Disclosures
TFRS 9
Financial Instruments
Accounting standard:
TAS 32
Financial Instruments: Presentation
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
TFRIC 19
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments
These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial
instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account the type of
instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s business model), calculation
of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations
regarding the presentation and disclosure of financial instruments.
The cumulative effect of the change is described in Note 5.
Thai Financial Reporting Standards No.16 Leases
TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard sets out the
principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and requires a lessee to
recognise assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 months, unless the underlying asset
is low value.
Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will continue to
classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those used under TAS 17.
The Group plans to adopt TFRS 16 using the modified retrospective method of adoption of which the
cumulative effect is recognized as an adjustment to the retained earnings as at January 1, 2020 and the
comparative information was not restated.
The cumulative effect of the change is described in Note 5.
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b) Financial reporting standards that became effective for fiscal years beginning on or after 1 January
2021
The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial reporting
standards and interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2021.
These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial
Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and
providing accounting guidance for users of the standards.
The management of the Group are currently evaluating the impact of these standards to the financial
statements in the year when they are adopted.
c) Accounting Treatment Guidance on “Temporary relief measures on accounting alternatives in
response to the impact of the COVID-19 situation”
The Federation of Accounting Professions announced Accounting Treatment Guidance on “Temporary
relief measures on accounting alternatives in response to the impact of the COVID-19 situation”. Its
objectives are to alleviate some of the impact of applying certain financial reporting standards, and to
provide clarification about accounting treatments during the period of uncertainty relating to this situation.
On April 22, 2020, the Accounting Treatment Guidance was announced in the Royal Gazette and it is
effective for the financial statements prepared for reporting periods ending between January 1, 2020 and
December 31, 2020.
The Group have elected to apply the following temporary relief measures on accounting alternatives:
- Not to take into account forward-looking information when determining expected credit losses, in cases
where the Group uses a simplified approach to determine expected credit losses.
- Not to consider the COVID-19 situation as an indication that an asset may be impaired in accordance with
TAS 36, Impairment of Assets.
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4.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
4.1 Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to Thai Baht at the foreign exchange rates ruling at the date of
the transaction.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies at the reporting date are translated to Thai Baht
at the foreign exchange rates ruling at that date. Foreign exchange differences arising on translation are
recognized in profit or loss.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to Thai Baht using the
foreign exchange rates ruling at the dates of the transactions.
4.2 Financial instruments
The initially measures financial assets at its fair value plus, in the case of financial assets that are not measured at
fair value through profit or loss, transaction costs. However, trade receivables, that do not contain a significant
financing component are measured at the transaction price as disclosed in the accounting policy relating to
revenue recognition.
Classification and measurement of financial assets
Financial assets are classified, at initial recognition, as to be subsequently measured at amortised cost, fair value
through other comprehensive income (“FVOCI”), or fair value through profit or loss (“FVTPL”). The
classification of financial assets at initial recognition is driven by the Group’s business model for managing the
financial assets and the contractual cash flows characteristics of the financial assets.
Financial assets at amortised cost
The measures financial assets at amortised cost if the financial asset is held in order to collect contractual cash
flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely
payments of principal and interest on the principal amount outstanding.
Financial assets at amortised cost are subsequently measured using the effective interest rate (“EIR”) method and
are subject to impairment. Gains and losses are recognised in profit or loss when the asset is derecognised,
modified or impaired.
Financial assets at FVTPL
Financial assets measured at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net
changes in fair value recognised in profit or loss.
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These financial assets include derivatives, security investments held for trading, equity investments which the has
not irrevocably elected to classify at FVOCI and financial assets with cash flows that are not solely payments of
principal and interest.
Dividends on listed equity investments are recognised as other income in profit or loss.
Classification and measurement of financial liabilities
Except for derivative liabilities, at initial recognition the financial liabilities are recognised at fair value net of
transaction costs and classified as liabilities to be subsequently measured at amortised cost using the EIR method.
Gains and losses are recognised in profit or loss when the liabilities are derecognised as well as through the EIR
amortisation process. In determining amortised cost, the Group takes into account any fees or costs that are an
integral part of the EIR. The EIR amortisation is included in finance costs in profit or loss.
The may elect to measure financial liabilities at FVTPL if doing so eliminates, or significantly reduces a
recognition inconsistency (sometimes referred to as an accounting mismatch).
Derecognition of financial instruments
A financial asset is primarily derecognised when the rights to receive cash flows from the asset have expired or
have been transferred and either the has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the
Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred
control of the asset.
A financial liability is derecognised when the obligation under the liability is discharged or cancelled or expires.
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms,
or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the
derecognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective
carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss.
Impairment of financial assets
For trade receivables, the Group applies a simplified approach in calculating ECLs. Therefore, the Group does
not track changes in credit risk, but instead recognises a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting
date. It is based on its historical credit loss experience and adjusted for forward-looking factors specific to the
debtors and the economic environment.
A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.
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Offsetting of financial instruments
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of
financial position if there is a currently enforceable legal right to offset the recognised amounts and there is an
intention to settle on a net basis, to realise the assets and settle the liabilities simultaneously.
Trade and other current receivables
Trade and other current receivables are stated at their invoice value less allowance for expected credit losses.
The allowance for expected credit losses is assessed primarily on analysis of payment histories and future
expectations of customer payments. Bad debts are written off when incurred.
4.3 Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, carried in the statement of financial position at cost, include cash on hand and cash at
financial institutions. Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible to
known amounts of cash with original maturity of three months or less from the date of acquisition and without
restriction of use and that are subject to an insignificant risk of change in value.
4.4 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value, after provision for slow-moving and obsolete
items. Costs of inventories are determined as follows:
Merchandises
Finished goods
Work-in-process
Raw materials and supplies
Real estate for development and under development

- First-in, First-out method
- Weighted average method
- Weighted average method
- First-in, First-out method
- Specific identification method

Cost comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to
their present location and condition. In the case of manufactured inventories and work-in-process, cost includes
an appropriate share of overheads based on normal operating capacity.
Cost of real estate development under development comprises all acquisition costs, development expenditure,
borrowing costs and other related expenditure. Borrowing costs payable on loans funding for real estate
development projects are capitalized as part of the cost of the property until the completion of development.
Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less necessary selling
expenses.
Allowance for slow-moving and obsolete inventories is based on the ages and conditions of inventories.
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4.5 Investments in subsidiary
Investment in subsidiary in the separate financial statements is stated at cost net of allowance for impairment loss
(if any). Dividend income is recognized upon dividend declaration.
4.6 Investment property
Land is stated at cost.
Building and construction, Stated at cost less accumulated depreciation. Depreciation is calculated on a straight
line basis over the estimated useful lives as follows.
Building and construction

Useful life
20 Years

Building under construction. Shown at cost. And will calculate the depreciation on those assets available.
4.7 Property, plant and equipment
Land is stated at cost.
Buildings and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and loss on impairment (if any)
The depreciation is computed by straight - line method over their estimate useful life as follows:
Buildings and construction
Tools and equipment
Furniture and office equipment
Vehicles

Useful life
20 Years
5-20 Years
5 Years
5 Years

No depreciation is provided on land or assets under construction.
Gains and losses on disposal land building and equipment calculated by comparing the net consideration received
from the disposal of assets with the book value of the asset and is recognized in other income or expense in the
statement income.
4.8 Leases
Leases - where the Company is the lessee
At inception of contact, the assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease
if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for
consideration.
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The assesses the lease term for the non - cancellable period as stipulated in lease contract or the remaining period
of active leases together with any period covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be
exercised or any periods covered by an option to terminate the lease if it is reasonably certain not to be exercise
by considering the effect of changes in technology and/or the other circumstance relating to the extension of the
lease term.
a)

Right-of-use assets
Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation, any accumulated impairment
losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the
amount of lease liabilities initially recognised, initial direct costs incurred, and lease payments made at or
before the commencement date of the lease less any lease incentives received.
The cost of right-of-use assets also includes an estimate of costs to be incurred by the lessee in dismantling
and removing the underlying asset, restoring the site on which it is located or restoring the underlying
asset to the condition required by the terms and conditions of the lease.
Depreciation of right-of-use assets are calculated by reference to their costs on a straight-line basis over
the shorter of their estimated useful lives and the lease term

b)

Lease liabilities
Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments to be made over the lease term.
The lease payments include fixed payments less any lease incentives receivable, and amounts expected to
be payable under residual value guarantees. Moreover, the lease payments include the exercise price of a
purchase option reasonably certain to be exercised by the Company and payments of penalties for
terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising an option to terminate. Variable
lease payments that do not depend on an index or a rate are recognised as expenses in the period in which
the event or condition that triggers the payment occurs.
In calculating the present value of lease payments, the Group uses its incremental borrowing rate, which is
determined by referring to the government bond yield adjusted with risk premium depending on the lease
term, at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable.
After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of
interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is
remeasured if there is a change in the lease term, a change in the lease payments or a change in the
assessment of an option to purchase the underlying asset.
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c)

Short-term leases and leases of low-value assets
A lease that has a lease term less than or equal to 12 months from commencement date or a lease of lowvalue assets is recognised as expenses on a straight-line basis over the lease term.

Leases - where the Company is the lessor
Finance leases
A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset to a
lessee is classified as finance leases. As at the commencement date, an asset held under a finance lease is
recognised as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease or the present value of the lease
payments receivable and any unguaranteed residual value. Subsequently, finance income is recognised over the
lease term to reflect a constant periodic rate of return on the net investment in the lease.
Operating leases
A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental
to ownership of an underlying asset to a lessee. Lease receivables from operating leases is recognised as income
in profit or loss on a straight-line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in obtaining an operating
lease are added to the carrying amount of the underlying assets and recognised as an expense over the lease term
on the same basis as the lease income.
4.9 Intangible assets
Computer software, and stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment
losses (if any).
Amortization
Amortization is charged to profit or loss on a straight -line basis over the estimated period of 5 years
during which economic benefits are expected to flow to the Company.
4.10 Impairment of assets
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts (the
higher of an asset’s net selling price or value in use) are estimated. The review is made for individual
assets or for the cash-generating unit.
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In case that the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, the Group recognizes the
impairment losses by reducing the carrying value of the asset to be at its recoverable amount and
recording the devaluation in profit or loss. The reversal of impairment losses is recorded as part of other
income when there is an indication that the impairment losses recognized for the assets no longer exist
or are decreased. The reversal of the impairment losses shall not exceed the carrying amount of the asset,
net of depreciation or amortization, that would have been determined had no impairment losses been
recognized for the asset in prior years.
4.11 Employee benefits
a)

Short - term employee benefits
Short - term employee benefit obligations, which include salaries, wages, bonuses, and contributions to the
social security fund, are measured on an undiscounted basis and are expensed as the related service is
provided. A liability is recognized for the amount expected to be paid if the Company has a present legal
or constructive obligation to pay this amount as a result of past service provided by the employee and the
obligation can be estimated reliably.

b)

Post - employment benefits
The Company records post - employment benefits through a defined contribution plan (under the
Provident Fund Act B.E. 2530 (1987)) and a defined benefit plan (obligations for retired employees under
the Thai Labor Protection Act B.E. 2541 (1998)).
-

Defined contribution plan

A defined contribution plan contribution plan is a post - employment benefit plan under which an entity
pays fixed contributions into a separate entity and will have no legal or constructive obligation to pay
further amounts. Obligations for contributions to defined contribution pension plans are recognised as an
employee benefit expense in profit or loss in the years during which services are rendered by employees.
-

Defined benefit plan

A defined benefit plan is a post - employment benefit plan other than a defined contribution plan. The
Company’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated by estimating the amount of
future benefit that employees have earned in return for their service in the current and prior years. Such
benefits are discounted to determine its present value using the yield at the reporting date on government
bonds that have maturity dates approximating the terms of the Company’s obligations and that are
denominated in the same currency in which the benefits are expected to be paid. The calculation is
performed by an independent actuary using the Projected Unit Credit Method.
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The Company recognised immediately all actuarial gains or losses arising from defined benefit plans in
profit or loss.
c)

Other long - term employee benefits
The Company’s net obligation in respect of long - term employee benefits is the amount of future benefit
that employees have earned in return for their service in the current and prior years, That benefit is
discounted to determine its present value. Remeasurements are recognised in profit or loss in the year in
which they arise.

d)

Termination benefits
Termination benefits are expensed at the earlier of when the Company can no longer withdraw the offer of
those benefits and when the Company recognized costs for a restructuring. If benefits are not expected to
be settled wholly within 12 months of the end of reporting year, then they are discounted.

4.12 Provisions
A provision is recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result of a
past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the
obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. If the effect is material,
provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre -tax rate that reflects
current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the
liability.
4.13 Revenues
a)

Revenue from sales of real estate
Revenues from sales of land and houses is recognised at the point in time when control of the real estate is
transferred to the customer, generally, upon delivery of the goods. Revenues from sales of real estate is
measured at the amount of the consideration received after deducting discounts and considerations payable
to the customer. The terms of payment are in accordance with the payment schedule specified in the
customer contract. Considerations received before transferring control of the real estate to the customer are
presented under the caption of “Unearned income” in the statement of financial position.
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b)

Revenue from sales of goods
Revenue from sale of goods is recognised at the point in time when control of the asset is transferred to the
customer, generally on delivery of the goods. Revenue is measured at the amount of the consideration
received or receivable, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and price
promotions to customers.

c)

Rental income
Rental income is recognised in the statement of comprehensive income on an accrual basis over the term
of the lease. Initial expenses are recorded as a part of total rental as lease agreement

d)

Revenue from service
Revenue from service is recognised as revenue.

e)

Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

f)

Other revenue
Other revenue recognized on accrual basis.

4.14 Expenses
Other expenses is recognized on an accrual basis.
Finance costs Interest expense and similar costs are charged to the profit or loss in the period in which they are
incurred, except to the extent that they are capitalized as being directly attributable to the acquisition,
construction or installation of an asset which necessarily takes a substantial period of time to be prepared for its
intended use or sale. The interest component of finance lease payments is recognized in the profit or loss using
the effective interest rate method.
4.15 Income tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are recognised in
profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items recognised directly in equity
or in other comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using tax rates
enacted or substantially enacted at the end of the reporting year, and any adjustment to tax payable in respect of
previous years.
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Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and
liabilities and is measured at the tax rates that are applied or expected to be applied to the temporary differences
when they reverse.
The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which the
Company expects, at the end of the reporting year, to recover or settle the carrying amount of its assets and
liabilities.
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences when they
reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the end of the reporting year.
In determining the amount of current year and deferred tax, the Company takes into account the impact of
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Company believes that its
accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors, including
interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and assumptions and may
involve a series of judgements about future events. New information may become available that causes the
Company to change its judgement regarding the adequacy of existing tax liabilities; such changes to tax liabilities
will impact tax expense in the year that such a determination is made.
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax liabilities
and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same taxable entity, or on
different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a net basis or their tax assets and
liabilities will be realised simultaneously.
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be available
against which the temporary differences can be utilised. Deferred tax assets are reviewed at the end of each
reporting year and reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.
4.16 Earnings per share
Basic earnings per share
Basic earnings per share is calculated by diving the profit or loss for the year attributable to ordinary shareholders
by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.
4.17 Segment reporting
Business segments provide products and services that are subject to risks and returns that are different from those
of other business segments.
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Segment information is presented by business segments of the group of companies, namely the production and
distribution of wood planks. Processed rubber wood Providing services about processed timber And real estate
rental services Property development for sale.
4.18 Fair value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction
between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company apply a quoted market
price in an active market to measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by
relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when
a quoted market price is not available, the Company measure fair value using valuation technique that are
appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and
liabilities that are required to be measured at fair value.
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised
within the fair value hierarchy into three levels based on categorise of input to be used in fair value measurement
as follows :
Level 1 Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities
Level 2 Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly
Level 3 Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows
At the end of each reporting year, the Company determine whether transfers have occurred between levels within
the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting year that are measured at fair
value on a recurring basis.
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5.

CUMULATIVE EFFECTS OF CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES DUE TO THE ADOPTION OF
NEW FINANCIAL REPORTING STANDARD
a) Financial instruments

The classifications, measurement basis and carrying values of financial assets in accordance with TFRS 9 as at
January 1, 2020, and with the carrying amounts under the former basis, are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Carrying
amounts under
the former basis
Classification and measurement in accordance with TFRS 9
Fair value
Fair value through
through profit other comprehensive
or loss
income
Amortized cost
Total
Financial assets
as at January 1, 2020
Cash and cash equivalents
13,013
13,013
13,013
Trade and other current receivables
12,752
12,752
12,752
Other non-current financial assets
13,221
13,221
13,221
Total financial assets
38,986
38,986
38,986

Carrying
amounts under
the former basis

Financial assets
as at January 1, 2020
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loans
Other non-current financial assets
Total financial assets

2,193
45,408
507,502
4,422
559,525

(In Thousand Baht)
Separate financial statements
Classification and measurement in accordance with TFRS 9
Fair value
Fair value through
through profit other comprehensive
or loss
income
Amortized cost
Total
-

-

2,193
45,408
507,502
4,422
559,525

2,193
45,408
507,502
4,422
559,525

As at January 1, 2020, the Group do not stipulations any financial liabilities to be measured at fair value through profit or loss
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b) Leases
As described in Note 3.5 to the interim financial statements, the Group has TFRS 16 during the current period .
The Group has chosen to adjust, the cumulative effect from the change by adjusting with the retained earnings as
at January 1, 2020 and not retroactively adjusting the previous financial statements for comparison.
The impact on beginning retained earnings for the year 2020 from changes in accounting policies due to the
adoption of these standards Shown as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidate financial statements
December 31,
January 1,
2019
TFRS 16
2020
Statement of financial position
Assets
Non-current assets
Right-of-use assets
1,748
1,748
Liabilities and Shareholders ‘equity
Current liabilities
Current portion of lease liabilities
268
268
Non-current liabilities
Lease liabilities
1,480
1,480
(In Thousand Baht)
Separate financial statements

Statement of financial position
Assets
Non-current assets
Right-of-use assets
Liabilities and Shareholders’ equity
Current liabilities
Current portion of lease liabilities
Non-current liabilities
Lease liabilities

December 31,
2019

January 1,
2020

TFRS 16

-

1,430

1,430

-

220

220

-

1,210

1,210
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Upon initial application of TFRS 16 the Group recognised lease liabilities previously classified as operating
leases at the present value of the remaining lease payments, discounted using the Group incremental borrowing
rate at January 1, 2020, For leases previously classified as finance leases, The Group recognised the carrying
amount of the right of use assets and lease liabilities based on the carrying amounts of the lease assets and lease
liabilities immediately before the date of initial application of TFRS 16.
The interest rate on such additional borrowings of the group which is used to calculate the lease liabilities as at
January 1, 2020 equals 6.50 percent
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
Operating lease commitments disclosed
as at December 31, 2019
409
195
Add Purchase or extension options
reasonably certain to be exercised
1,871
1,530
(Less) Contracts reassessed as service agreements
(191)
(16)
(Less) Deferred interest expenses
(341)
(279)
Additional lease liabilities from TFRS 16 adoption
1,748
1,430
Finance lease liabilities as at December 31, 2019
1,748
1,430
Lease liabilities recognised as at January 1, 2020
Lease liabilities of which are:
Current lease liabilities
Non-current lease liabilities

268
1,480
1,748

220
1,210
1,430

The recognised right of use assets relate to the following types of assets:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
December 31,
January 1,
December 31,
January 1,
2020
2020
2020
2020
Land and land improvement
276
337
276
337
1,159
1,411
898
1,093
Building and building improvement
1,435
1,748
1,174
1,430
Total right of use assets
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6.

TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
The Company has extensive transactions with the related parties the part of transactions between related parties are
assets, liabilities, revenues, costs and expenses. These related parties are related through shareholdings and/or with
directorship. The effect of these transactions is the normal business have included in the financial statement with the
agreement between the company and the related companies.
Name of entities

Subsidiary
Fancy Asset Company Limited
Persons and Related Parties
PP Land Property Company Limited
Khun Manee Tanpatanarat
Khun Viboon Kosontanawong
Khun Vichai Tanpatanarat
Key management personnel

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

Pricing policy are as follows:
Type of transaction
Interest Income
Rental expenses
Interest expenses
- Subsidiary
- Other Related Parties

Pricing policy
2.5% per annum
Agreement price
No interest
5% per annum
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Transactions and amounts with related persons and parties in statements of financial position as at December 31,
2020 and 2019 are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2020
2019
2020
2019
Short-term loans
Fancy Asset Company Limited
Principal
592,402
621,502
Less : Allowance for credit losses
(107,456)
(114,000)
Net
484,946
507,502
Other current receivables
Fancy Asset Company Limited
Interest receivables
33,857
33,857
Less : Allowance for credit losses
(17,775)
Net
16,082
33,857
Short-term borrowings
Fancy Asset Company Limited
12,050
Related parties :
Khun Viboon Kosontanawong
23,750
550
Khun Vichai Tanpatanarat
300
300
300
300
Khun Manee Tanpatanarat
3,000
3,000
3,000
3,000
Total
3,300
27,050
3,300
15,900
Other current payables
(Accrued interest expense)
Related parties:
Khun Viboon Kosontanawong
789
Khun Manee Tanpatanarat
248
98
248
98
Total
248
887
248
98
Accrued expense
Key Management personnel
10,983
9,476
Lease liabilities
Related parties:
Lease liabilities
1,715
1,403
Deferred interest expenses
(236)
(193)
Lease liabilities-Net
1,479
1,210
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(In Thousand Baht)
Consolidated financial
statements

Lease liabilities consis of :
Current lease liabilities
Non-current lease liabilities
Total

Separate financial
statements

286
1,193
1,479

234
976
1,210

The significant movements’ Short-term loans and Short-term borrowings with related parties, is as follows:

Short-term loans
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance
Less: allowance for credit losses
Net
Short-term loans
Beginning balance
Increase
(Decrease)
Ending balance

(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2020
2019
2020
2019
-

-

621,502
(29,100)
592,402
(107,456)
484,946

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

27,050
(23,750)
3,300

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

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

3,000
46,400
(33,500)
15,900
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Significant transactions with related parties for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:

Interest income
Fancy Asset Company Limited

(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2020
2019
2020
2019
-

-

-

7,761

-

156

-

128

Interest expense
Related parties:
Khun Viboon Kosontanawong
Khun Manee Tanpatanarat

441
150

697
98

150

10
98

Provision for doubtful accounts
Fancy Asset Co., Ltd.

-

-

21,231

31,715

Key management compensation
Short-term benefits
Post-employment benefits
Total

3,924
520
4,444

12,467
656
13,123

3,807
520
4,327

10,903
554
11,457

Rent
Key management personnel

The Company ceased recognizing interest income from short-term loans from related parties. When it has been
outstanding for more than 3 months in the amount of Baht 15.22 million (in the financial statements there is
accrued interest receivable shown in the statement of financial position. Other current accounts receivable
amounting to Baht 23.05 million)
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7.

TRADE AND OTHER CURRENT RECEIVABLES
As at December 31, 2020 and 2019 consist of:

Trade receivables
In due
Overdue
Not over 3 months
Over 6 - 12 months
Total trade receivables
Other current receivables
Prepaid expense
Interest receivables
Others
Total
Less Allowance for credit loss
Total other current receivables
Other current accounts
receivables from related
parties (Note 6)
Total trade and other
current receivables

(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2020
2019
2020
2019
413

3,438

413

3,438

1,912
2,325

2,151
49
5,638

1,912
2,325

2,151
49
5,638

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

754
137
11,970
12,861
(5,747)
7,114

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

684
137
10,839
11,660
(5,747)
5,913

-

-

16,082

33,857

6,510

12,752

21,704

45,408

Allowance for credit losses in trade and other current receivable valuation is change during the years as follows :
(In Thousand Baht)
Consolidated / Separate
financial statements
Beginning balance
(5,747)
Increase
Decrease
501
Ending balance
(5,246)
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8.

INVENTORIES
As at December 31, 2020 and 2019 consist of:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2020
2019
2020
2019
Finished goods and merchandises
Work in process
Raw materials
Supplies
Real estate for sales and
development
Total
Less allowance for declining in
Inventory valuation
Net

42,245
3,421

40,935
5,259
-

42,245
3,421
126

40,935
5,259
-

7,231

7,449

7,231

53,241

-

566,991

547,300
600,725

53,425

(30,081)

(23,674)

(25,977)

(23,674)

536,910

577,051

27,264

29,751

126
7,449
513,750

Allowance for declining in inventory valuation is changed during the years as follows :
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate financial
financial statements
statements
Beginning balance
Increase
Decrease
Ending balance

(23,674)
(7,377)
970
(30,081)

(23,674)
(3,273)
970
(25,977)

As at December 31, 2020, the Company has reversed allowance for declining in inventory amount of Baht 0.97 million.
Also, the sold of inventory.
As at December 31, 2020, the Company and subsidiary has recorded allowance for declining in inventory valuation
amount of Baht 3.27 million and Baht 4.10 million, respectively.
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The projects of the Group are as follows:
Consolidated financial statements
2020
2019
5
5
5
5
707.98
658.46
54.71
50.88

Number of projects on hand at the beginning of year
Number of closed projects
Number of the new projects
Number of projects on hand at the end of year (projects)
Amount of sale contracts (Million Baht)
Percentage of total sales in projects on hand (%)

Land held for development.
As at December 31, 2020 and 2019, the subsidiary has land held for development at cost amount of Baht 118.87
million. The cost of the total land does not appraised price the latest value assessed by an independent appraiser.
9.

INVESTMENT IN SUBSIDIARY
As at December 31, 2020 and 2019, detail of investment in subsidiary in separate financial statements was as follow:
Separate financial statements
Paid-up Capital
(Thousand Baht)
Name of the entity
Fancy Asset Company Limited
Less allowance for credit losses
Net

2020
20,000

Portion of Investment (%)

2019
10,000

2020

2019
100

Cost method
(Thousand Baht)

2020
100

2019

20,000

10,000

(20,000)

(10,000)

-

-

According to Board of Directors’ Meeting No.3/2020 held on March 2, 2020, approved to the entering into the
purchase shares of Fancy Asset Company Limited. Divided into 100,000 ordinary shares or equivalent to 100% of the
total newly issued shares at Baht 100 per share, total investment value is Baht 10.00 million, with the objective of
continuous improvement in ongoing real estate projects. The company has paid the said common share on March 10,
2020.
During the year, the Company recognized allowance for impairment of investment subsidiary from Bath 10 million,
total amount of baht 20 million, due the recoverable amount is less than the currying amount.
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10.

OTHER NON-CURRENT FINANCIAL ASSETS
As at December 31, 2020 and 2019, the Group had other non-current financial assets are restricted deposits with
financial institutions in the consolidated financial statement of Baht 13.22 million and Baht 13.22 million, in the
separate financial statement of Baht 4.42 million and Baht 4.42 million, respectively. Used as credit facilities
guarantee for letters of guarantee for utilities of the Group.

11.

INVESTMENT PROPERTY
The movement for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follow:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements/
Separate financial statements
Building
Land
and structures
Total
Cost
At January 1, 2019
Additions
48,555
80,451
129,006
Disposals
8,182
8,182
Transfers from:
(569)
(569)
- Property, plant and equipment
149
149
- Assets not used in operations
3,082
60,278
63,360
At December 31, 2019 and December 31, 2020
51,786
148,342
200,128
Accumulated depreciation
At January 1, 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
Transfers from:
- Assets not used in operations
At December 31, 2019
Depreciation charge for the year
At December 31, 2020
Net book value
At December 31, 2019
At December 31, 2020

-

48,778
5,728
(226)

48,778
5,728
(226)

-

47,017
101,297
7,267
108,564

47,017
101,297
7,267
108,564

51,786
51,786

47,045
39,778

98,831
91,564
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As at December 31, 2020 the investment property include property, plant and equipment were appraised by the cost
method on the consolidated and separate financial statements amount of Baht 91.56 million (Fair value as appraised
by an independent appraiser prepared in 2019 on December 17 and 25, 2019, by cost method using the cost approach
on the consolidated and separate financial statements amount of Baht 351.08 million.)
Rental income from investment property and direct operating expenses recognized in profit or loss for the years ended
December 31, 2020 and 2019 were as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated /Separate financial statements
2020
2019
Rental income
39,000
24,596
Direct operating expenses
Generated rental income
Did not generate rental income
Total
Future minimum lease payments to be received are as follows:

Within one year
After one year but within March 29, 2022
Total

7,683
7,683

6,825
2,903
9,728

(In Thousand Baht)
Consolidated /Separate financial statements
39,000
9,000
48,000
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72,362
(149)
72,213
72,213
(8,005)
64,208

At January 1, 2020
Additions
Disposals
Transfers to assets not used in operations
At December 31, 2020

Land

238,768
(40,746)
198,022

238,768
238,768

Building
and structures

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
The movement for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follow:

Cost
At January 1, 2019
Additions
Disposals
Transfers to investment property
At December 31, 2019

12.

642,985
3
(9,901)
(80,560)
552,527

645,990
833
(3,838)
642,985
5,136
8
(287)
4,857

6,079
44
(987)
5,136

38,293
(2,082)
(16,639)
19,572

38,293
38,293

(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Machinery
Furniture
and
and office
equipment
equipment
Vehicles
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6,378
6,378

7,096
(718)
6,378

Construction
in progress
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1,003,773
11
(11,983)
(146,237)
845,564

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

Total

72,213
64,208

-

At January 1, 2020
Depreciation charge for the year
Disposals
Transfers to assets not used in operations
At December 31, 2020

Net Book Value
At December 31, 2019
At December 31, 2020

-

Accumulated depreciation
At January 1, 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
At December 31, 2019

Land

52,034
37,176

186,734
7,690
(33,578)
160,846

174,796
11,938
186,734

Building
and structures

249,932
203,314

393,053
21,529
(9,688)
(55,681)
349,213

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

481
175

4,655
307
(280)
4,682

5,179
436
(960)
4,655

2,402
893

35,891
1,225
(1,994)
(16,443)
18,679

34,412
1,479
35,891

(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Machinery
Furniture
and
and office
equipment
equipment
Vehicles
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-

-

6,378
6,378

Construction
in progress

38

383,440
312,144

620,333
30,751
(11,682)
(105,982)
533,420

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

Total

72,362
(149)
72,213
72,213
(8,005)
64,208

Cost
At January 1, 2019
Additions
Disposals
Transfers to investment property
At December 31, 2019

At January 1, 2020
Additions
Disposals
Transfers to assets not used in operations
At December 31, 2020

Land

238,768
(40,746)
198,022

238,768
238,768

Building
and structures

642,000
3
(9,901)
(80,560)
551,542

645,016
822
(3,838)
642,000
4,488
8
(287)
4,209

5,433
42
(987)
4,488

37,576
(2,082)
(16,639)
18,855

37,576
37,576

(In Thousand Baht)
Separate financial statements
Machinery
Furniture
and
and office
equipment
equipment
Vehicles
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6,378
6,378

7,096
(718)
6,378

Construction
in progress

39

1,001,423
11
(11,983)
(146,237)
843,214

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

Total

72,213
64,208

-

At January 1, 2020
Depreciation charge for the year
Disposals
Transfers to assets not used in operations
At December 31, 2020

Net Book Value
At December 31, 2019
At December 31, 2020

-

Accumulated depreciation
At January 1, 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
At December 31, 2019

Land

52,034
37,176

186,734
7,690
(33,578)
160,846

174,796
11,938
186,734

Building
and structures

249,828
203,303

392,172
21,436
(9,688)
(55,681)
348,239

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

335
130

4,153
206
(280)
4,079

4,804
309
(960)
4,153

(In Thousand Baht)
Separate financial statements
Machinery
Furniture
and
and office
equipment
equipment
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2,350
985

35,226
1,081
(1,994)
(16,443)
17,870

33,891
1,335
35,226

Vehicles

6,378
6,378

-

-

Construction
in progress
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383,138
312,180

618,285
30,413
(11,682)
(105,982)
531,034

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

Total
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As at December 31, 2020 the Property, land plant and equipment were appraised by the cost method on the
consolidated and separate financial statements amount of Baht 312.14 million (Fair value as appraised by an
independent appraiser on December 8,2020 and November 28,2019 prepared by cost method using the cost approach
on the consolidated and separate financial statements amount of Baht 357.40 million and Baht 187.23 million,
respectively.)
Depreciation for the years ended December 31, 2020 amount of Baht 30.75 million. (Separate: Baht 30.41 million).
The group carrying amounts of fully depreciated property and equipment those are still in use as at December 31, 2020
and 2019 were as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements

2020

2019

229,364
228,123

219,395
219,381

As at December 31, 2020 the group have classified property, plant and equipment that are not in working condition.
The book value of Baht 34.52 million (Note 14).
13.

RIGHT OF USE ASSETS
The recognised right of use assets relate to the following types of assets:

Land and land improvement
Building and building improvement
Total right of use assets

(In Thousand Baht)

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
December 31,
January 1,
December 31,
January 1,
2020
2020
2020
2020
276
337
276
337
1,159
1,411
898
1,093
1,435
1,748
1,174
1,430
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The movements’ Right-of-use assets during for the year ended December 31, 2020, is as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial
Separate financial
statements
statements
Net book value as at January 1, 2020
Adjustment from adoption of TFRS 16
on January 1, 2020 (Note 5)
1,748
1,430
Add Purchase for the year
Less Depreciation for the year
(313)
256
Net book value as at December 31, 2020
1,435
1,174
Lease expenses recognized in the following items in part of profit or loss.
(In Thousand Baht)

Depreciation of right of use assets
Interest of lease liabilities
Lease expense related to leases of low-value assets

Consolidated
financial statements
313
106
125

Separate financial
statements
256
86
48
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14.

Net book value
At December 31, 2019
At December 31, 2020

Accumulated depreciation
At January 1, 2019
Depreciation charge for the year
Transfers at to investment property
At December 31, 2019 and at
December 31, 2020
Depreciation charge for the year
Transfers in property plant and equipment
At December 31, 2020
5,131

2,037
33,578
35,615

8,005

45,771
1,246
(47,017)

-

21,281

5,336
3,598
55,681
64,615

5,336
-

2

5
280
285

-

110

86
16,443
16,529

-

ASSETS NOT USED IN OPERATIONS
The movement of assets not used in operations for the years ended December 31, 2020 and 2019 are as follow:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements/ Separate financial statements
Building
Machinery
Furniture
and
and
and office
Land
structures
equipment
equipment
Vehicles
Cost
At January 1, 2019
3,082
60,278
5,336
Transfers at to investment property
(3,082)
(60,278)
At December 31, 2019 and at
December 31, 2020
5,336
Transfers in property plant and equipment
8,005
40,746
80,560
287
16,639
At December 31, 2020
8,005
40,746
85,896
287
16,639
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34,529

5,336
5,726
105,982
111,044

51,107
1,246
(47,017)

5,336
146,237
151,573

68,696
(63,360)

Total
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As at December 31, 2020 and 2019 the assets not used in operations were appraised by the cost method amount of
Baht 34.53 million Land amount of Baht 8.01 million, Building and structures amount of Baht 5.13 million,
Machinery and equipment not used in operations amount of Baht 21.28 million Other assets amount of Baht 0.10
million.
As at December 31, 2020 the property not used in operations fair value as appraised by an independent appraiser
prepared on December 8, 2020 by cost method using the cost approach amount of Baht 68.33 million.
As at December 31, 2020 the building and structures, Machinery and equipment not used fair value as appraised by an
independent appraiser prepared on February 17, 2021 by cost method using the cost approach amount of Baht 29.91
million.
15.

OTHER NON-CURRENT ASSETS
As at December 31, 2020 and 2019 consist of :

Deposit
Other non-current assets
Total

(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2020
2019
2020
2019
102
102
91
91
2,771
10,504
2,771
3,357
2,873
10,606
2,862
3,448

16. BANK OVERDRAFTS AND SHORT-TERM BORROWINGS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS
As at December 31, 2020 and 2019 consist of :
Consolidated / Separate financial statement
2020
2019
(%)
(Thousand
(%)
(Thousand
Baht)
Baht)
Bank Overdrafts
5.25 - 6.00
7,815
7.125
10,805
Short-term borrowings and Packing credit 4.25 - 6.00
17,849
5.00 - 6.00
16,663
Total
25,664
27,468
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The significant movements’ short-term borrowings and packing credit from financial institutions during for the year
ended December 31, 2020, is as follows:

As at January 1, 2020
Add borrow
Less paid
As at December 31, 2020

(In Thousand Baht)
Consolidated / Separate
financial statements
16,663
102,956
(101,770)
17,849

Credit facilities

Bank overdraft
Short-term borrowings
Packing credit
Forward contracts
Letter of guarantee
Total

(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2020
2019
2020
2019
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
62,754
55,422
4,422
4,422
112,754
105,422
54,422
54,422

Credit facilities of the Company are secured by deposit at financial institution under pledged, and are guaranteed by
certain directors of the Company (free of charge).
Credit facilities of the subsidiary are secured by real estate for sales and development and deposit at financial
institution under pledged, and guaranteed by the Company and an individual (free of charge).
Issuance of letter of guarantee to the employer under the engagement contract respectively which is guaranteed by
bank accounts of the group.
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17.

TRADE AND OTHER CURRENT PAYABLES
As at December 31, 2020 and 2019 consist of:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Separate financial statements
2020
Trade payables
Other current payables
Accrued expenses
Unearned revenue
Accrued compensation for
dismissal
Others
Total other current payables
Other current accounts
payables from related parties
(Note 6)
Total trade and other
current payables

6,239

2019
6,694

2020
6,239

2019
4,880

7,558
1,469

10,291
3,574

5,714
1,449

9,397
3,144

-

2,805

-

2,805

9,686
18,713

17,389
34,059

1,079
8,242

2,277
17,623

248

11,870

248

9,574

25,200

52,623

14,729

32,077
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18.

PROVISIONS FOR EMPLOYEE BENEFITS
Movement in the present value of the obligations (unfunded) were as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2020
2019
2020
2019
At January 1
6,189
9,342
5,847
8,814
Current service cost
952
985
863
816
Interest on obligations
95
181
89
164
Expense recognized in profit or loss
1,047
1,166
952
980
Actuarial loss (gain) on remeasurements
of defined benefit plan recognized in
other comprehensive income
(705)
(3,964)
(583)
(3,592)
Employee benefits paid
(1,539)
(355)
(1,539)
(355)
6,189
5,847
4,992
4,677
At December 31
Actuarial gain on remeasurements of defined benefit plan recognized in other comprehensive income arising from:
(In Thousand Baht)

Change in financial assumptions
Change in demographic assumptions
Experience adjustments
Total

Consolidated
financial statements
2020
2019
87
546
2
92
(794)
(4,602)
(705)
(3,964)

Separate
financial statements
2020
2019
79
487
2
92
(664)
(4,171)
(583)
(3,592)
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Principal actuarial assumptions:
Consolidated
financial statements
2020
2019
Discount rate
Salary increase rate
Employee turnover rate

1.51 - 1.81
3.00 - 4.00
By Age

Percentage

1.69 - 2.01
3.00 - 4.00
By Age

Separate
financial statements
2020
2019
1.51
4.00
By Age

1.69
4.00
By Age

Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding other
assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below.
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
Increase
Decrease
Increase
Decrease
Defined benefit obligation
at December 31, 2020
Discount rate (1% change)
(454)
527
(417)
481
Salary increases rate (1% change)
505
(445)
460
(408)
Employee turnover rate (20% change)
(366)
422
(337)
387
The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in employee benefit
obligations as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of
the assumptions may be correlated.
As at December 31, 2020 and 2019 the maturity analyses of undiscounted cash flows of benefit payments are as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2020
2019
2020
2019
Within 1 year
750
709
678
673
Over 1 and up to 5 years
505
505
499
505
Over 5 years
4,588
6,102
4,253
5,654
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19.

SHARE PREMIUM
Share premium represents share subscription monies received in excess of the par value of the shares issued. Share
premium is not available for dividend distribution.

20.

LEGAL RESERVE
Section 116 of the Public Company Act, B.E. 2535 requires a company to allocate not less than 5% of its annual net
profit, less any accumulated losses brought forward (if any), to a reserve account (“legal reserve”), until this account
reaches an amount not less than 10% of the authorized share capital. The legal reserve is not available for dividend
distribution.

21.

EXPENSE BY NATURE

(In Thousand Baht)
Consolidated
financial statements
2020
2019

Changes in finished goods and
work-in-process
Costs of sales of real estate
Employee expenses
Directors’ and management’s remuneration
Depreciation and amortization
Electricity
Repair cost
Transportation and export expenses
Consultant fee and other fee
Allowance for doubtful accounts (reversal)
Commission
Loss from impairment of investment
in subsidiary
(Gain) loss on disposals of investment property
and fixed assets

Separate
financial statements
2020
2019

33,734
38,655
52,172
6,882
44,078
18,440
4,343
11,665
6,553
(501)
-

71,408
51,535
62,454
13,123
46,260
20,783
3,560
10,349
8,606
4,000

184
48,297
6,742
43,682
18,043
4,343
11,665
5,700
10,729
-

26,729
56,737
11,457
45,731
20,363
3,560
10,349
7,784
35,055
4,000

-

-

10,000

-

(819)

570

(819)

570
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The Group has arranged a contributory registered provident fund in accordance with the Provident Fund Act,
Membership to the fund is on a voluntary basis. Under the plan, the Group and employees contribute an amount
equivalent to 3% of the employees’ basic salaries.
Contribution, which was charged to expenses for the year ended December 31, 2020 and 2019 are as follows:
(In Million Baht)
2020
2019
Consolidated financial statements
Separate financial statements
22.

0.6
0.5

0.9
0.8

BASIC LOSS PER SHARE
Basic loss per share for the years ended December 31, 2020 and 2019 were determined by dividing the loss for the
year by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the years as follows:
(In Thousand Baht / In Thousand shares)
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2020
2019
2020
2019
Loss for the year
Weighted average number of
ordinary shares
Basic loss per share (In Baht)

(47,037)

(92,185)

(61,950)

(113,907)

615,000
(0.08)

615,000
(0.15)

615,000
(0.10)

615,000
(0.19)
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23.

The main business segments of the Group are as follows:
Segment 1) Particle board, modified rubber wood, and providing services relating to rubber wood and property for rent.
Segment 2) Real estate development.
The segmental financial information of the Group for the years ended December 31, 2020 and 2019 were as follows:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
Particle board, and modified
rubber wood and services
relating to rubber wood
Elimination
Real estate development
2020
2019
2020
2019
2020
2019
Domestic sales
57,147
76,100
49,138
63,607
Export sales
80,008
58,225
Domestic service income
29,956
35,198
Revenues from service income
39,000
24,596
Total
206,112
194,119
49,138
63,607
Costs of sales
(190,914)
(200,550)
(38,653)
(51,534)
330
Loss before income tax
(61,950)
(113,934)
(21,949)
(23,020)
36,862
44,471
Tax income (expense)
28
270
Loss for the year
(61,950)
(113,906)
(22,750)
36,862
44,471
(21,949)

SEGMENT INFORMATION
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2020
106,285
80,008
29,957
39,000
255,250
(229,237)
(47,037)
(47,037)

Total
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2019
139,707
58,225
35,198
24,596
257,726
(252,084)
(92,483)
298
(92,185)

Total assets
Total liabilities

Particle board, and modified
rubber wood and services
relating to rubber wood
2020
2019
984,800
1,076,878
53,580
84,292
Real estate development
2020
2019
535,532
594,526
660,783
707,930
2020
(507,512)
(649,309)

2019
(560,305)
(675,241)

Elimination

(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements

Total assets and total liabilities classified by segment of the Group as at December 31, 2020 and 2019 were as follows:
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2020
1,012,820
65,054

Total
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2019
1,111,099
116,981
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24.

TAX LOSS
At December 31, 2020 and 2019, the Group expected that it is not probable that future taxable profit will be utilized
and, accordingly no deferred tax asset was recognized.
At December 31, 2020, tax losses are Baht 391 million for the Group and Baht 334 million for the Company. Such tax
loss will expire as follows:

The Group
The Company
25.

In Million Baht
391
334

Expiring in (year)
2021-2024
2021-2024

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

26.

In Thousand Baht
3,782
202,329
206,111

DISCLOSURES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
26.1 Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and liquidity risk. The
Group does not issue derivative financial instruments for trading purposes.
26.2 Interest rate risk
Interest rate risk incurs from the future interest rate instability, which may affect the Group operating result and cash
flow. The Group also incurs interest rate risk from overdraft and borrowings from financial institutions. The Group has
consistently appropriate controls and management. To control to have an acceptable balance of risk levels.
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As at 31 December 2020 and 2019, significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are
summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further
classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements
2020
Fixed interest rates
Within

1-5

Over

Floating

Non- interest

1 year

years

5 years

interest rate

bearing

Total

interest rate
(% per annum.)

Financial assets
Cash and cash equivalents

68

-

-

7,643

2,871

10,582

0.125 - 0.50

-

-

-

-

6,510

6,510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,221

-

-

13,221

68

-

13,221

7,643

9,381

30,313

Bank overdrafts and shortterm borrowings from
financial institutions

-

-

-

25,664

-

25,664

4.25 - 6.75

Trade and other current
accounts payable

-

-

-

-

25,200

25,200

-

Short-term borrowings from
related Parties

3,300

-

-

-

-

3,300

5.00

Trade and other non-current
accounts payable

-

-

-

-

4,418

4,418

-

286

1,193

-

-

-

1,479

6.50

3,586

1,193

-

25,664

29,618

60,061

Trade and other current
receivables
Short-term
loans
Other non-current financial
assets
Total

0.25 - 1.00

Financial liabilities

Lease liabilities
Total
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(In Thousand Baht)
Separate financial statements
2020
Fixed interest rates
1-5
Over
years
5 years

Within
1 year

Floating
interest rate

Non- interest
bearing

Total

interest rate
(% per annum.)

Financial assets
Cash and cash equivalents

68

-

-

337

1,819

2,224

0.125 – 1.00

-

-

-

-

-

-

21,704
-

21,704

484,946

-

484,946

2.50 – 5.00

-

-

4,422

-

-

4,422

0.25 – 1.00

485,014

-

4,422

337

23,523

519,296

Bank overdrafts and short-term
borrowings from financial
institutions

-

-

-

25,664

-

25,664

4.25 – 6.50

Trade and other current accounts
payable

-

-

-

-

14,729

14,729

-

Short-term borrowings from
related Parties

3,300

-

-

-

-

3,300

5.00

Trade and other non-current
accounts payable

-

-

-

-

4,000

4,000

-

234

976

-

-

-

1,210

6.50

3,534

976

-

25,664

18,729

48,903

Trade and other current
receivables
Short-term loans
Other non-current financial assets
Total
Financial liabilities

Lease liabilities
Total
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26.3 Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate by
management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in cash flows.
26.4 Fair value of hierarchy
Given that part of financial assets and financial liabilities are short-term or bearing interest rate closely to market
rate, and loans denominated in Thai Baht bearing the market interest rates, the Company’s management believes
that the fair value of those financial assets and financial liabilities does not materially differ from their carrying
value.
The carrying value and fair value of financial assets and financial liabilities as at December 31, 2020 the
followings:
(In Thousand Baht)
Consolidated financial statements as at December 31, 2020
Carrying value
Fair value
Fair value
through
profit or loss
Amortized cost
Total
Financial assets
Cash and cash equivalents
10,582
10,582
10,582
Trade and other current receivables
6,510
6,510
6,510
Current tax assets
3,026
3,026
3,026
13,221
13,221
13,221
Other non-current financial assets
33,339
33,339
33,339
Total financial assets
Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term
borrowings from financial institutions
Trade and other current accounts payable
Short-term borrowings from related
Parties
Trade and other non-current accounts
payable
Lease liabilities
Total Financial liabilities

-

25,665
25,200

25,665
25,200

25,665
25,200

-

3,300

3,300

3,300

-

4,418
1,479
60,062

4,418
1,479
60,062

4,418
1,479
60,062
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(In Thousand Baht)
Separate financial statements as at December 31, 2020
Carrying value
Fair value

Fair value
through
profit or loss
Financial assets
Cash and cash equivalents
Trade and other current receivables
Short-term loans
Current tax assets
Other non-current financial assets
Total financial assets
Financial liabilities
Bank overdrafts and short-term
borrowings from financial
institutions
Trade and other current accounts
payable
Short-term borrowings of from
related Parties
Trade and other non-current accounts
payable
Lease liabilities
Total Financial liabilities

Amortised cost

Total

-

2,224
21,704
484,946
1,884
4,422
515,180

2,224
21,704
484,946
1,884
4,422
515,180

2,224
21,704
484,946
1,884
4,422
515,180

-

25,665

25,665

25,665

-

14,729

14,729

14,729

-

3,300

3,300

3,300

-

4,000
1,210
48,904

4,000
1,210
48,904

4,000
1,210
48,904
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26.5 Fair values of Hierarchy
In applying the above-mentioned valuation techniques, the Group’s endeavors to use relevant observable inputs
as much as possible. TFRS 13 Fair Value Measurement establishes a fair value hierarchy categorizing such inputs
into three levels as follows:
Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities.
Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly.
Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows.
Cash and cash equivalents, trade and other current receivables, and short-term loan - the carrying values
approximate their fair values due to the relatively short-term maturity of these financial instruments (Level 2
inputs).
Bank overdrafts and short-term borrowings from financial institutions, trade and other current payables, and shortterm borrowings - the carrying amounts of these financial liabilities approximate their fair values due to the
relatively short-term maturity of these financial instruments (Level 2 inputs).
Deposit at financial institution under pledged, long-term borrowings, and lease liabilities approximates their fair
values since these financial instruments bears interest at market rates (Level 2 inputs).
The investment properties presented in fair value amount based on the independent's appraisal value by cost
method approach. And major assumptions for fair value valuation are comprised of the appropriate discount
factors or return of investment by reference to Government Bond, long term rental rate of area and long term
growth rate of incomes etc. (Information Level 3).
During the year, not any transferred transaction by fair value hierarchy.
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27.

COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES
Commitments
As at December 31, 2020, the subsidiary had outstanding commitments on building construction totaling 5.09 Baht
million.
As at December 31, 2020, the Group have entered into 2 lease of office equipment, with monthly rental fee of Baht
2,000 and Bath 3,000 respectively, for a period of 12 - 60 months.
Contingent liabilities
As at December 31, 2020, the company and subsidiary have contingent liabilities were as follows:
- The company and subsidiary have contingent liabilities from bank issuance of letter of guarantee to the employer
under the engagement contract amount of Baht 4.42 million and Baht 13.22 million, respectively which is
guaranteed by bank accounts of the group.
- The Company’s subsidiary was sued by its customer which return a deposit amount of Baht 0.50 million. On
January 23, 2020. On August 11, 2020, the Civil Court issued a letter for showing the final case without an
appellant.

28.

RECLASSIFICATION
Certain amounts in the 2019 financial statements has been reclassified to conform to the current year’s classification
but with no effect to previously reported net income or shareholder’s equity.

29.

CAPITAL MANAGEMENT
The objective of capital management of the Group are to prepare the financial structure to be properly appropriated
and preserve the ability to continue its operation as a going concern.
Consolidated financial statements.
As at December 31, 2020 debt to equity ratio in the consolidated financial statements is 0.07: 1
Separate financial statements
As at December 31, 2020 debt to equity ratio in the separate financial statements is 0.06: 1

30.

APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS
This financial statements has been approved by the Company’s Board of directors on February 22, 2021.
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