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1
วิสัยทัศน์
และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ Vision

พันธกิจ Mission
“Creating a satisfyingly efficient 1. ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า เพื่อให้
workplace in which people can
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
cultivate their potential”
2. แสวงหาตลาดและโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพ
“สร้างความพึงพอใจในที่ทำ�งาน เพื่อ 3. พัฒนา Dealer ให้มีความรู้ทาง
เพิ่มศักยภาพของคนทำ�งาน”
ด้าน Product Knowledge
4. ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ มาตรฐานเดียวกับสินค้า
จากยุโรปในราคาของสินค้าเอเซีย
5. พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้
และมีการบริหารจัดการความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6. พัฒนาระบบงาน และเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื่องและสมำ�่เสมอ

คุณค่าขององค์กร
หรือวัฒนธรรมขององค์กร
Core Value
R esponsibility มีความรับผิดชอบ
O n-Time
เป็นผู้ตรงต่อเวลา
C ommunication มีการสื่อสารที่ทรง
		
ประสิทธิภาพ
K nowledge ใฝ่หาความรู้อยู่
		
เสมอ
W illingness ทำ�ด้วยความ
		
เต็มใจ
O rganization เป็นส่วนหนึ่งของ
		
องค์กร
R elationship สานมนุษยสัมพันธ์
T eamwork
ทำ�งานเป็นทีม
H onesty
มีความซื่อสัตย์
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2
สารจาก
ประธาน
กรรมการ
บริหาร

ขอสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์อีกด้วย
ทำ�ให้มีผลต่อเนื่องต่อความต้องการที่
จะใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
ที่ไม่สามารถขยายตัวได้

และการบริการก่อนการขายและหลัง
การขายให้ดียิ่งๆ ขึ้น ซึ่งมีส่วนสำ�คัญ
ในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ อีก
ทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริ
หารงาน รวมถึงการปรับปรุงนโยบาย
ในปี 2560 คาดว่า อุตสาหกรรมเฟอร์ และแนวทางกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นิเจอร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบ และยังให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR
กับปี 2559 ตามที่โครงการลงทุนของ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะขยายตัวตาม
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุม
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของรัฐ ชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการสินค้า
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอ
ในปี 2559 ภาพรวมของอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
ขอบคุณพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น
เฟอร์นิเจอร์ อยู่ในสภาวะหดตัว ตาม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มีส่วนสำ�
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังไม่ฟื้น คณะกรรมการบริหารมีนโยบายใน
การปรับกลยุทธ์ การดำ�เนินธุรกิจให้ คัญในการผลักดันให้บริษัทฯ ไปสู่เป้า
ตัวมากนัก ทำ�ให้การลงทุนในภาค
อสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว ในขณะที่ผู้ เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึ้น ให้ หมาย เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้าง
บริโภคเองมีปัญหาภาวะหนี้ครัวเรือน ความสำ�คัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความเจริญเติบโตให้กับองค์กร และ
ที่อยู่ในระดับสูง ทำ�ให้กำ�ลังซื้อลดลง เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ง
ผู้บริโภคระมัดระวังการใช่จ่าย และ หลักและกลุ่มลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ยัง แวดล้อมควบคู่กันตลอดไป
เลือกจับจ่ายในสิ่งที่จำ�เป็นมากกว่า คงให้ความสำ�คัญต่อการบริหารต้นทุน
และตัวผู้บริโภคยังมีปัญหาไม่ผ่านการ

นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
( ประธานกรรมการบริหาร )
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ข้อมูล
ทั่วไป
สำ�นักงานใหญ่ โรงงาน
และสาขา

ชื่อบริษัท
ประกอบธุรกิจหลัก
ประเภท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
สำ�หรับงวดปีการเงิน
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

โรงงานผลิต

คลังสินค้า

โชวร์รูม

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ใน
สำ�นักงานทั้งภายในและต่างประเทศ
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
หุ้นละ 10 บาท
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร. 0-2246-8888
แฟกซ์. 0-2247-8899
www.rockworth.com
E-mail: sales@rockworth.com,
intlsales@rockworth.com
โรงงานบางปะอิน
681 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทร. 0-3522-0260-63
แฟกซ์. 0-3522-0260
โกดังนวนคร
101/62/1, 3 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนน
พหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2909-0357-8, 0-2909-1656-8
แฟกซ์. 0-2529-1333-4
โชว์รูมเซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด ห้องเลขที่ C514 ชั้น 5 ถนน
ราชดำ�ริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2613-1521
แฟกซ์. 0-2255-6331
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3 ข้อมูลทั่วไป

ผู้แทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษัท
ในภูมิภาค
• ภาคเหนือ
เชียงใหม่

พิษณุโลก

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา

อุบลราชธานี

• ภาคกลาง และภาคตะวันออก

ชลุบรี

ฉะเชิงเทรา
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บริษัท ตนานุวัฒน์ จำ�กัด
เลขที่ 1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5341-2777
บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (พิษณุโลก) จำ�กัด
เลขที่ 29/9 หมู่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมีืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก
โทร. 0-5528-2444
บริษัท เยส เฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
เลขที่ 531 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมือง
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา
โทร. 0-4427-6028 #15
บริษัท ตั้งซุ่นเส่ง จำ�กัด
เลขที่ 1 หมู่ 2 ถนนวาริน-ศรีสะเกษ ต.โนนผึ้ง
อ.วารินชำ�ราบ จ.อุบลราชธานี
โทร. 0-4542-4333
บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ เดคคอร์ จำ�กัด
เลขที่ 101/11-12 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง
ชลบุรี จ.ชลบุรี
โทร. 0-3842-6657-8
บริษัท เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลล์ (ฉะเชิงเทรา) จำ�กัด
เลขที่ 672/6 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
โทร. 0-3551-1515, 0-3851-1991

3 ข้อมูลทั่วไป

• ภาคใต้

สุราษฏร์ธานี

สงขลา

บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
เลขที่ 14/17 หมู่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย
อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี
โทร. 0-7727-2555
บริษัท ราชากรุ๊ปหาดใหญ่ จำ�กัด
เลขที่ 1474 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
โทร. 0-7421-1709-10
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3 ข้อมูลทั่วไป

บุคคลอ้างอิง
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำ�กัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0-2009-9000
แฟกซ์. 0-2009-9991

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ไม่มี

3. ผู้สอบบัญชี

นางสาวชลรส สันติอัศวราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล		
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
นางสาววธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 196/136-137
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2264-9000
แฟกซ์. 0-2009-9991

4. ที่ปรึกษากฎหมาย

นายบัญชา เกยุราพันธ์
197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 08-1621-3612
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เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ไม่ว่า ลักษณะการประกอบธุรกิจ
นโยบาย
จะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ ปัจจุบนั บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
บสรีระของผู้ใช้ในการทำ� ดำ�เนินธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานแบบ
และภาพรวม เหมาะสมกั
งาน หรือช่องทางการจัดจำ�หน่ายทั้ง ครบวงจร คลอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์
างประเทศ โดยใช้ตรา ลอยตัว และยังขยายธุรกิจด้วย การ
การประกอบ ในประเทศและต่
ผลิตภัณฑ์ ROCKWORTH ในการ สร้างพันธมิตรเพือ่ เป็นผูใ้ ห้บริการแบบ
ธุรกิจ
สร้างเอกลักษณ์ให้สะท้อนถึงคุณภาพ ครบวงจร (Total Office Furniture
และคุณค่าของเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ให้เป็นผู้นำ�ทั้งทางด้าน
การพัฒนาสินค้าและการบริการ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายใน
การเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทำ�ให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่อง
กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ จนได้
รับใบรับรอง Green Process: Green
Industry รับรองการเป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวระดับที่ 3 ระบบสี เขียว(Green
System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
และ Green Product: SCS Indoor
Advantage Gold Office Furniture
จากสถาบัน SCS Global Services
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำ�หนดขึ้นเพื่อดูแล
สุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำ�นัก
งาน โดยร้อกเวิธ เป็นบริษทั เฟอร์นเิ จอร์
แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับใบ
รับรองนี้

Solution) โดยบร ษิ ทั ฯ ได้สร า้ ง
พันธมิตรกับบริษัทชั้นนำ�ในและต่าง
ประเทศ เพื่อจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
โดยผ่านทีมงานขายตรงโครงการ
เครือข่ายโชว์รูม และตัวแทนจำ�หน่าย
ในต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการ
ทั้งก่อนและหลังการขาย
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4 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

• การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บมจ.ร้อกเวิธ
ธุรกิจ
กำ�ลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลัก
ตราสินค้า
นโยบายหลักในการดำ�เนินงาน

เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
1,200 ล้านบาทต่อปี
Office Systems Furniture
ROCKWORTH
• ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ และให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า
• เป็นบริษัทที่มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของ
ประเทศไทย โดยมีรายได้จากการส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
• พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
• เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ
• สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

• รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Office Systems Furniture (Total Office Solutions)
Freestanding Systems
Desking Systems
Executive Desking
Demountable Wall and Storage Systems
Panel Systems
Conference Tables
Filling and Storages
Seating, Sofa and Lounge
Office Complements
12
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4 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

Open Plan Office Systems Furniture
บริษัทฯ เป็นผู้นำ�ระบบเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานสมัยใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของสำ�นักงานได้
อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในสถานที่จริง “Human, Space, and
Technology” ไม่ว่าจะเป็นระบบผนังสำ�เร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำ�งานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Workstation ได้ รวมทั้ง
เก้าอี้หลากหลายรูปแบบต่างๆ
โครงสร้างรายได้
บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทาง
ภูมิศาสตร์ แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

ปี 2557
%
รายได้
532 87
78 13
610 100

ปี 2558
%
รายได้
713 90
77 10
790 100

ปี 2559
%
รายได้
652 92
8
54
706 100
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สรุปผล
การดำ�เนิน
งาน

กระทั่ง Notebook เองก็มีการเปลี่ยน
แปลงไปในหลายๆ มิติ ขนาดที่ลดลง
การใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น ทำ�ให้
การทำ�งานในปัจจุบันรวดเร็วขึ้น ใช้
พืน้ ทีใ่ นการทำ�งานน้อยลง การทำ�งาน
ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว และ
การประสานงานที่ทันต่อเวลา โดยจะ
เห็นว่ารูปแบบการจัดการพื้นที่ใน
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่ Open Space
จากแนวโน้มการปรับตัวของสภาพ และ Collaborative Space ทีท่ �ำ ให้การ
ธุรกิจทั่วโลกและภายในประเทศ การ ทำ�งานร่วมกันได้ดกี ว่าการทำ�งานแบบ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ เดี่ยวๆ แบบเดิมที่มีพื้นที่การใช้งาน
ตลอดจนการพัฒนาของการใช้ชีวิต ต่อคนค่อนข้างมากและเป็นส่วนตัว
Life Style ในปัจจุบันทำ�ให้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ของ ROCKWORTH จะมุ่งเน้น นอกจากนี้ ในระบบการสื่อสารความ
เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการ รู้ภายในทีม ได้มีการจัดทำ�คู่มือการ
ใหม่ๆ และความพึงพอใจของผู้ใช้ ติดตั้งผลิตภัณฑ์ เพื่อให้พนักงานผู้
ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจใน
สำ�หรับปีนี้จะยังคงมุ่งเน้นไปที่ผลิต- การติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ
ภัณฑ์สำ�หรับร้านตัวแทนจำ�หน่าย และถูกต้อง และขยายผลให้กับผู้แทน
เพื่อเพิ่มยอดขาย และขยายช่องทาง จำ�หน่ายทั่วประเทศและภูมิภาคได้
การจัดจำ�หน่ายให้ทั่วประเทศ และ ต่อไป
ภูมิภาคนี้ และสินค้าที่เน้นประโยชน์
ใช้สอยบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะ
ประโยชน์สูงสุด เนื่องจากในปัจจุบัน มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความ
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของสำ�นัก ปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์
งานเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหลักๆ นิเจอร์สำ�นักงาน โดยได้รับมาตรฐาน
การเข้ามาทดแทนของอุปกรณ์
SCS Indoor Advantage และ Indoor
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร AdvantageTM Gold Office Furniture
เช่น สมาร์ทโฟน, Tablet หรือแม้ ทั้งระบบ
14
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Step
towar
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ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- รักษาสภาพแวดล้อมทัง้ ในกระบวน
การผลิตและการใช้งานของลูกค้า
โดยการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ สี ารประกอบ
อินทรีย์ระเหย (VOC) ต่ำ�
- สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่
ดีโดยการลดสารพิษที่ตกค้างจาก
วัตถุดิบโดยคำ�นึงถึงสุขภาพของ
ผู้ใช้งานสินค้าเป็นหลัก
- สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า
สินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้
และสารก่อมะเร็ง โดยการรับรอง
ทั้งสินค้า และกระบวนการผลิต
ตลอดทั้งกระบวนการ การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์

products,
lding for
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5 สรุปผลการดำ�เนินงาน

ภาพแสดง สำ�หรับรูปแบบ Design ขาในปัจจุบันและขาใหม่ของโต๊ะทำ�งาน
16
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ผลิตภัณฑ์ ใหม่
ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุง่
เน้นการออกแบบสินค้าทีเ่ ป็นมาตรฐาน
สากล เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทั้ง
ในและต่างประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก
โดยในปี 2559 นี้จะเน้นสินค้าสำ�หรับ
ในประเทศและกลุม่ ลูกค้า ASEAN เป็น
หลักในส่วนของผลิตภัณฑ์จะมุ่งเน้น
ไปที่สินค้าดังนี้
• PLATFORM
ระบบชุดโต๊ะทำ�งาน ซึ่งพัฒนาให้ตอบ
สนองกับความต้องการใหม่ๆ และ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ในปัจจุบันโดย
ในปีนี้จะมีการออกแบบ Phase 2
โดยมุง่ เน้นทีร่ ปู แบบของรูปทรงขา
design ใหม่ๆ และประโยชน์ใช้งาน
ที่ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อ

• ZEN, EMMA
เป็นการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้
สินค้าตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในกลุ่มผู้บริหารมากขึ้น โดยจะ
เพิม่ เติมในส่วนของตูส้ �ำ หรับเก็บเอกสาร
และตูข้ า้ งโต๊ะโดยจะเน้นความเรียบของ
Design และ Function การใช้ที่
เหมาะกับแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน
• TREND
สินค้าถูกพัฒนาขึน้ สำ�หรับลูกค้าภูมภิ าค
เป็นโต๊ะทำ�งานของผู้บริหารรุ่นใหม่
เพื่อให้สามารถใช้สินค้าที่มีคุณภาพดี
มาตรฐานสากล และเน้นการขนส่งที่
สะดวก และความคุ้มค่าในการใช้งาน

สำ�หรับปี 2560 ทีมวิจยั และพัฒนาผลิต
ภัณฑ์ยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม
• RUBIX
ให้กับผลิตภัณฑ์และต้องสอดคล้อง
คือ Partition ทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่ กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ใช้
ให้มีประโยชน์คือเคลื่อนย้ายได้ง่าย งานทั่วภูมิภาค ASEAN โดยจะเน้น
สามารถปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดย ไปที่ Collaborative Space
ตัวระบบไม่ซับซ้อน ปลอดภัย และ เพื่อสร้างความสุข กระตุ้นพลังความ
ประหยัดพื้นที่ในบริษัท นอกจากนี้ คิดสร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพใน
สินค้าเน้นความคุ้มค่าในการใช้งาน การทำ�งาน ของพนักงานให้มากขึ้น
เพื่อเป็นส่วนร่วมให้ความสำ�เร็จของ
ลูกค้าแต่ละรายต่อไป
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การผลิต
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ปี 2559 ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการผลิตที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกมิติ เช่น การส่งมอบทันเวลา การผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพได้มาตรฐาน การลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึง
มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยในการทำ�งานของ
พนักงานทุกตำ�แหน่งงาน โดยการผลักดันผ่านยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
- การมุ่งเน้นลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีทีม Project
ศึกษาการลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่ด้อยประสิทธิ
ภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมองไปถึงการทำ�งานในยุคอุตสาหกรรม
4.0 เพราะแนวโน้มการขาดแคลนแรงงานเพิ่มสูงขึ้น
- การทำ�กิจกรรมกลุ่มคุณภาพย่อย (QCC) โดย Focus ไปที่กระบวนการ
ผลิตทั้งไม้และโลหะ ซึ่งปี 2559 มีจำ�นวนหัวข้อในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผล
ผลิตและลดของเสีย ทั้งหมด 26 เรื่อง และปลายปีมีการประกวดแข่งขัน
กันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานในทุกๆระดับ รวมไปถึงส่งเข้าประกวด
รางวัล Thailand Quality Prize ที่จัดขึ้นโดย สสท.
- การลดต้นทุนทางด้านพลังงาน ก็ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
โดยในปีนี้ยังคงพุ่งเป้าหมายไปที่ระบบที่มีการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำ�คัญ
ซึ่งปีนี้ดำ�เนินการแล้วเสร็จไปแล้วร่วม 4 มาตรการ ในระบบปรับอากาศ
ระบบดูดฝุ่น ระบบอัดอากาศ
- ในด้านงานซ่อมบำ�รุง มุง่ เน้นไปทีก่ ารลดชัว่ โมงการหยุดงานของเครือ่ งจักร
โดยการเริ่ม Implement การบำ�รุงรักษาด้วยตนเอง(Autonomous
Maintenance) การสร้างห้อง Training ชุดฝึกอบรมระบบต่างๆ และได้
ทำ�การฝึกอบรมความรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับระบบเครื่องจักรเบื้องต้น (ระบบ
ลม ระบบหล่อลื่น ระบบไฟฟ้า ระบบขันแน่น ระบบไฮดรอลิกส์ ระบบส่ง
ถ่ายกำ�ลัง) ให้กับพนักงานควบคุมเครื่องจักรไปแล้วทุกฟังก์ชันงาน
- การเปิดกว้างในด้านการพัฒนาปรับปรุงสิ่งใหม่ๆ ด้วยองค์ความรู้ใหม่ๆ
จากผู้เชียวชาญทางด้านต่างๆ ในรูปแบบที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ร่วมกับ
สถาบันต่างๆ ของรัฐ เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรี
อยุธยา ทำ�ให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำ�
ความรู้ และประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานของตนเองให้มี ประสิทธิภาพ
มากขึ้น ส่งผลให้องค์กร สามารถเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนได้

5 สรุปผลการดำ�เนินงาน

การขายในประเทศ

ในปี 2559 เศรษฐกิจในภาพรวมยังไม่ดีมากนัก ยังชะลอตัวการฟื้นตัวเป็นไป
อย่างล่าช้า ประกอบกับมีบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์จาก
ต่างประเทศเข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ทำ�ให้มีการแข่งขันที่รุนแรง
ขึ้น ผลการดำ�เนินงานของทางบริษัทฯ ได้มีการปรับแผนกลยุทธ์การทำ�งาน
เพื่อให้สอดคล้องกับตลาด โดยเน้นกลุ่มลูกค้าบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่กำ�ลัง
ขยายงานและมีบริษัทในเครือ รวมถึงกลุ่มงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการ
ลงทุนโดยภาครัฐ ในส่วนของทางการตลาดของบริษทั ฯ ได้มแี ผนการออกสินค้า
ใหม่เพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเติมเต็มให้กับ Range
ของสินค้าที่ยังไม่ครบ พร้อมเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ที่จะเพิ่มยอดขายให้บริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง
ด้านการขายในประเทศ บริษัทฯ ยังคงขยายตลาดโดยเพิ่มทีมงานขาย และตัว
แทนจำ�หน่ายในต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ซึ่งประกอบ
ด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อสร้างฐาน
ลูกค้าและสร้างรายได้ยอดขายผ่านตัวแทนจำ�หน่าย และให้สินค้าเป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย ภายใต้ตราสินค้า “ROCKWORTH” เช่นเดิม รวมถึงมีการ
จัดทำ� Range ของสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง ก็ยังเป็น
เป้าหมายหลักคือกลุ่มลูกค้าโครงการ (Project Based Customers) และกลุ่มผู้
ออกแบบ (Interior Designer and Architects) และขยายฐานโดยเสนองานของ
ภาครัฐมากขึ้น รวมถึงดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ยังคงสั่งซื้อสินค้า และ
บริการอย่างต่อเนื่องสม่ำ�เสมอ
การพัฒนาและเพิ่มช่องทางงานขาย Key Account Team เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการขยายตลาดในประเทศที่ดูแลรับผิดชอบหลัก ในการเข้าหากลุ่ม
ผู้ออกแบบชั้นนำ� เพื่อให้ข้อมูลแนะนำ�สินค้าและประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ได้เป็น
อย่างดี อีกทั้งทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใน
งาน TFIC Furniture Outlet 2016 ในงานเราได้คืนกำ�ไรสู่ลูกค้าทั้งรายย่อย
และลูกค้างานโครงการที่ได้ติดตามมาซื้อสินค้าเพิ่มเติม ทั้งเป็นการเพิ่มยอด
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ขาย และประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ได้อีกทางด้วย
การขายต่างประเทศ
• ตัวแทนจำ�หน่ายในต่างประเทศ ในปี 2559 ทางบริษัทได้มุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพในการครอบคลุมโครงข่าย
การขายและการให้บริการในประเทศ ในแถบประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศ
กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV Markets) ในแถบลุ่มแม่น้ำ�โขงที่มี
ชายแดนติดกับประเทศไทย หรือกลุ่ม MAKONG RIVER REGION เป็นต้น
บริษัทฯ ร่วมกับตัวแทนจำ�หน่ายได้เปิดตัว โชว์รูมใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 ประเทศ
คือในประเทศพม่า และเวียดนาม ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ ก็ได้ทำ�การปรับ
ปรุงโชว์รูมในประเทศลาวและกัมพูชา เพื่อที่จะสามารถทำ�การขายปลีก และ
เป็นพื้นที่ที่จะสามารถให้ลูกค้า ทั้งรายย่อยและโครงการเข้ามาเยี่ยมชม และ
เข้าถึงสินค้าของ Rockworth ได้ง่ายมากขึ้น
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• ลูกค้ารายหลักในต่างปรเทศ

บริษัทฯ ประสบความสำ�เร็จในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับความต้องการใช้
สินค้าเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานของกลุ่มลูกค้ารายหลักในประเทศไทย ที่มีการ
ขยายตัวจากในประเทศออกไปยังต่างประเทศ ในภูมิภาค CLMV ในปี 2559
เช่น บริษัท Makro, บริษัท Unilever, บริษัท ซีพี เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคง
เน้นการให้บริการกับลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ในการ
ขยายกิจการไปในต่างประเทศ

• การปรับตัวภายในองค์กรกับ
งานต่างประเทศ

บริษัทฯ ยังคงเน้นการวางแผนการตลาดเชิงรุก และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ เพิ่มเติมให้กับพนักงานใน
องค์กรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวโดยเฉพาะในภูมิภาค CLMV ที่จะ
เกิดขึน้ โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารเตรียมแผนการตลาดล่วงหน้าเพือ่ พัฒนาเครือข่าย
และทำ�งานร่วมกับตัวแทนจำ�หน่ายในภูมิภาคอย่างใกล้ชิด ทั้งในรูปแบบการ
ผลักดันการขายและเชิงเทคนิค รวมทั้งการให้บริการเพื่อรักษาการเป็นผู้นำ�
ในตลาดในการแข่งขันทางการค้าเสรีที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
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การบริการ

ปี 2559 ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการความพึงพอใจสูงสุดในการ
บริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า เช่น การส่งมอบทันเวลา, การติดตั้ง
เสร็จทันเวลาและคุณภาพงานติดตั้งได้มาตรฐาน, การป้องกันความเสียหาย
ของสินค้าระหว่างขนส่งและติดตั้ง รวมถึงปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน
ติดตั้งทุกคน โดยการผลักดันผ่านยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
- จัดให้มี Project Manager เข้าไปสื่อสารข้อมูลต่างๆ และประสานงานกับ
ลูกค้า เพื่อวางแผนงานติดตั้งสินค้าร่วมกัน
- มี Project Manager เข้าสำ�รวจ site เพื่อเตรียมความพร้อมในการขนย้าย
สินค้าเข้าพื้นที่ติดตั้ง
- มี Project Manager ประสานงานกับลูกค้า และผู้รับเหมาระบบต่างๆ เพื่อ
อำ�นวยความสะดวก และแก้ปัญหาการติดตั้งที่หน้างานตลอดเวลาระหว่าง
ติดตั้ง
- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าและการติดตั้งสินค้าให้กับพนักงานติด
ตั้ง 100% ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเริ่มงานเป็นเวลา 7 วัน เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ และมาตรฐานเดียวกันในการติดตั้งสินค้า อันจะก่อให้เกิดความ
แม่นยำ� ลดโอกาสเกิดความเสียหายกับสินค้า
- การนำ�เทคโนโลยี การประกอบ- ติดตั้งสินค้า แบบ 3D Animation เพื่อนำ�
มาใช้ระหว่างติดตั้ง ซึ่งจะทำ�ให้การติดตั้งรวดเร็วขึ้น และมีความแม่นยำ�ขึ้น
ซึ่งผลที่ได้รับทำ�ให้สร้างความมั่นใจทั้งจากช่างติดตั้ง และสร้างความเชื่อ
มั่นจากลูกค้าได้เป็นอย่างดี

การบริหารและพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์

มนุษย์เป็นทรัพยากรหลักอันทรงคุณค่า ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้
สามารถแข่งขันได้ โดยจะต้องอาศัยการรวมพลังของทุกคนในองค์กร บริษัทฯ
จึงมุ่งเน้นให้เกิดการประสานงานไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อ
ให้งานต่างๆ สอดคล้องสำ�เร็จลุล่วงได้ตามเป้าหมาย และสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยการใช้กิจกรรม Happy work
place มาช่วยในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ และการบริหารงานแบบมุ่งผล
สัมฤทธิ์ด้วยระบบ KPI (Key Performance Indicator) อีกทั้งได้นำ�กระบวนการ
ปรับปรุงงานผ่านกิจกรรม QCC (Quality Control Circle) กิจกรรมข้อเสนอแนะ
(Suggestion) ดังนโยบายที่ได้ประกาศไว้ดังต่อไปนี้
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นโยบายกิจกรรมกลุ่มควบคุม
คุณภาพ

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงาน
คุณภาพ (ISO 9001) เพื่อให้การทำ�งานสอดคล้องกับระบบจึงได้นำ�กิจกรรม
(Quality Control Circle: QCC) กลุ่มควบควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC) เข้ามาดำ�เนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้า
- มุ่งแก้ไขปัญหาการทำ�งาน
- ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออก นำ�ไปสู่การทำ�งาน
เป็นทีม
- เพื่อพัฒนาทักษะการนำ�เสนอ และเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง ผ่าน
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
- เป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การลด
ต้นทุน เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น
ตามนโยบายที่กำ�หนดไว้เพื่อมุ่งแก้ไขโดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกและพัฒนาทักษะการนำ�เสนอ เพิม่ ขีดความสามารถของตนเอง
ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำ�ให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งเกิดขึ้นจาก
พนักงานตั้งแต่ระดับล่างขึ้นมาจนถึงระดับบน ทำ�ให้เกิดความสามัคคี อีกทั้งยัง
เป็นเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นอีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
และประสิทธิภาพการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้
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ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานไทย
โดยสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้คือ
- ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต
และปรับปรุงงาน
- ปรับปรุงขั้นตอนกระบวนการทำ�งาน โดยการพัฒนาปรับปรุงแผน ผังเส้น
ทางการไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบ
- การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต / บริการ
- การควบคุมคุณภาพสินค้า / บริการ
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ปี 2559 บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาน
ประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับโล่รางวัลและ
ใบประกาศนียบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เรา
ประสบความสำ�คัญในก้าวแรก และคงยังคงต้องพัฒนาต่อไปโดยยังมุ่งเน้นให้
ความสำ�คัญในเรื่องของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการทำ�งาน
ของบุคลากรในองค์กร ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลไปสู่การผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
ด้านการบริหารค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้เริ่มนำ�ระบบ Career Path Management System มาใช้ในจัดโครงสร้างสายงาน จำ�แนกกลุ่ม และระดับตำ�แหน่ง
งาน เพื่อให้เกิดความชัดเจน อีกทั้งกำ�หนดอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ ซึ่งช่วยส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ไปพร้อมกับ
พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าตามสายงาน
ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงผลประโยชน์จากการทำ�ประกันชีวิต ให้แก่
พนักงานทุกระดับโดยเพิ่มเงื่อนไขความคุ้มครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุสาธารณะ
และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหต นอกจากนี้การส่งเสริมการออมเงินผ่าน
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ประสบความสำ�เร็จอย่างมาก มีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบของพนักงานระดับปฏิบัติและพนักงานได้
รับประโยชน์จากเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 5% ทุกปี ส่วนสวัสดิการอื่นๆ
บริษัทฯ ยังคงธำ�รงรักษาไว้อย่างเหมาะสม
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5 สรุปผลการดำ�เนินงาน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การเตรียมงานการอัพเกรดระบบ ERP(Enterprise Resource Planning) เป็น
เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดตั้งแต่ต้นปี 2558 และเริ่มใช้งานเมื่อมกราคม 2559 ก็มี
อุปสรรคมากพอสมควร เราจึงใช้เวลาไปกับงานนี้ตลอดทั้งปีตั้งแต่ปรับกระบวน
การทำ�งานทั้งคนทั้งระบบให้เข้ากัน มีความต้องการรายงานเพื่อสนับสนุนการ
ทำ�งานมากมาย รายงานต่างๆ เราก็เน้นไปทำ�ทีร่ ะบบ BI(Business Intelligence)
จะได้ไม่ต้องใช้กระดาษและเหมาะกับการเจาะลึกข้อมูลทั้งลึกและละเอียดลงไป
เรื่อยๆ (Drill Down) และยังสามารถสลับเปลี่ยนดูข้อมูลในรูปแบบกราฟได้ด้วย
ระบบ ERP เองก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทกุ เรือ่ ง เช่น การยืนยันใบเสนอราคาจากลูกค้า
ให้เป็นข้อมูลคำ�สั่งซื้อ โดยลักษณะธุรกิจของเรามีรายละเอียดค่อนข้างมากที่
ต้องส่งข้อมูลให้โรงงานทัง้ การผลิตและการติดตัง้ และข้อมูลมีลกั ษณะปรับเปลีย่ น
เพิ่มเติมตลอดเวลา ทำ�ให้จำ�เป็นต้องทำ�ระบบเสริมให้ข้อมูลถึงกันทุกหน่วยงาน
รวมถึงการอนุมัติคำ�สั่งต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอลไม่มีกระดาษเพื่อความ
รวดเร็วและถูกต้อง
อย่างไรก็ดเี รายังคงต้องพัฒนาระบบ ERP ให้เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจ
เราไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด เพราะยังมีอีกหลายโมดูลที่มีศักยภาพที่ดีน่าจะนำ�มา
อิมพลีเมนต์ใช้งานได้อีก
อีกระบบหนึ่ง ที่เราได้ทำ�การอัพเกรดเป็นเวอร์ชั่นใหม่ คือระบบการควบคุม
Drawing โดยได้ทำ�การปรับระบบ flow และการอนุมัติใหม่ด้วยเพื่อให้รัด
กุมและควบคุม drawing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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6
ปัจจัย
ความเสี่ยง
ความเสีย่ งในการประกอบธุรกิจ
บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะ
เป็นลักษณะผลิตสินค้าตามคำ�สั่งของ
ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าหลาย
รายที่เป็นงานโครงการ ซึ่งมียอดขาย
ประมาณ 40% ของยอดขายรวมทีผ่ า่ น
มาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้ามาโดยตลอด ทำ�ให้การสั่งซื้อ
หลายรายเป็นไปในลักษณะต่อเนือ่ ง
อย่างไรก็ดี เนื่องจากธุรกิจนี้มีผู้ประ
กอบการที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรงกับ
บริษัทฯ หลายราย
ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ลูกค้าจะหันไปซื้อ
สินค้าบางส่วน หรือทั้งหมดจากคู่แข่ง
ขัน ซึง่ ทำ�ให้บริษทั ฯ จะต้องสูญเสียราย
ได้ไป และหากบริษัทฯ ไม่สามารถหา
ลูกค้ามาทดแทนได้ อาจมีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะ
ยาวได้ แต่อาจทดแทนได้ถ้าสามารถ
ขยายตลาด AEC ซึ่งจะทำ�ให้ยอด
ขายเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน
• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2559 อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย์ยังคงที่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
การดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะ
ยาว และเป็นเงินเกินบัญชีอยู่จำ�นวน
หนึง่ แต่อย่างไร บริษทั ฯ เห็นว่าอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว ยังเป็นความเสี่ยงที่
ยังอยู่ในระดับตำ�่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถ
บริหาร และลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในด้าน
อื่นได้

มีจำ�นวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการ
ตรวจเช็คเครดิตลูกค้าก่อนสำ�หรับลูก
ค้าโครงการที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ และ
ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีความ
สามารถในการชำ�ระเงิน

ความเสี่ยงด้านบุคคลากร
ในปี 2559 ยังคงมีแรงงานต่างชาติ
เข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นผลให้มีแรง
งานเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ทั้งคน
ไทยและคนต่างชาติที่เข้ามารับจ้างทำ�
งานในประเทศไทย เป็นผลให้บริษัทฯ
สามารถรับและเพิ่มบุคลากรได้อย่าง
• ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เพียงพอ โดยไม่มีความเสี่ยงด้าน
ค่าเงินบาทในปี 2559 เคลื่อนไหวอยู่ บุคลากร
ระหว่าง 34- 35.50 บาทต่อดอลล่าร์
สหรัฐฯ ความเสี่ยงจากอัตราแลก
ในส่วนพนักงานออฟฟิศสำ�นักงานใหญ่
เปลี่ยนของบริษัทฯ มิได้มีสาระสำ�คัญ เนือ่ งจากทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่อยูใ่ นเขต
มาก เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์ ใจกลางธุรกิจ และอยู่ใกล้สถานีรถไฟ
และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ ฟ้าใต้ดนิ พระราม 9 เป็นผลให้มผี สู้ มัคร
มีกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี ในมูลค่าที่ งานสนใจเข้าร่วมงานกับบริษทั ฯ อย่าง
ใกล้เคียงกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการ เพียงพอ
ทำ�สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนไว้ตลอดมา
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของ
ผู้ถือหลักทรัพย์
• ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
• ความเสี่ยงด้านการลงทุนใน
ความเสีย่ งในการให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ
บริษัทร่วม
นั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ�่เนื่องจาก เนือ่ งจากบริษทั มีการลงทุนขยายธุรกิจ
ลูกหนี้ของบริษัทฯ มีหลากหลายและ ในบริษัทร่วมต่างๆ จึงมีความเสี่ยง
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6 ปัจจัยความเสี่ยง

ด้านการลงทุน หากผลประกอบการของบริษัทร่วมไม่สามารถสร้างผลกำ�ไร
ตามที่บริษัทคาดหวังได้ บริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้ด้วยการให้กรรมการของ
บริษัทเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
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บริษัทได้จัดทำ�ประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรพัย์สินหลักของบริษัท เพื่อป้อง
กันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ในการพัฒนาแผนรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์
ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงิน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับมอบหมายให้เตรียมแผนสำ�หรับภาวะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุ
จำ�เป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ

7
โครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นและ
การจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
• จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุน
ชำ�ระแล้ว
• ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายชัชวาล
นายชาญชัย
นายวรินทร
นายสุรพงษ์
นายดุษฎี
นายสุรชัย
นายวิเชียร
น.ส.ณัฐิกา
นางจารุณี
น.ส.สวรรยา

พงษ์สุทธิมนัส
กุลถาวรากร
พงษ์สุทธิมนัส
สิทธานุกูล
พงษ์สุทธิมนัส
โชติจุฬางกูร
ศรีมินินทร์นิมิต
พงษ์สุทธิมนัส
พงษ์สุทธิมนัส
วัฒนายนต์

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2559 จำ�นวน 200,000,000 บาท
(สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 200,000,000 บาท(สองร้อยล้าน
บาท)
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จำ�นวนหุ้น
4,300,000
4,000,000
1,362,700
1,150,039
1,100,000
1,086,200
993,000
600,000
599,706
549,800

% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด
21.500
20.000
6.814
5.750
5.500
5.431
4.965
3.000
2.999
2.749

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่ออำ�นาจในการจัดการบริษัท
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7 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

ผูถ้ อื หุน้
Shareholder
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการ
Board of Director
คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
President

ฝ่ายบริหารงานต่าง
ประเทศ
International Operation

ฝ่ายขาย
Sales

ฝ่ายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting
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ฝ่ายผลิต
Production

ฝ่ายวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
Research &
Development

ฝ่ายพัฒนา
ภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Branding

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Human Resource &
Information Technology

7 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

คณะกรรมการและกรรมการ
บริหาร

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อคณะกรรมการและคณะ
กรรมการบริหาร ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัท

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายชัชวาล		
นายสุรพงษ์		
นายไชยยงค์
นายสุรชัย		
ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล
นายสุรพจน์		
นายไชยรัตน์
นายดุษฎี		
นายชาญชัย		

พงษ์สุทธิมนัส		
สิทธานุกูล		
พงษ์สุทธิมนัส		
โชติจุฬางกูร		
เทพสิทธา		
สุวรรณพานิช		
เดชไกรศักดิ์		
พงษ์สุทธิมนัส		
กุลถาวรากร		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• คณะกรรมการบริหาร

1.
2.
3.
4.

นายไชยยงค์
นายชัชวาล		
นายสุรพงษ์		
นายดุษฎี		

พงษ์สุทธิมนัส		
พงษ์สุทธิมนัส		
สิทธานุกูล		
พงษ์สุทธิมนัส		

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นอกเหนือจากที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะ
กรรมการแล้ว ยังได้ก�ำ หนดให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
(Independent Directors) 3 คน จำ�นวนที่เหลือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
(Executive Directors) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(Non-Executive
Directors) โดยได้กำ�หนดนิยาม ดังนี้
กรรมการอิสระ
หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
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1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจากตำ�แหน่งดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียตาม
กฏหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่
สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามาถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานของบริษัท
กรรมการบริหาร (Executive Directors)
หมายถือ กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ� และเป็น
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)
หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำ�นาจ
ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริการ หรือพนักงานประจำ�ของบริษัท โดย
จำ�นวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือ
หุ้นแต่ละกลุ่ม
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โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่
มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด และ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ
ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำ�รงตำ�แหน่ง
การรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พร้อมนำ�เสนอประวัตขิ องบุคคลนัน้ โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้ทป่ี ระชุม
ผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลัก
เกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี
1 share : 1 vote
คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือก
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้
แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะ
กรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็น
สมควร
บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่างๆ อาทิเช่น
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอด
จนการเยี่ยมชมกิจการ และโรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจ
และการดำ�เนินงานของบริษัทได้มากขึ้น
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• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
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อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
กำ�หนดนโยบายและทิศทางในการดำ�เนินงานของบริษัท รวมไปถึงการ
กำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ติดตามและให้ความสนใจ ในการดำ�เนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการปกติตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อพิจารณารายการที่มี
นัยสำ�คัญ หรือผลกระทบสำ�คัญต่อบริษัท
จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชี
ให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ
ประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

รายชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบด้วย
นายชัชวาล
พงษ์สุทธิมนัส
นายสุรพงษ์
สิทธานุกูล
นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
นายดุษฎี		
พงษ์สุทธิมนัส
โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล, นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และนายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำ�คัญของบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร /
คณะอำ�นวยการจัดการ

1.
2.
3.
4.

นายชัชวาล		
พงษ์สุทธิมนัส		
นายไชยยงค์
พงษ์สุทธิมนัส		
นายสุรพงษ์		
สิทธานุกูล		
นายดุษฎี		
พงษ์สุทธิมนัส		
						
						
						
						
5. นายชาคริต		
วรชาครียนันท์		
						
6. นายสมชาย		
นิมิตรสุขเจริญ		
7. นายไมตรี		
ศรีทิพโพธิ์		
						
						
8. นางสาวอภิรดี
วรชาครียนันท์		
						
9. นางสาวนวรัตน์ พิลาภรณ์ชัย		
10. นายปภัทท์		
ภูวเศรษฐ		
						

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่,
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่าย
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่าย
พัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวย		
การใหญ่
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และเทคโนโลยี		
สารสนเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงิน		
และการบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงาน
ต่างประเทศ
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• รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุม
ตำ�แหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัท
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
รายชื่อ
1. นายชัชวาล
2. นายสุรพงษ์
3. นายไชยยงค์
4. นายสุรชัย
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล
6. นายแพทย์สุรพจน์
7. นายไชยรัตน์
8. นายดุษฎี
9. นายชาญชัย

ประธานกรรมการ
X

พงษ์สุทธิมนัส
สิทธานุกูล
พงษ์สุทธิมนัส
โชติจุฬางกูร
เทพสิทธา
สุวรรณพานิช
เดชไกรศักดิ์ช
พงษ์สุทธิมนัส
กุลถาวรากร

กรรมการบริหาร
X
X
X

กรรมการ
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารและคณะอำ�นวยการจัดการ
ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
1. นายชัชวาล

พงษ์สุทธิมนัส

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

73

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประธานกรรมการ			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

2. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส 		 63
ประธานกรรมการบริหาร		
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

3. นายดุษฎี

พงษ์สุทธิมนัส

45

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่		
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

4. นายสุรพงษ์

สิทธานุกูล

กรรมการบริหาร			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
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68

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยมาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
OKLAHOMA CITY UNIVERSITY
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง

ชื่อ
หน่วยงาน

21.500

2553 -2555

0.003

2556 -ปัจจุบัน
2553 -2555

5.500

2556 -ปัจจุบัน ประธารกรรมการบริหาร บมจ.ร้อกเวิธ
2553 -2555 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ร้อกเวิธ

5.750

2556 -ปัจจุบัน กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ บมจ.ร้อกเวิธ
บมจ.ร้อกเวิธ
2553 -2555
ประธารกรรมการ
2556 -ปัจจุบัน

บมจ.ร้อกเวิธ
ประธานกรรมการ
บริหาร
บมจ.ร้อกเวิธ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ร้อกเวิธ

กรรมการ

บมจ.ร้อกเวิธ

7 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
5. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

		

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง

ชื่อ
หน่วยงาน

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

66

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5.431

2553 -ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.เอส.พี.จีฯ

84

พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
เลขทะเบียน 2321
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท บริหารธุกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

2553 -ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง

ประธานคณธกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่า
ตอบแทน
ที่ปรึกษาสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน

บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

กรรมการบริหาร

6. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา

		

ประธานกรรมการตรวจสอบ		
กรรมการอิสระ

7. นายสุรพจน์

สุวรรณพานิช

		

74

		

67

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

60
9. นายชาญชัย กุลถาวรากร		

กรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

-ไม่มี-

2553 -ปัจจุบัน

-ไม่มี-

2553 -ปัจจุบัน

20.000

2556 -2557
2558 -ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บมจ.เพรซิเดนท์
กรรมการสรรหาและ ไรซ์ โปรดักส์
กำ�หนด ค่าตอบแทน
บล.เคทีบี จก.
กรรมการบริหาร
บล.เอเอสแอล
กรรมการบริหาร
จก.

คณะกรรมการ จำ�นวน 9 ท่าน (เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน)
ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนในรอบ 1 ปี เป็นจำ�นวนเงิน 1,080,000 บาท
คณะกรรมการ / คณะอำ�นวยการการจัดการ จำ�นวน 10 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้จะ
เป็นคณะกรรมการด้วย จำ�นวน 4 ท่าน จะได้รับผลตอบแทนสำ�หรับรอบระยะ
เวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำ�นวน 36.59 ล้านบาท
		
ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี Rockworth Public Company limited 37

8
การกำ�กับ
ดูแลกิจการ

ดำ�เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำ�หนดของกฎหมาย และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น
นโยบายในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำ�หนดให้มีการ
อำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น, ส่งข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเพื่อ
ให้มีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทมี
ทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
การปฏิบัติที่ดี ของการกำ�กับดูแล
ก่อนวันประชุม 10 วันทำ�การ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรม
กิจการโดยกำ�หนดระเบียบกฎเกณฑ์
การประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่
สามารถตรวจสอบได้
เห็นว่ามีผลกระทบต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจขององค์การ ซึ่งในการกำ�กับ
ดูแลกิจการนั้นจะยึดถือหลักปฏิบัติ 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด
15 ประการ ดังนี้
ดังนี้
- พนักงาน: บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม
1. นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับ
และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
ดูแลกิจการ
- คู่ค้า: บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไข
คณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบาย
ทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
เกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
- เจ้าหนี้: บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความ
- ลูกค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มี
สำ�คัญ และจำ�เป็นต่อการดำ�เนิน
คุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงาน
ธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
หรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำ�เนินการให้แก่ลูกค้า
คณะกรรมการบริษทั มีความมุง่ มัน่
โดยเร็วที่สุด
และตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการ
- คู่แข่ง: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัด
ดังกล่าว โดยได้กำ�หนดนโยบาย
ฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อ
และทิศทางการดำ�เนินงานของ
ทำ�ลายคู่แข่ง
บริษัทให้มีความสำ�คัญต่อระบบ
- ชุมชน: มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
การควบคุมและการตรวจสอบภาย
- หน่วยงานราชการ: บริษัทให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทาง
ใน กำ�กับดูแลฝ่ายบริหารให้
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ด้านวิชาการ และสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงาน
ราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต สนับสนุน
นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การทำ�งานและเปิดโอกาสให้
หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านสิ่ง
แวดล้อม ความปลอดภัย
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยว
ข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 หนึ่งครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วม
ประชุมครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของ
บริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ในวันประชุม ประธานในที่ประชุม
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำ�เนิน
งานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวม
ทั้งได้บันทึกประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำ�คัญไว้ในรายงานการประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการ ได้มสี ว่ นร่วมในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนิน
การให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความ
มั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง และติดตามผลการดำ�เนินงานอย่างสมำ�่เสมอ

6. ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ทางบริษัทได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันสำ�หรับบริษัท
• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. กำ�หนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
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2. ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูล
ภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
ภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อ
บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับ
พนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็น
ประจำ� รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		
4
ท่าน
ที่ ไม่เป็นผู้บริหาร
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2
ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ		
3
ท่าน
9. การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่ง
แยกหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�
10. ค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และ
สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทและผลการดำ�เนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเสนอจำ�นวนค่าตอบ
แทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

8 การกำ�กับดูแลกิจการ

จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2559: ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
มีรายละเอียดดังนี้
• ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
กรรมการ

เบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

จำ�นวนราย
9
3
12

ปี 2558
จำ�นวนเงินรวม(บาท) จำ�นวนราย
9
720,000
3
500,000
12
1,220,000

ปี 2559
จำ�นวนเงินรวม(บาท)
1,080,000
500,000
1,580,000

จำ�นวนราย
10
10

ปี 2558
จำ�นวนเงินรวม(บาท) จำ�นวนราย
10
36,903,221
10
36,903,221

ปี 2559
จำ�นวนเงินรวม(บาท)
36,598,353
36,598,353

คณะอำ�นวยการจัดการ

เบี้ยประชุม
เงินเดือน โบนัส
รวม

• ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ ใช้เงิน
- กรรมการ: ไม่มี
- กรรมการบริหารและผู้บริหาร: ไม่มี
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11. การประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการมีก�ำ หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระ
พิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัด
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
โดยในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำ�นวน 7
ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จำ�นวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยการ
เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ
1. นายชัชวาล
พงษ์สุทธิมนัส
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล
3. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
4. นายดุษฎี
พงษ์สุทธิมนัส
5. นายสุรชัย
โชติจุฬางกูร
6. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา
7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช
8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
9. นายชาญชัย กุลถาวรากร
12. คณะอนุกรรมการ

วาระการ
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
13
14
14
13
13
12
12
9
4

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
การประชุม
การประชุม
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม
6/7
0/0
6/7
6/7
0/0
6/7
7/7
0/0
7/7
7/7
0/0
7/7
1/7
0/0
1/7
7/7
0/0
7/7
7/7
0/0
7/7
7/7
0/0
7/7
1/7
0/0
1/7

ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่า
ตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน
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อุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของ
บริษัทประกอบการพิจารณากำ�หนด ก่อนนำ�เสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย
13. ระบบการควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน
• ระบบการควบคุมและการ บริษัทให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติ
ตรวจสอบภายใน
การ โดยมีการกำ�หนดภาระหน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภาย
ในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำ�เนินงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการควบ
คุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วง
ดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การควบคุมภายในที่
เกี่ยวกับระบบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร
ตามสายงานที่รับผิดชอบ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่ตรวจ
สอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำ�คัญของ
บริษัทได้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจ
สอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(Compliace
Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำ�
หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำ�หนดให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
14. รายงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมำ�่เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ
ประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและ
ที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้
ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำ�ชับให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สมำ�่เสมอ และทัน
เวลา ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ให้ความสำ�คัญและยึดถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ
แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสาร
กับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
กิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2-246-8888 หรือที่ website www.rockworth.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูล
ภายใน

บริษทั มีการกำ�กับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยแบ่งความสำ�คัญของระดับข้อมูล
เพือ่ ป้องกันมิให้พนักงาน หรือผูบ้ ริหารนำ�ข้อมูลภายในบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์
ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผย
แพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคลากร
สาย
สายการผลิต
สายการขาย, การตลาดและบริการ
สายนำ�เข้าอุปกรณ์ วัสดุ
สายส่งออก
สายการเงินและบริหาร
รวม
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จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2559
390
184
3
10
78
665

จำ�นวนพนักงาน(คน)
ณ 31 ธันวาคม 2558
373
190
4
4
62
633
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บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 665 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานจำ�นวนทั้งสิ้น 40,208,400.79 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือน				
31,076,893.79 บาท
2. โบนัส				
8,095,509.00 บาท
3. เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 1,035,998.00 บาท
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ผิดชอบ
ต่อสังคม
ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “สร้างความพึงพอใจในที่ทำ�งาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนทำ�งาน” ถือเป็นกรอบแนว
ทางในการดำ�เนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็น
อย่างดีภายใต้กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ดำ�เนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้
พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO9001, 14001, 50001 และ
OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายด้านต่างๆ ที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้
นโยบายบริหารระบบการจัดการองค์กร
นโยบายคุณภาพ (ISO 9001)
บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน (Office Furniture) ที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง
ดังนี้
- สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัย
- ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
- พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความรู้และความสามารถในธุรกิจที่ดำ�เนินการ
- พัฒนาระบบงานและการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- พัฒนาผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีคุณภาพในงาน และผลิตภัณฑ์
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001 / ISO 14001)
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน (Office Furniture) ได้
ตระหนักถึงความสำ�คัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการ
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บริหารธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะ
- ป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำ�งาน อันเกิดจากกิจกรรม
หรือกระบวนการผลิต
- ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด
- ร่วมสร้างจิตสำ�นึกและการมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
ให้กับพนักงานในองค์กร
- จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่อง
- เผยแพร่ นโยบายให้กับพนักงานและสาธารณชนทั่วไป
นโยบายพลังงาน (ISO50001)
บริษัทฯ เห็นถึงความสำ�คัญของการใช้พลังงาน จึงมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพลังงาน
ที่ใช้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนโยบายในการบริหาร ดังนี้
- การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำ�หนดอื่นๆ ด้านพลังงานที่
เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้
- สื่อสารแผนงาน และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานทราบและนำ�ไปปฏิบัติ
- พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำ�หนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำ�งานด้านการจัดการ
พลังงาน
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำ�งาน การฝึกอบรม และการมีส่วน
ร่วมในการนาเสนอข้อคิดเห็น
- การออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตและบริการอื่นๆ ที่จำ�เป็นต้องพิจารณาถึง
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานทุกปี
การจัดทำ�รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ได้จัดทำ�ขึ้นตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่ง
เป็น 8 ด้านดังนี้
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1. การประกอบกิจการด้วยความ
เป็นธรรม

บริษัทเน้นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกัน การรักษาความลับ
การใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง พนักงานด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม และมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนได้สื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยว
กับข้อห้ามว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับเครื่อง
หมายการค้า สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ มีนโยบายการดำ�เนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์
ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี
ในการต่อต้านคอรัปชั่น บริษัทเปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแส โดยมีขั้นตอน
การแจ้งและวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านคณะกรรมการ
รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้ง ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริต โดย
ไม่มีการประนีประนอมใดๆ

3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
และหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม
เคารพในความเป็นปัจเจกและความมีศกั ดิศ์ รี โดยทีผ่ า่ นมาไม่เคยมีขอ้ ร้องเรียน
เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านนโยบายการจ้างงาน บริษัทฯ พิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้มีโอกาส
ก้าวหน้า รวมถึงการจ้างงานคนพิการ แรงงานต่างชาติ ทุกคนจะได้รับการปก
ครองภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเดียวกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็น
ธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ
ดังนั้น จึงให้การดูแลทุกด้านอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งด้าน
การแต่งตั้ง โยกย้าย ผลตอบแทน รวมถึงสวัสดิการด้านต่างๆ โดยคำ�นึงถึง
หลักการจูงใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการวิเคราะห์ค่างาน การจัด
ระดับตำ�แหน่งงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม
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การผลิตสินค้าของบริษัทจะมีนโยบายที่เน้นให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐาน
สากล ในราคาที่เหมาะสม โดยสินค้าจะผ่านกระบวนการออกแบบ และเทคนิค
ทางวิศวกรรมทีม่ กี ารทดสอบตามมาตรฐาน เพือ่ ดูแลสุขภาพของผูใ้ ช้เฟอร์นเิ จอร์
สำ�นักงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
• รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งานของลูกค้าโดย
การใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ต่ำ�
• สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดี โดยการลดสารพิษที่ตกค้างจากวัตถุ
ดิบ โดยคำ�นึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานสินค้าเป็นหลัก
• สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ และสารก่อ
มะเร็ง โดยการรับรองทั้งสินค้าและกระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• สิ่งแวดล้อม

ผ้าสีขาว เศษผ้าสีขาวเป็นวัสดุสำ�คัญในกระบวนการทำ�ความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์ ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า ทำ�ให้บริษัทตระหนักถึงการลดใช้ที่
มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำ�โครงการลดการใช้เศษผ้าขาว สำ�หรับปี 2559
สามารถทำ�ได้เกินกว่าเป้าหมาย 13% จำ�นวน ผ้าทีล่ ดการใช้ได้ 2,973 ผืน
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
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ถึง 13%
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เยื่อกระดาษกันกระแทก บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบสินค้า
จากการใช้โฟมกันกระแทกมาเป็นเยื่อกระดาษกันกระแทก ด้วยเทคโนโลยี
การผลิตเยื่อกระดาษที่ทันสมัยทำ�ให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพ ทนทานต่อ
แรงกระแทก สามารถนำ�กลับมาใช้ซำ�้ได้หลายครั้ง เป็นการช่วยลดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลาย
ได้เองในธรรมชาติ เพราะทำ�มาจากกระดาษ ในปีนี้นำ�เยื่อกระดาษมุมกลับ
มาใช้ซำ�้ได้ถึง 22% คิดเป็นจำ�นวน 108,155 ชิ้น
108K
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- ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต พลังงานที่สำ�คัญอย่างหนึ่งในการ
ทำ�งานของเครื่องจักรคือ พลังงานลม บริษัทตระหนักถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การลดการสูญเสียของพลังงานลม ด้วยการสานต่อโครงการ
ที่ทำ�มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็น โครงการลดอัตราการรั่วไหลของ
ระบบอัดอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของระบบอัดอากาศให้มี
แรงดันที่คงที่ การไหลผ่านสะดวก สามารถส่งตรงถึงเครื่องจักรได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบสตาร์ทมอเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัท
ได้นำ�อุปกรณ์ควบคุมระบบการสตาร์มอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้

9 ความรับผิดต่อสังคม

- ระบบนำ�้ระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ เป็นระบบที่ช่วยลดความร้อน
ในระบบนำ�้ยาเครื่องปรับอากาศ ระบายความร้อนออกจากท่อได้รวดเร็ว ส่ง
ผลให้ประสิทธิภาพการทำ�งานของเครื่องปรับอากาศดีขึ้น และช่วยลดการ
ใช้ไฟฟ้า
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7. การร่วมพัฒนาชุมชมหรือสังคม
บริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่ง
เสริมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคมอย่างสมำ�่เสมอ
รวมถึงการปลูกจิตสำ�นึกการแบ่ง
ปัน การมีจิตอาสา มีศีลธรรมใน
การดำ�เนินชีวติ มีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้วย
ความตระหนักถึงสังคม ชุมชน
ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดย
บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
• ด้านการศึกษา
- โครงการปันกัน โดยบริษทั ฯ
ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วย
การตั้งกล่องรับปันสิ่งของ
เหลือใช้ ณ สำ�นักงานใหญ่
โรงงาน และโชว์รมู ทุกสาขา
เพื่อนำ�ไปวางจำ�หน่ายใน
ร้านปันกัน และรายได้มอบ
เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่
ด้อยโอกาส
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- มอบเงิน 100,000 บาทเพื่อเป็น
ทุนการศึกษาแด่บตุ รของพนักงาน
ที่มีผลการเรียนดี
- คณะนักศึกษาจากในประเทศและ
ต่างประเทศ มาเยี่ยมชมโรงงาน
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• ด้านสังคม
- การจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ
สภากาชาดไทย ทุกๆ ไตรมาส
- บริจาคเศษผ้าทีเ่ หลือจากกระบวน
การผลิต ให้แก่ เรือนจำ�มีนบุรี
เพื่อใช้ในการฝึกพัฒนาอาชีพ
ของผู้ต้องขังหญิง

- การเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิ
นวัตกรรมทางสังคม เพื่อจ้างงาน
คนพิการ ปฏิบัติงานในชุมชนของ
ตนเอง เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อนามัยในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำ�นวน 4 ราย

- เดินทางไปมอบชุดยังชีพ แด่
พนักงาน ที่ประสบภัยนำ�้ท่วมใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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• ด้านศีลธรรมและศาสนา
- รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็น
แบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมให้
ลูกจ้างนำ�หลักธรรมศีล 5 มา
ใช้ในการดำ�รงชีวิต ในโครงการ
แรงงาน ศีล 5
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- การจัดกิจกรรม ทำ�บุญตักบาตร
ส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรม
ไทย ในโอกาสวันสำ�คัญต่างๆ
เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันแม่
วันสงกรานต์
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9 ความรับผิดต่อสังคม

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่
นวัตกรรมจากการดำ�เนินความรับผิด
ชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มี
ส่วนได้เสีย
เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมการใช้
งานพืน้ ทีข่ องสำ�นักงานเกิดการเปลีย่ น
แปลง โดยหลักๆ การเข้ามาทดแทน
ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน,
Tablet หรือแม้กระทั่ง Notebook เอง
ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ มิติ
ขนาดที่ลดลง การใช้งานที่ยาวนาน
มากขึ้น ทำ�ให้การทำ�งานในปัจจุบัน
รวดเร็วขึ้น ใช้พื้นที่ในการน้อยลง
การทำ�งานต้องการการตอบสนองที่
รวดเร็ว และการประสานงานที่ทันต่อ
เวลาโดยจะเห็นว่ารูปแบบการจัดการ
พื้นที่ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่ Open
Space และ Collaborative Space
ทีท่ �ำ ให้การทำ�งานร่วมกันได้ดกี ว่าการ
ทำ�งานแบบเดี่ยวๆ แบบเดิมที่มีพื้นที่ และขยายผลให้กับผู้แทนจำ�หน่ายทั่ว – Office Furniture ทั้งระบบซึ่งมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
การใช้งานต่อคนค่อนข้างมาก และ ประเทศและภูมิภาคได้ต่อไป
• รักษาสภาพแวดล้อมทัง้ ในกระบวน
เป็นส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะ
การผลิตและการใช้งานของลูกค้า
โดยการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ สี ารประกอบ
นอกจากนี้ในระบบการสื่อสารความรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความ
อินทรีย์ระเหย(VOC) ตำ�่
ภายในทีมได้มีการจัดทำ�คู่มือการติด ปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งาน
• สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่
ตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติ เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานโดยได้รับ
ดีโดยการลดสารพิษที่ตกค้างจาก
งานเกิดความรู้ความเข้าใจในการติด มาตรฐาน SCS Indoor Advantage
วัตถุดิบ โดยคำ�นึงถึงสุขภาพของ
ตัง้ ผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและถูกต้อง และ Indoor Advantage TM Gold
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ผู้ใช้งานสินค้าเป็นหลัก
• สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า
สินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้
และสารก่อมะเร็งโดยการรับรอง
ทั้งสินค้าและกระบวนการผลิต
ตลอดทั้งกระบวนการ

ผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะ
มุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็น
มาตรฐานสากลเพื่อให้เหมาะกับกลุ่ม
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เป็นกลุ่ม
หลัก โดยในปี 2559 นี้จะเน้นสินค้า
สำ�หรับในประเทศและกลุ่มลูกค้า
ASEAN เป็นหลักในส่วนของผลิตภัณฑ์
จะมุ่งเน้นไปที่ สินค้าดังนี้

PLATFORM ระบบชุดโต๊ะทำ�งาน ซึ่ง
พัฒนาให้กับตอบสนองกับความต้อง
การใหม่ๆ และความพึงพอใจของผู้ใช้
ในปัจจุบนั โดยในปีนจ้ี ะมีการออกแบบ
Phase 2 โดยมุ่งเน้นที่รูปแบบของรูป
ทรงขา Design ใหม่ๆ และประโยชน์
ใช้งานที่ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อ
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สำ�หรับรูปแบบ Design ขาใน
ปัจจุบันและขาใหม่ของโต๊ะ
ทำ�งาน
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9 ความรับผิดต่อสังคม

• RUBIX
คือ Partition ทีถ่ กู ออกแบบมาเพือ่
ให้มปี ระโยชน์คอื เคลือ่ นย้ายได้งา่ ย
สามารถปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
โดยตัวระบบไม่ซับซ้อน ปลอดภัย
และประหยัดพื้นที่ในบริษัท นอก
จากนีส้ นิ ค้าเน้นความคุม้ ค่าในการ
ใช้งาน
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• ZEN, EMMA
เป็นการออกแบบและพัฒนาเพือ่
ให้สนิ ค้าตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในกลุม่ ผูบ้ ริหารมากขึน้
โดยจะเพิม่ เติมในส่วนของตูส้ �ำ หรับ
เก็บเอกสารและตูข้ า้ งโต๊ะโดยจะ
เน้นความเรียบของ Design และ
Function การใช้
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• TREND
สินค้าถูกพัฒนาขึน้ สำ�หรับลูกค้า
ภูมภิ าค เป็นโต๊ะทำ�งานของผู้
บริหารรุน่ ใหม่เพือ่ ให้สามารถใช้
สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีมาตรฐานสากล
และเน้นการขนส่งทีส่ ะดวก และ
ความคุม้ ค่าในการใช้งาน
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สำ�หรับปี 2560 ทีมวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยงั มุง่ เน้นการพัฒนา นวัตกรรมให้
กับผลิตภัณฑ์และต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของกลุม่ ผูใ้ ช้งานทัว่
ภูมภิ าค ASEAN เพือ่ สร้างความสุข กระตุน้ พลังความคิดสร้างสรรค์ และเพิม่
ศักยภาพในการทำ�งาน ของพนักงานให้มากขึน้ เพือ่ เป็นส่วนร่วมให้ความสำ�เร็จ
ของลูกค้าแต่ละรายต่อไป
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10
การควบ
คุมภายใน
และ
การบริหาร
จัดการ
ความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยสรุปได้ว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์
ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามของบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอันทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จ ใน
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
- ไม่มี -
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10 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำ�กับการปฏิบัติงานของบริษัท
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้บริษัทฯ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน เนือ่ งจากเป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว
ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง
นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจ
สอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

หลักสูตร
- Tools and Techniques For The
Beginning Auditors
- Facilitating Results Using CSA
- Advance Internal Audit
- การตรวจประเมินระบบคุณภาพ
ISO 9001:2008
- Introduction & Internal Auditor
ISO 50001 : 2011
- Internal Audit’ s Challenge in
Value Adding

2.  หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำ�แหน่งหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้ผู้อำ�นวยการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่องเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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11
รายงาน
ระหว่างกัน
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
ขายสินค้า
ค่านายหน้าจ่าย

2559

2558

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกำ�หนด

14
-

11
4

ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริษัทร่วม
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
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2559

(หน่วย: พันบาท)
2558

52,519
(47,667)
4,852

50,001
(39,328)
10,673

11 รายงานระหว่างกัน

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)
บริษัทร่วม
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด

2559

(หน่วย: พันบาท)
2558

418

1,558

• ค่าตอนแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2559
38.2
3.5
41.7

(หน่วย: ล้านบาท)
2558
38.0
3.2
41.2

• ภาระคำ�้ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ มีภาระจากการคำ�้ประกันให้กับบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.3 ดังนี้
31.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำ�ประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็น
จำ�นวน 9 ล้านบาท (2558: 15 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯ เพื่อคำ�้ประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา
31.3.2 บริษัทฯ คำ�้ประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านรูปี (2558: 228 ล้านรูปี)
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การเงินที่
สำ�คัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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• บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน) และบริษัทร่วม

สินทรัพย์รวม
Total assets
หนี้สินรวม
Total liabilities
ทุนจดทะเบียน
Authorized share capital
ส่วนของผู้ถือหุ้น
Total shares’ equity
รายได้รวม
Total revenue
รายได้จากการขาย
Total sales
กำ�ไรขั้นต้น
Gross profit
กำ�ไร(ขาดทุน) สุทธิ
Net (Loss) profit
จำ�นวนหุ้น(พันหุ้น)
Number of shares
(Thousand shares)
มูลค่าตราไว้ต่อหุ้น(บาท)
Par value (Baht)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)
Book value (Baht)
กำ�ไร(บาท) สุทธิตอ่ หุน้ (ขาดทุน)
Earnings (Loss)
per share (Baht)

2559
2016
765,535

(’000 บาท/BAHT)
2557
2558
2014
2015
809,679
793,478

302,344

338,772

422,709

200,000

200,000

200,000

463,191

454,706

386,970

712,568

803,325

618,178

706,288

789,658

610,359

225,913

253,701

182,768

18,180

39,064

(10,868)

20,000

20,000

20,000

10.00

10.00

10.00

23.16

22.74

19.35

0.91

1.95

(0.54)

12 ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
Dividend per share (Baht)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อ
รายได้รวม(%)
Net profit on total revenue(%)
อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น(%)
Net profit on total equity(%)
อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (%)
Net profit on total assets(%)

2559
2016
0.50

(’000 บาท/BAHT)
2557
2558
2014
2015
0.00
0.00

2.55

4.86

(1.76)

3.93

8.59

(2.81)

2.37

4.92

(1.34)
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13
การ
วิเคราะห์และ
คำ�อธิบาย
ของ
ฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)
1. สรุปรายงานการสอบบัญชี
ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ า่ นมา คือช่วงระหว่างปี 2557-2559 ความเห็นของผูส้ อบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข
โดยเห็นว่างบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงินผลการดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
2. ผลการดำ�เนินงาน
ผลประกอบการของบริษัท สำ�หรับปี 2559 บริษัทกำ�ไรสุทธิรวมเป็นจำ�นวน 18.18 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการของผลการดำ�เนินงาน ที่มีสาระสำ�คัญพอสรุปได้ดังนี้
• ยอดขาย
ลดลงจากปีกอ่ นเป็นจำ�นวน 83.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.56 โดยยอดขายในประเทศลดลง 60.35 ล้านบาท
โดยยอดขายในต่างประเทศลดลง 23.02 ล้านบาท เนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อนข้างซบเซา
• ต้นทุนขาย
ในปี 2559 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 68.01 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2558 ซึ่ง
เท่ากับร้อยละ 67.87 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในปีปัจจุบัน
• ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 103.91 ล้านบาท ในปีก่อนเป็น 89.15 ล้านบาทในปีปัจจุบัน เนื่องจากสัดส่วน
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ยอดขายที่ลดลงและเนื่องจากบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขายอย่างต่อ
เนื่อง
• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจาก 92.64 ล้านบาท ในปีก่อนเป็น 101.31 ล้านบาทในปีปัจจุบัน เนื่องจากต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอย่าง
ต่องเนื่อง
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำ�คัญมีดังนี้
ปี 2559
เงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโชว์รูม
ค่านายหน้าในการขาย
ค่าจัดส่งสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์
ค่าพาหนะและเดินทาง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโชว์รูม
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท
109.36
3.17
11.90
8.72
0.93
13.06
5.54
9.32
3.33
5.48
5.40
14.24
190.45

ร้อยละ
57.42%
1.66%
6.25%
4.58%
0.49%
6.86%
2.91%
4.89%
1.75%
2.88%
2.84%
7.48%
100.00%

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.42 ของยอด
รายจ่ายรวม รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติด
ตั้ง บัญชีการเงิน บริหารและธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีผลมาจากการบริการจัดการทางการเงิน
และจำ�นวนเงินกู้ที่ลดลง
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3. ฐานะการเงิน
3.1 สินทรัพย์
• ส่วนประกอบของสินทรัพย์

• คุณภาพของสินทรัพย์
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รายการของสินทรัพย์ที่มีสาระสำ�คัญและมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัท
มีดังนี้
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
ในปี 2559 มียอดสุทธิลดลงจำ�นวน 20.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ซือ้ เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน และยานพาหนะ
เพิ่มขึ้น ระหว่างปีประมาณ 14.10 ล้านบาท หักด้วยค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
จำ�นวน 34.98 ล้านบาท และมีการขายอุปกรณ์มูลค่าสุทธิ 0.059 ล้านบาท
สัดส่วน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับร้อยละ 35.75 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย ที่ดิน อาคารโรงงาน โชว์รูม ยานพาหนะและ
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีความจำ�เป็นต่อการดำ�เนินงานของบริษัททั้งใน
ด้านการผลิตสินค้า การขายและการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ
สินค้าคงเหลือ
ในปี 2559 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำ�นวน 118.28 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อย
ละ 15.45 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือลดลงจากปี 2558 เป็นจำ�นวน 29.64
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 20.04 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตราหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือ จะเห็นว่าในปี 2559 มีอัตราหมุน 8.33 เท่าซึ่งเร็วขึ้นกว่าอัตรา
หมุนเวียนของสินค้าในปี 2558 ซึ่งมีอัตราหมุนเท่ากับ 4.58 เท่า
ลูกหนี้ค้างชำ�ระ
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้รวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำ�นวน 89.80 ล้านบาท
โดยมียอดสำ�รองหนี้สูญเป็นจำ�นวน 50.78 ล้านบาท จำ�นวนหนี้ทั้งหมดเป็น
ลูกหนีท้ างการค้าซึง่ ยังไม่สามารถชำ�ระหนีไ้ ด้ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตามลูกหนี้
ดังกล่าวบริษัทได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด สำ�หรับยอดสำ�รองหนี้สูญจำ�นวน
50.78 ล้านบาท บริษัทคาดว่ามีความเพียงพอต่อลูกหนี้ทั้งหมด
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษทั จำ�นวน 118.28 ล้านบาท ซึง่ จะประกอบด้วยวัตถุดบิ
จำ�นวน 60.23 ล้านบาท สินค้าสำ�เร็จรูป จำ�นวน 45.76 ล้านบาท และงาน
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ระหว่างทำ� จำ�นวน 2.62 ล้านบาท สินค้าคงเหลือทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ยังมี
สภาพปกติใช้ในการดำ�เนินงานได้ เนื่องจากสินค้าของบริษัทไม่ได้จัดอยู่ใน
ประเภทสินค้าแฟชั่น หรือมีอายุจำ�กัด อย่างไรก็ตามยังมีสินค้าคงเหลือบาง
ส่วนชำ�รุดเสียหาย โดยบริษัทได้ตั้งสำ�รองเพื่อความเสียหายไว้ เป็นจำ�นวน
28.82 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความเสียหายของสินค้าทั้งหมด ที่อาจ
จะเกิดขึ้น
3.2 สภาพคล่อง
• กระแสเงินสด

ในปี 2558 บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน
51.02 ล้านบาท โดยมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงานเป็นจำ�นวน
100.91 ล้านบาท เงินสดดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน เป็นจำ�นวน
5.68 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ ในส่วน
ของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดลดลงสุทธิเป็นจำ�นวน 44.22 ล้านบาท เนื่องจาก
การชำ�ระหนี้คืนเงินกู้ตามข้อตกลงแก่สถาบันการเงิน

• อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำ�คัญ ในปี 2559 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.60 เท่า ระยะเวลาเก็บ
หนี้โดยเฉลี่ย เท่ากับ 52.16 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ 37.10 วัน
3.3 แหล่งที่มาของเงินทุน
• ความเหมาะสมของโครงสร้าง บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวน 0.39 เท่า ซึ่งลดลง
เงินทุน
จากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวน 0.75 เท่า
• หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 302.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.43
ล้านบาท หรือร้อยละ 10.75 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 248.64 ล้านบาท
และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำ�นวน 53.70 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จดจำ�นอง /
จำ�นำ� ทีด่ นิ อาคาร สิทธิการเช่าอาคาร เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ เพือ่ คำ�ป้ ระกัน
วงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน
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Financial Ratio
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

2559

2558

2557

1.60
1.11
7.00
52.16
8.33
43.80
6.20
58.87
37.10

1.19
0.66
6.28
58.12
4.58
79.64
6.10
59.85
77.91

1.01
0.58
4.33
84.27
4.16
87.84
5.12
71.27
100.83

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
(Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

31.99%
4.98%
2.55%
3.93%

32.13%
7.94%
4.86%
8.59%

29.94%
0.25%
-1.76%
-2.81%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

2.37%
6.64%
0.92

4.92%
13.26%
1.00

-1.34%
-3.82%
0.75
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Financial Ratio(ต่อ)
งบการเงินรวม
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial
Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

2559

2558

2557

0.39
3.43

0.75
5.25

1.09
0.11

23.16
0.91

22.74
1.95

19.35
(0.54)
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กรรมการ
ตรวจสอบ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด
(มหาชน)ประจำ�ปี
พ.ศ. 2559

เรียน ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ จำ�นวน 3 คน คือ ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช และ
นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรม
การบริษัทฯ ให้ดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีหน้า
ที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน
เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นชอบ
ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และมี
ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมทุกคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อบังคับ ประกาศ ข้อ
กำ�หนด และแนวทางของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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2. ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบรายไตรมาส และงบ
และงบการเงินประจำ�ปีของบริษัทฯ ทั้งในด้านความถูกต้อง และเชื่อถือได้
ตลอดจนได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
และผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ จากการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ
ดังกล่าว ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินดังกล่าว ไม่ถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำ�คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. ได้สอบทานการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
ผลการสอบทานกล่าวโดยภาพรวมได้วา่ บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอ และวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จ
ในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารของฝ่ายตรวจสอบภายในของ
บริษทั ฯ มาให้ความเห็น โดยร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้
และเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ด�ำ เนินการตามขัน้ ตอนในการพิจารณาคัดเลือก
เสนอแต่งตั้ง บุคคลที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง
นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3844
หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
4523 จาก บริษัท สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว มีอำ�นาจทำ�การตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2559 กำ�หนดค่าตอบ
แทนไม่เกิน 1,200,000.00 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม
การบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
5. คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม จำ�นวน 1 ครั้ง และเห็นว่าผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ โดยที่หุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในงานตรวจ
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โดยที่หุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในงานตรวจสอบทุกคน ตลอดจนสมาชิกในทีม
งานตรวจสอบบัญชีทุกคน มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ
แต่อย่างใด จึงมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
6. ได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดหลักเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลจากการสอบทาน กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า
บริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ การกำ�กับกิจการที่ดี ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7. ได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นว่ารายการธุรกิจเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ตามที่
ได้เปิดเผยและแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงิน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าว
แล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพราะรายการธุรกิจ
ที่สำ�คัญกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเหล่านั้น เป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ รายการดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น ให้มีความเหมาะสม
9. ได้จดั ทำ�รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ลงนามแล้ว
10. ใน ปี พ.ศ. 2559 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วม
อบรม สัมมนา และประชุมในระหว่างปีคนละหลายครัง้ ในหัวข้อเรือ่ งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี
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สำ�นักงานสอบบัญชี ตลอดจนสถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาความรู้ ทักษะให้มีความรู้ ทันต่อสถานการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาตลอดเวลา ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน อันจะทำ�ให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
					
( พิศาล เทพสิทธา )
				
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ		
				
กุมภาพันธ์ 2560
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15
น
รายงานของ ความเห็
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ
(“บริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
ผู้ตรวจสอบ บริการเงิษัทนร้อณกเวิวันธทีจำ่ 31�กัดธั(มหาชน)
นวาคม 2559 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
บัญชี
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
รับอนุญาต สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธี

ราคาทุนของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน) ด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าเห็นว่างบ
การเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการ
ดำ�เนินงาน และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกันของบริษทั ร้อกเวิธ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) จำ�กัด(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงาน
รายงาน และงบการเงิน
ทางการเงิน
31 ธันวาคม 2559

• รายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบ
ริษทั ฯ ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของ
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อ
กำ�หนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวด
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวม และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตาม
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ความรับผิดชอบที่ได้กล่าว ไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบ ที่
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยง จากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน โดยรวมเรื่องสำ�คัญในการตรวจ
สอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายการขายสินค้า เป็นรายการบัญชีที่มีสาระสำ�คัญต่องบการเงินอย่างมาก
และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยตรง
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษ ในการตรวจสอบการรับรู้รายได้
จากการขายของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้ ข้าพเจ้าได้
ประเมิน และทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจร
รายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำ�ความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่ม
ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมสำ�คัญที่บริษัทฯ ออกแบบไว้ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขาย ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลัง
วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จาก
การขาย
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ ตามที่เปิด
เผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 จำ�เป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของ
ฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของการประมาณการค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ สำ�หรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งการ
ประมาณดังกล่าวขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า สภาพ
สินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจ
ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคง
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เหลือ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการ และข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณา
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยทำ�ความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ใน
การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
สมำ�่เสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะ
เวลาการถือครอง และการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้า
ที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จำ�นวนเงินสุทธิ ที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงิน
กับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่
แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุม
ถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูป
แบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่าน และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัดแย้ง
ที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงิน หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญหรือไม่ เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ตามที่กล่าว
ข้างต้น และหากสรุปได้ว่า มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าว ให้ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลทราบ
เพื่อให้มีการดำ�เนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ� และนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้ โดย
ถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยว
กับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำ�คัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการจัดทำ�งบการเงิน ผู้บริหารรับ
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ผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯ ในการดำ�เนินงานต่อ
เนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดัง
กล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่ดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯ หรือหยุดดำ�เนินงาน หรือไม่สามารถ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล มีหน้าที่ในการ
สอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผล ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อ
มั่นอย่างสมเหตุสมผล คือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน
ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริง อาจเกิดจากการทุจริต หรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละราย
การ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบ และปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ และเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดง
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ข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสม
เหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่
ผู้บริหารจัดทำ�
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับกิจการที่
ดำ�เนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้
รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถาน
การณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของ
บริษัทฯ ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความ
เห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไร
ก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้อง
หยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดง
รายการ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้อมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ
และบริษัทร่วม (“กลุ่มบริษัท”) เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งแสดง
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สื่อสาร

15 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

กับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ
สอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มี
หน้าที่ในการกำ�กับดูแล ว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับ
ดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้า และมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ
เป็นอิสระ จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแล
ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการ
เงินในงวดปัจจุบัน และกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์
ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน
รายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มี
ส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้คือ
นางสาววธู ขยันการนาวี
วธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560
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Rockworth Public
Company Limited
Report and financial
statements
31 December 2016

Opinion
I have audited the accompanying financial statements in which the equity
method is applied of Rockworth Public Company Limited(“The Company”),
which comprise the statement of financial position as at 31 December
2016, and the related statements of comprehensive income, changes in
• Independent Auditor’s Report shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes
To the Shareholders of Rockworth to the financial statements, including a summary of significant accounting
Public Company Limited
policies, and have also audited the separate financial statements in
which the cost method is applied of Rockworth Public Company Limited
for the same period.
In my opinion, the financial statements referred to above present fairly,
in all material respects, the financial position of Rockworth Public Company
Limited as at 31 December 2016, its financial performance and cash
flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards.
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing.
My responsibilities under those standards are further described in the
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section
of my report. I am independent of the Company in accordance with the
Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation
of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty
the King as relevant to my audit of the financial statements, and I have
fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and
appropriate to provide a basis for my opinion.
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Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement,
were of most significance in my audit of the financial statements of the
current period. These matters were addressed in the context of my audit
of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities
for the Audit of the Financial Statements section of my report, including
in relation to these matters. Accordingly, my audit included the performance
of procedures designed to respond to my assessment of the risks of
material misstatement of the financial statements. The results of my audit
procedures, including the procedures performed to address the matters
below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying
financial statements as a whole. Key audit matters and how audit
procedures respond for each matter are described below.

Revenue recognition
Sales are significant to the financial statements and direct impacts to the
operating results of the Company. I have therefore focused on revenue
recognition from sales of the Company and in particular on the timing
of revenue recognition. I assessed and tested the internal controls of
the Company with respect to the revenue cycle by making enquiry of
responsible executives, gaining an understanding of the controls and
selecting representative samples to test the operation of the designed
key controls. In addition, on a sampling basis, I examined supporting
documents for sales transactions occurring during the year and near the
end of the accounting period. I also reviewed credit notes issued
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by the Company to customers after the end of the reporting period and
performed analytical review on the sales accounts.

Provision for diminution in value of inventory
Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in Note 10
to the financial statements, is an area of significant management judgement,
particularly with regard to the estimation of provision for diminution in the
value of slow-moving and obsolete inventory. This requires analysis of
the product life cycle, inventory condition, the competitive environment,
economic circumstances and the situation within the industry. There is
a risk with respect to the amount of provision set aside for diminution in
the value of inventory.
I assessed the method and the assumptions applied by management in
determining provision for diminution in the value of inventory by gaining
an understanding of the basis applied in determining the provision for
diminution in value of inventory and reviewing the consistency of the
application of that basis, performing a comparison of the inventory holding
periods and inventory movement to identify product lines with indicators
of lower than normal inventory turnover and comparing proceeds from
sales transactions occurring after the date of the financial statements
with the cost of inventory by product group.
Other Information
Management is responsible for the other information. The other information
comprise the information included in annual report of the Company, but
does not include the financial statements and my auditor’s report thereon.
The annual report of the Company 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
92
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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 Company, 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.
Responsibilities of Management and Those Charged with Governance
for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of
the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting
Standards, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible
for assessing the Company’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 Company or to cease operations, or has no realistic
alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the
Company’s financial reporting process.
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the
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
financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing,
I exercise professional judgement and maintain professional skepticism
throughout the audit. I also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the
financial statements, whether due to fraud or error, design and perform
audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence
that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud
is higher than for one resulting from error, as fraud may involve
collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in
order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates and related disclosures
made by management.
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• 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 Company’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 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 Company to
cease to continue as a going concern.
• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial
statements, including the disclosures, and whether the financial
statements represent the underlying transactions and events in a
manner that achieves fair presentation.
• Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial
information of the entities or business activities between the
Company and its associates (“The Group”) to express an opinion on
the financial statements in which the equity method is applied.
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
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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 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 Miss Watoo Kayankannavee.
Watoo Kayankannavee
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5423
EY Office Limited
Bangkok: 22 February 2017
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Rockworth Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2016
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

As at
Note

As at

As at

As at

31 December 2016 31 December 2015 31 December 2016 31 December 2015

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

77,375,682

26,355,202

77,375,682

26,355,202

Current investments

8

108,189,981

50,325,341

108,189,981

50,325,341

Trade and other receivables

9

89,799,380

112,076,609

89,799,380

112,076,609

Inventories

10

118,278,971

147,914,110

118,278,971

147,914,110

Other current assets
Total current assets

5,386,062

5,725,106

5,386,062

5,725,106

399,030,076

342,396,368

399,030,076

342,396,368

Non-current assets
Restricted bank deposits

11

11,625,543

16,949,380

11,625,543

16,949,380

Investments in available-for-sale securities

12

5,253,704

5,392,506

5,253,704

5,392,506

Investments in associates

13

-

55,353,708

-

52,500,000

Other long-term investments

14

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

Investment properties

15

63,490,000

63,490,000

63,490,000

63,490,000

Property, plant and equipment

16

273,713,885

294,653,491

273,713,885

294,653,491

Intangible assets

17

4,765,337

5,616,297

4,765,337

5,616,297

Leasehold rights

18

950,866

3,317,884

950,866

3,317,884

5,205,841

4,808,675

5,205,841

4,808,675

Total non-current assets

366,505,176

451,081,941

366,505,176

448,228,233

Total assets

765,535,252

793,478,309

765,535,252

790,624,601

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Rockworth Public Company Limited
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2016
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

As at
Note

As at

As at

As at

31 December 2016 31 December 2015 31 December 2016 31 December 2015

Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans
from financial institutions

19

140,000,000

131,460,703

140,000,000

131,460,703

Trust receipts

19

6,431,466

31,787,007

6,431,466

31,787,007

Trade and other payables

20

75,168,982

79,781,772

75,168,982

79,781,772

21

1,678,118

2,156,650

1,678,118

2,156,650

22

-

13,667,797

-

13,667,797

12,621,543

18,787,574

12,621,543

18,787,574

6,116,619

5,648,268

6,116,619

5,648,268

Current portion of liabilities under
finance lease agreements
Current portion of long-term loans
Advances received from customers
Income tax payable
Other current liabilities

6,626,195

4,768,182

6,626,195

4,768,182

248,642,923

288,057,953

248,642,923

288,057,953

21

3,248,291

3,635,296

3,248,291

3,635,296

Long-term loans, net of current portion

22

-

1,059,838

-

1,059,838

Provision for long-term employee benefits

23

44,311,126

40,337,036

44,311,126

40,337,036

Deferred tax liabilities

27

6,141,565

5,682,053

6,141,565

5,682,053

53,700,982

50,714,223

53,700,982

50,714,223

302,343,905

338,772,176

302,343,905

338,772,176

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

Total current liabilities
Non-current liabilities
Liabilities under finance lease agreements,
net of current portion

Total non-current liabilities
Total liabilities
Shareholders' equity
Share capital
Registered
20,000,000 ordinary shares of Baht 10 each
Issued and fully paid
20,000,000 ordinary shares of Baht 10 each
Retained earnings
Appropriated - statutory reserve

13,100,000

12,000,000

13,100,000

12,000,000

199,278,176

192,197,632

183,305,287

173,371,035

50,813,171

50,508,501

66,786,060

66,481,390

Total shareholders' equity

463,191,347

454,706,133

463,191,347

451,852,425

Total liabilities and shareholders' equity

765,535,252

793,478,309

765,535,252

790,624,601

25

Unappropriated
Other components of shareholders' equity

-

-

-

-

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)

Note

Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

2016

2015

2016

2015

Profit or loss:
Revenues
Sales and service income

706,288,333

789,657,872

706,288,333

789,657,872

Other incomes
Gain from a fair value adjustment of investment properties

15

Gain on exchange
Gain on sale of investment in associate

13

Others
Total other incomes

-

2,400,000

-

2,400,000

189,726

3,127,329

189,726

3,127,329

-

-

4,725,000

-

6,090,255

8,140,207

6,090,255

8,140,207

6,279,981

13,667,536

11,004,981

13,667,536

712,568,314

803,325,408

717,293,314

803,325,408

480,374,984

535,956,613

480,374,984

535,956,613

89,146,460

103,905,000

89,146,460

103,905,000

101,306,907

92,638,383

101,306,907

92,638,383

8,463,456

10,104,410

8,463,456

10,104,410

6,166,960

-

-

-

685,458,767

742,604,406

679,291,807

742,604,406

27,109,547

60,721,002

38,001,507

60,721,002

8,038,252

1,950,490

-

-

35,147,799

62,671,492

38,001,507

60,721,002

Financial cost

(9,484,670)

(11,941,711)

(9,484,670)

(11,941,711)

Profit before income tax expenses

25,663,129

50,729,781

28,516,837

48,779,291

Total revenues
Expenses
Cost of sales and services
Selling expenses
Administrative expenses
Other expenses
Allowance for doubtful accounts
Loss on sale of investment in associate

13

Total expenses
Profit before share of profit from investments
in associates, financial cost and income tax expenses
Share of profit from investments in associates

13

Profit before financial cost and income tax expenses

Income tax expenses

27

Profit for the year

(7,482,635)

(11,665,644)

(7,482,635)

(11,665,644)

18,180,494

39,064,137

21,034,202

37,113,647

380,837

590,768

380,837

590,768

(76,167)

(118,154)

(76,167)

(118,154)

304,670

472,614

304,670

472,614

Other comprehensive incomes:
Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods:
Gain on changes in value of investments
in available-for-sale securities
Less: Income tax effect

27

Other comprehensive income to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods - net of income tax

Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods
Actuarial loss

23

-

(1,873,665)

-

(1,873,665)

Gain on revaluation of land

24

-

37,123,000

-

37,123,000

Less: Income tax effect

27

-

(7,049,867)

-

(7,049,867)

Other comprehensive income not to be reclassified
-

28,199,468

-

28,199,468

Other comprehensive income for the year

to profit or loss in subsequent periods - net of income tax

304,670

28,672,082

304,670

28,672,082

Total comprehensive income for the year

18,485,164

67,736,219

21,338,872

65,785,729

0.91

1.95

1.05

1.86

Basic earnings per share
Profit for the year

28

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)

Note

Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

2016

2015

2016

2015

25,663,129

50,729,781

28,516,837

48,779,291

8,463,456

10,104,410

8,463,456

10,104,410

(5,215,521)

4,838,000

(5,215,521)

4,838,000

Cash flows from operating activities
Profit before tax
Adjustments to reconcile profit before tax
to net cash provided by (paid from) operating activities:
Allowance for doubtful accounts
Reduction of inventory cost to net realisable value (reversal)
Gain on sales of current investment

8

Depreciation and amortisation

-

41,833,729
(1,950,490)

Share of profit from investments in associates

13

(8,038,252)

(Gain) loss on sale of investment in associate

13

6,166,960

Gain from a fair value adjustment of investment properties

15

(Gain) loss on sales/written-off of equipments
Provision for long-term employee benefits
Unrealised (gain) loss on exchange
Interest expenses

(518,367)

23

(144,820)

39,056,598

4,647,212
567,220

39,056,598

-

(4,725,000)

(2,400,000)
230,844

(518,367)

4,294,786

4,647,212

(3,834,179)

567,220

(144,820)
41,833,729
(2,400,000)
230,844
4,294,786
(3,834,179)

8,491,056

10,644,827

8,491,056

10,644,827

79,283,491

114,346,888

79,283,491

114,346,888

Trade and other receivables

13,205,829

20,394,502

13,205,829

20,394,502

Inventories

34,850,660

1,025,639

34,850,660

1,025,639

346,037

207,046

346,037

Profit from operating activities before changes
in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease

Other current assets
Other assets

207,046

(397,166)

(4,770,970)

(397,166)

(4,770,970)

Trade and other payables

(6,214,315)

(15,965,465)

(6,214,315)

(15,965,465)

Other current liabilities

(4,308,017)

(15,118,230)

(4,308,017)

(15,118,230)

Operating liabilities increase (decrease)

Other liabilities

(673,122)

5,682,053

(673,122)

5,682,053

Cash flows from operating activities before interest paid and
income tax paid
Cash paid for interest expenses
Cash paid for income tax expenses
Net cash flows from operating activities

116,093,397
(8,542,761)
(6,637,933)
100,912,703

105,801,463

116,093,397

(10,684,830)
(7,478,323)
87,638,310

(8,542,761)
(6,637,933)
100,912,703

105,801,463
(10,684,830)
(7,478,323)
87,638,310

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2016
(Unit: Baht)

Note

Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

2016

2015

2016

2015

Cash flows from investing activities
Proceeds from sale of investment in associate
Proceeds from sales of current investments
Decrease in restricted bank deposits
Cash paid for purchase of investment in associate
Cash paid for purchase of current investments
Proceeds from disposal of equipment

8

57,225,000

-

57,225,000

-

-

4,500,000

-

4,500,000

2,258,220

5,323,837

5,323,837
(57,345,000)
577,757

(4,500,000)
-

(57,345,000)

367,883

577,757

2,258,220
(4,500,000)
367,883

Acquisition of equipment and intangible assets

(11,457,333)

(11,430,667)

(11,457,333)

(11,430,667)

Net cash flows used in investing activities

(5,675,739)

(8,804,564)

(5,675,739)

(8,804,564)

(58,539,297)

Cash flows from financing activities
Increase (decrease) in bank overdrafts and
short-term loans from financial institutions
Increase (decrease) in trust receipts
Payment of liabilities under finance lease agreements
Dividend paid

8,539,297

(58,539,297)

8,539,297

(25,355,541)

1,994,630

(25,355,541)

1,994,630

(2,672,655)

(2,657,938)

(2,672,655)

(2,657,938)

(9,999,950)

-

(9,999,950)

-

Repayment of long-term loans

(14,727,635)

(14,211,008)

(14,727,635)

(14,211,008)

Net cash flows used in financing activities

(44,216,484)

(73,413,613)

(44,216,484)

(73,413,613)

Net increase in cash and cash equivalents

51,020,480

5,420,133

51,020,480

5,420,133

Cash and cash equivalents at beginning of year

26,355,202

20,935,069

26,355,202

20,935,069

Cash and cash equivalents at end of year

77,375,682

26,355,202

77,375,682

26,355,202

-

-

-

-

1,807,118

3,293,802

1,807,118

3,293,802

1,693,953

-

1,693,953

-

Supplemental cash flows information
Non-cash transactions
Acquisition of equipment under finance lease agreement
Acquisition of equipment and intangible assets
which cash has not been paid

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

Total comprehensive income for the year

-

Total comprehensive income for the year

200,000,000

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

Balance as at 31 December 2016

Dividend paid (Note 32)

transferred to statutory reserve (Note 25)

-

-

Other comprehensive income for the year

Unappropriated retained earnings

-

200,000,000

Balance as at 1 January 2016

Profit for the year

200,000,000

transferred to statutory reserve (Note 25)

Balance as at 31 December 2015

-

-

Other comprehensive income for the year

Unappropriated retained earnings

-

200,000,000

13,100,000

-

1,100,000

-

-

-

12,000,000

12,000,000

2,000,000

-

-

-

10,000,000

statutory reserve

share capital

199,278,176

(9,999,950)

(1,100,000)

18,180,494

-

18,180,494

192,197,632

192,197,632

(2,000,000)

37,565,205

(1,498,932)

39,064,137

156,632,427

(15,972,889)

-

-

-

-

-

(15,972,889)

(15,972,889)

-

-

-

-

(15,972,889)

in foreign currency

financial statements

2,052,821

-

-

304,670

304,670

-

1,748,151

1,748,151

-

472,614

472,614

-

1,275,537

securities

available-for-sale

of investments in

changes in value

differences on
translation of

Surplus on

Exchange

Other comprehensive income

64,733,239

-

-

-

-

-

64,733,239

64,733,239

-

29,698,400

29,698,400

-

35,034,839

of assets

revaluation

Surplus on

Other components of shareholders' equity

Financial statements in which the equity method is applied

Unappropriated

Retained earnings
Appropriated -

paid-up

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2015

For the year ended 31 December 2016

Statement of changes in shareholders' equity

Rockworth Public Company Limited

50,813,171

-

-

304,670

304,670

-

50,508,501

50,508,501

-

30,171,014

30,171,014

-

20,337,487

equity

shareholders'

components of

Total other

-

463,191,347

(9,999,950)

-

18,485,164

304,670

18,180,494

454,706,133

-

454,706,133

-

67,736,219

28,672,082

39,064,137

386,969,914

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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-

Total comprehensive income for the year

-

Total comprehensive income for the year

200,000,000

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

Balance as at 31 December 2016

Dividend paid (Note 32)

transferred to statutory reserve (Note 25)

-

-

Unappropriated retained earnings

-

Other comprehensive income for the year

200,000,000

Balance as at 1 January 2016

Profit for the year

200,000,000

transferred to statutory reserve (Note 25)

Balance as at 31 December 2015

-

-

Other comprehensive income for the year

Unappropriated retained earnings

-

13,100,000

-

1,100,000

-

-

-

12,000,000

12,000,000

2,000,000

-

-

-

10,000,000

statutory reserve

share capital
200,000,000

Appropriated -

183,305,287

(9,999,950)

(1,100,000)

21,034,202

-

21,034,202

173,371,035

173,371,035

(2,000,000)

35,614,715

(1,498,932)

37,113,647

139,756,320

Unappropriated

2,052,821

-

-

304,670

304,670

-

1,748,151

1,748,151

-

472,614

472,614

-

1,275,537

securities

available-for-sale

of investments in

changes in value

Surplus on

64,733,239

-

-

-

-

-

64,733,239

64,733,239

-

29,698,400

29,698,400

-

35,034,839

of assets

revaluation

Surplus on

Other comprehensive income

66,786,060

-

-

304,670

304,670

-

66,481,390

66,481,390

-

30,171,014

30,171,014

-

36,310,376

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Separate financial statements in which the cost method is applied

Retained earnings

paid-up

Issued and

Profit for the year

Balance as at 1 January 2015

For the year ended 31 December 2016

Statement of changes in shareholders' equity (continued)

Rockworth Public Company Limited

-

463,191,347

(9,999,950)

-

21,338,872

304,670

21,034,202

451,852,425

-

451,852,425

-

65,785,729

28,672,082

37,113,647

386,066,696

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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Rockworth Public Company Limited
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2016
1.

General information
Rockworth Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and
domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the manufacture and
distribution of furniture. The registered office of the Company is at 294 - 300
Asoke - Dindaeng Road, Huaykwang, Bangkok.

2.

Basis of preparation

2.1

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting
Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their
presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the
Department of Business Development dated 28 September 2011, issued under the
Accounting Act B.E. 2543.
The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of
the Company. The financial statements in English language have been translated from the
Thai language financial statements.
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where
otherwise disclosed in the accounting policies.

2.2

The separate financial statements present investments in associates under the cost method.

3.

New financial reporting standards
(a) Financial reporting standards that became effective in the current year
During the year, the Company has adopted the revised (revised 2015) and new financial
reporting standards and accounting treatment guidance issued by the Federation of
Accounting Professions which become effective for fiscal years beginning on or after 1
January 2016. These financial reporting standards were aimed at alignment with the
corresponding International Financial Reporting Standards, with most of the changes
directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations
and accounting guidance to users of standards. The adoption of these financial
reporting standards does not have any significant impact on the Company’s financial
statements.

1
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(b) Financial reporting standard that will become effective in the future
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of
the revised financial reporting standards and interpretations (revised 2016) and new
accounting treatment guidance which is effective for fiscal years beginning on or after
1 January 2017. These financial reporting standards were aimed at alignment with the
corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes
directed towards revision of wording and terminology, and provision of interpretations
and accounting guidance to users of standards.
The management of the Company believes that the revised financial reporting
standards and interpretations and new accounting treatment guidance will not have any
significant impact on the financial statements when they are initially applied. However,
one standard involves changes to key principles, which are summarised below.
TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements
This revised standard stipulates an additional option to account for investments in
subsidiaries, joint ventures and associates in separate financial statements under the
equity method, as described in TAS 28 (revised 2016) Investments in Associates and
Joint Ventures. However, the entity is to apply the same accounting treatment for each
category of investment. If an entity elects to account for such investments using the
equity method in the separate financial statements, it has to adjust the transaction
retrospectively.
At present, the management of the Company is evaluating the impact of this standard
to the financial statements in the year when it is adopted.
4. Significant accounting policies
4.1

Revenue recognition
Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the
goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax,
of goods supplied after deducting discounts and allowances.
Rendering of services
Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the
stage of completion.
Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

2
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4.2

Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid
investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal
restrictions.

4.3

Trade and other receivables
Trade and other receivables are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful
accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of
receivables. The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt
aging.

4.4

Inventories
Finished goods and work in process are valued at the lower of cost under the average
method and net realisable value and includes all production costs and attributable factory
overheads.
Raw materials, spare parts and factory supplies are valued at the lower of cost under
the average method and net realisable value and are charged to production costs whenever
consumed.

4.5

Investments
a)

Investments in available-for-sale securities are stated at fair value. Changes in the fair
value of these securities are recorded in other comprehensive income, and will be
recorded in profit or loss when the securities are sold.

b)

Investments in non-marketable equity securities, which the Company classifies as other
investments, are stated at cost net of allowance for impairment loss (if any).

c)

Investments in associates is accounted for in the financial statements in which the
equity method is applied using the equity method.

d)

Investments in associates is accounted for in the separate financial statements using
the cost method.

The fair value of marketable securities is based on the latest bid price of the last working day
of the year. The fair value of debt instruments is determined based on yield rates quoted by
the Thai Bond Market Association.The fair value of unit trusts is determined from their net
asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying
amount of the investment is recognised in profit or loss.
3
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4.6

Investment properties
Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent
to initial recognition, investment properties are stated at fair value. Any gains or losses arising
from changes in the value of investment properties are recognised in profit or loss when
incurred.
On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and
the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period when the asset
is derecognised.

4.7

Property, plant and equipment/Depreciation
Land is stated at revalued amount. Buildings and equipment are stated at cost less
accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).
Land is initially recorded at cost on the acquisition date, and subsequently revalued by
an independent professional appraiser to their fair values. Revaluations are made with
sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from fair
value at the end of reporting period.
Differences arising from the revaluation are dealt with in the financial statements
as follows:
-

When an asset’s carrying amount is increased as a result of a revaluation of the
Company’s assets, the increase is credited directly to the other comprehensive income
and the cumulative increase is recognised equity under the heading of “Revaluation
surplus”. However, a revaluation increase is recognised as income to the extent that it
reverses a revaluation decrease in respect of the same asset previously recognised as
an expense.

-

When an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation of the
Company’s assets, the decrease is recognised in profit or loss. However, the
revaluation decrease is charged to the other comprehensive income to the extent that
it does not exceed an amount already held in “Revaluation surplus” in respect of the
same asset.

Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straightline basis over the following estimated useful lives:
Buildings

-

20 years

Building improvements

-

5 years and 10 years

Machinery and equipment

-

5 years and 10 years

Office furniture and fixtures

-

5 years

Motor vehicles

-

5 years

Buildings

4
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Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under construction.
An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future
economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of
an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.
4.8

Intangible assets



Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated
impairment losses (if any).
Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic
useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset
may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such intangible
assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged
to profit or loss.
A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:
Useful lives
Computer software

5 - 10 years

No amortisation is provided on computer software under installation.
4.9

Leasehold rights and amortisation
Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation and allowance for loss on
impairment of assets (if any). Amortisation is calculated by reference to their costs on a
straight-line basis over the leasehold terms 3 - 25 years.
The amortisation is included in determining income.

4.10 Related party transactions
Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the
Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the
Company.
They also include associated companies and individuals or enterprises which directly or
indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the
Company, key management personnel, directors, and officers with authority in the planning
and direction of the Company’s operations.

5
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4.11 Long-term lease
Leases of equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are
classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of
the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding
rental obligations, net of finance charges, are included in long-term payables, while the
interest element is charged to profit or loss over the lease period. The assets acquired under
finance leases are depreciated over the useful life of the assets.
Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and
rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are
recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term.
4.12 Foreign currencies
The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional
currency.
Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the
date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are
translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period, with the
exception of those covered by forward exchange contracts, which are translated at the
contracted rates.
Gains and losses on exchange are included in determining income.
4.13 Impairment of assets
At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of
the property, plant and equipment and other assets whenever events or changes in
circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised
when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s fair value less
costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount. In determining value in
use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax
discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the
risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation
model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that, based on
information available, reflects the amount that the Company could obtain from the disposal
of the asset in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing parties, after
deducting the costs of disposal.

6
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An impairment loss is recognised in profit or loss. However in cases where land was
previously revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such impairment is
recognised in equity up to the amount of the previous revaluation.
In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised
impairment losses may no longer exist or may have decreased, the Company estimates the
asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed only if there
has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since
the last impairment loss was recognised. The increased carrying amount of the asset attributable
to a reversal of an impairment loss shall not exceed the carrying amount that would have been
determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Such reversal
is recognised in profit or loss unless the asset is carried at a revalued amount, in which case the
reversal, which exceeds the carrying amount that would have been determined, is treated as a
revaluation increase.
4.14 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as
expenses when incurred.
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly
contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate trust
fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to
employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance payment
obligations as a defined benefit plan.In addition, the Company provides other long-term
employee benefit plan, namely long service awards.
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plans
are determined by a professionally qualified independent actuary based on actuarial
techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised
immediately in other comprehensive income.
Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognised immediately
in profit and loss.

7
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4.15 Provisions
Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past
event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be
required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the
obligation.
4.16 Income tax 
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and
deferred tax.
Current tax
Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the
taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.
Deferred tax
Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets
and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax
rates enacted at the end of the reporting period.
The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it
recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried
forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against
which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.
At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred
tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be
available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.
The Company records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items
that are recorded directly to shareholders' equity.
4.17 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 applies 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 measures 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.

8
Rockworth Public Company limited 127

16 งบการเงิน



     
  



   



      



 



        
       




   



        
             
       
 
 



     



       
  
   
       



           
     
                  
       
          

    



             
      
        


128

Annual Report 2016

16 งบการเงิน
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 period, the Company determines whether transfers have
occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the
end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.
5.

Significant accounting judgements and estimates
The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at
times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters
that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and
disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgements and
estimates are as follows:
Allowance for doubtful accounts
In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make
judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, aging
profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.
Reduce inventory cost to net realisable value
In determining a reduction of inventory cost to net realisable value, the management makes
judgement and estimates net realisable value of inventory based on the amount the
inventories are expected to realise. These estimates take into consideration fluctuations of
price directly relating to events occurring after the end of the reporting period. Also, the
management makes judgement and estimates expected loss from stock obsolescence
based upon aging profile of inventories, inventories condition and the prevailing economic
condition.
Impairment of investments
The Company treats investments as impaired when there has been a significant or prolonged
decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment
exists. The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgement of the
management.
9
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Investment property
The Company presents investment property at the fair value estimated by an independent
appraiser, and recognises changes in the fair value in profit or loss. The independent
appraiser valued the investment property using the income approach, because there is no
market price that could be used to apply a comparative approach. The key assumptions used
in estimating the fair value are described in Note 15.
Fair value of financial instruments
In determining the fair value of financial instruments recognised in the statement of financial
position that are not actively traded and for which quoted market prices are not readily
available, the management exercise judgement, using a variety of valuation techniques and
models. The input to these models is taken from observable markets, and includes
consideration of credit risk (bank and counterparty, both) liquidity, correlation and longerterm volatility of financial instruments. Change in assumptions about these factors could
affect the fair value recognised in the statement of financial position and disclosures of fair
value hierarchy.
Property, plant and equipment/Depreciation
In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make
estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review
estimate useful lives and residual values when there are any changes.
The Company measures land at revalued amounts. Such amounts are determined by the
independent valuer using the market comparison approach for land. The valuation involves
certain assumptions and estimates as described in Note 16.
In addition, the management is required to review property, plant and equipment for
impairment on a periodical basis and record impairment losses when it is determined that
their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements
regarding forecast of future revenues andexpenses relating to the assets subject to the
review.

10
Rockworth Public Company limited 131

16 งบการเงิน



   





            

 



   



                         
    
   



   
 



















 

  






 


   
  




  
 



   
  













132

Annual Report 2016

16 งบการเงิน
Post-employment benefits under defined benefit plans and other long-term employee
benefits
The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit plan are
determined based on actuarial techniques. Such determination is made based on various
assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff
turnover rate.
6.

Related party transactions

During the years, the Company had significant business transactions with related party and
individuals. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course of
business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon between the
Company and those related party.
(Unit: Million Baht)
2016

2015

14

11

-

4

Transfer Pricing Policy

Transactions with associated company
Sales of goods
Commission expense

Market price
Mutually agreed price

As at 31 December 2016 and 2015, the balances of the accounts between the Company and
the related party are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2016

2015

52,519

50,001

(47,667)

(39,328)

4,852

10,673

418

1,558

Trade and other receivables - related party (Note 9)
Associated company
Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited
Less: Allowance for doubtful accounts
Trade and other receivables - related party, net

Trade and other payables - related party (Note 20)
Associated company
Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited

11
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Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2016 and 2015, the Company had employee benefit
expenses payable to its directors and management as below.
(Unit: Million Baht)
2016
Short-term employee benefits

38.2

38.0

3.5

3.2

41.7

41.2

Post-employment benefits
Total

2015

Guarantee obligations with related party
The Company has outstanding guarantee obligations with its associated company, as
described in Note 31.3.2 to the financial statements.
7.

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
2016
Cash

2015

180

180

Bank deposits

77,196

26,175

Total

77,376

26,355

As at 31 December 2016, bank deposits in saving accounts carried interests between 0.1
and 0.4 percent per annum (2015: between 0.1 and 0.4 percent per annum).
8.

Current investments
(Unit: Thousand Baht)
2016
Fixed deposit

2015

57,000

-

48,586

48,240

2,604

2,085

51,190

50,325

108,190

50,325

Investment unit in open-end funds - available-for-sale
securities
Cost
Unrealised gain on changes in value of investment
Investment unit in open-end funds - fair value
Total current investments

As at 31 December 2016, fixed deposit carried interest rate at 1.5 percent per annum.
In the year 2015, the Company sold available-for-sale securities with book values totaling
Baht 4.5 million and recognised gains (after tax) on the sales amounting to Baht 0.1 million
in profit or loss. This amount included gains transferred from gain on valuation of availablefor-sale securities in other comprehensive income, amounting to Baht 0.1 million (after tax).
12
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9.

Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)
31 December

31 December

2016

2015

Trade receivables - related party (Note 6)
Aged on the basis of due dates
Not yet due

4,852

287

-

492

51

142

34,582

35,950

39,485

36,871

(34,633)

(28,823)

4,852

8,048

38,580

37,587

36,218

48,182

3 - 6 months

3,765

13,258

6 - 12 months

5,894

2,167

Over 12 months

2,466

2,390

Total

86,923

103,584

Less: Allowance for doubtful accounts

(2,797)

Total trade receivables - unrelated parties, net

84,126

100,601

Total trade receivables - net

88,978

108,649

13,034

13,130

1,132

803

14,166

13,933

(13,345)

(10,505)

Past due
Up to 3 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade receivables - related party, net
Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 3 months

(2,983)

Other receivables
Amounts due from related party (Note 6)
Accrued income
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total other receivables - net
Total trade and other receivables - net

821

3,428

89,799

112,077

14
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10.

Inventories
(Unit: Thousand Baht)
Reduce cost to net
Cost

realisable value

Inventories - net

2016

2015

2016

2015

2016

2015

56,190

80,450

(10,433)

(16,799)

45,757

63,651

installation

2,622

3,261

2,622

3,261

Raw materials

78,484

92,745

(18,256)

(16,968)

60,228

75,777

2,954

2,953

(133)

(271)

2,821

2,682

6,851

2,543

6,851

2,543

147,101

181,952

(34,038) 118,279

147,914

Finished goods
Work in process and under

-

-

Spare parts and factory
supplies
Goods in transit
Total

(28,822)

-

During the current year, the Company reversed the write-down of cost of inventories by Baht 5
million, and reduce the amount of inventories recognised as expenses during the year.
In the year 2015, the Company reduced cost of inventories by Baht 5 million, to reflect the
net realisable value. This was included in cost of sales.
11.

Restricted bank deposits
These represent fixed deposits pledged with the banks to secure credit facilities.

12.

Investments in available-for-sale securities


(Unit: Thousand Baht)

Cost
Unrealised gain (loss) on changes in value of investments
Investments in available-for-sale securities - fair value

2016
5,292
(38)
5,254

2015
5,292
101
5,393

Major investment in available-for-sale securities are 5,000 units of subordinated debentures
of Bangkok Bank Public Company Limited at a price of Baht 1,000 each, totaling Baht 5
million. The interest rate is 4.375 percent per annum, payment of interest will be made
semiannual and the principal amount is repayable on 7 December 2022.

15
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Investments in associates

Total

Thriven Development Company Limited

Private Limited

Rockworth Systems Furniture (India)

Company’s name

13.1 Details of associates:

13.

Warehouse rental

distribution of furniture

Manufacture and

Nature of business

Thailand

India

(%)

(%)

-

25

40

2015

2016

40

31 December

31 December

95,295

-

95,295

2016

31 December

147,795

52,500

95,295

2015

31 December

2016

-

-

-

31 December

-

55,354

55,354

2015

31 December

16

method

Cost

incorporation
Shareholding percentage

Carrying amounts based on equity

Country of

Financial statements in which the equity method is applied

(Unit: Thousand Baht)
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Total

rental

Warehouse

Thailand

India

(%)

(%)

-

25

40

2015

2016

40

31 December

31 December

Shareholding percentage

95,295

-

95,295

2016

31 December

Cost

147,795

52,500

95,295

2015

31 December

(95,295)

-

(95,295)

2016

31 December

(95,295)

-

(95,295)

2015

31 December

investment

Allowance for impairment of

2016

-

-

-

31 December

52,500

17

Company recorded gain on sale of investments amounting to Baht 5 million in the separate financial statements and recorded loss on sale of

investments amounting to Baht 6 million in the financial statements in which the equity method is applied.

-

52,500

2015

31 December

cost method - net

Carrying amounts based on

During the current year, the Company sold investments in Thriven Development Company Limited to an individual totaling Baht 57 million. The

Limited

Thriven Development Company

distribution of

(India) Private Limited

furniture

Manufacture and

incorporation

business

Rockworth Systems Furniture

Company’s name

Country of

Nature of

Separate financial statements in which the cost method is applied

(Unit: Thousand Baht)

16 งบการเงิน

Rockworth Public Company limited 143

16 งบการเงิน

  


       
  

 
   
 
   





   

    


      
 
 
 



 




       
















       

   

  


 
   





 
 

     













 


 







 








          
        
       

  


     
                  
 


144

Annual Report 2016

16 งบการเงิน
13.2 Share of profit
During the years, the Company has recognised its share of profit from investments in
associate in the financial statements in which the equity method is applied as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Share of profit from investments
in associate
during the year

Company’s name


2016

Thriven Development Company Limited

2015
1,950

8,038

13.3 Summarised financial information of associates
Financial information of the associated companies is summarised below.

Company’s name

Paid-up capital

Total assets

Total liabilities

Total revenues for

Profit (loss)

as at

as at

as at

the year ended

for the year ended

31 December

31 December

31 December

31 December

31 December

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

175

350

775

703

675

576

576

578

2016

2015

Rockworth Systems
Furniture (India)
Private Limited
(Unit: Million Rupees)

(70)

(8)

34*

8

Thriven Development
Company Limited
697
468
76*
48



(Unit: Million Baht)

-

During the current year, Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited registered the
decrease in par value from 100 Rupees per share to 50 Rupees per share to settle with loss
brought forward. However, the Company's shareholding proportion in such associates
remained unchanged.
14.

Other long-term investments
Other long-term investment is 15,000 ordinary shares of Norme IDM Co., Ltd. at a price of
Baht 100 each, totaling Baht 1.5 million. This represents a 15 percent shareholding.

18
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15.

Investment properties
A reconciliation of the net book value of investment properties for the years 2016 and 2015
is presented below.
(Unit: Thousand Baht)
2016
Net book value at beginning of year

63,490

61,090

-

2,400

63,490

63,490

Net gain from a fair value adjustment
Net book value at end of year

2015

The investment properties are land and building for rent. Its fair value has been determined
based on the valuation performed by an accredited independent valuer, using the income
approach.
Key assumptions used in the valuation are summarized below:
Financial statements in which
the equity method is applied /
Separate financial statements in

Result to fair value where as an

which the cost method is applied

increase in assumption value

Vacancy rate (%)

75

Increase in fair value

Capitalisation rate (%)

9

Decrease in fair value

Discount rate (%)

12

Decrease in fair value

80

Increase in fair value



Rental rate
(Baht/square metre/month)

The Company has mortgaged the investment properties amounting to approximately
Baht 63 million (2015: Baht 63 million) as collateral against credit facilities received from
financial institutions.
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16.

-

Transfers

-

Depreciation on disposals

31 December 2015

Depreciation for the year

31 December 2016

written-off

Depreciation on disposals/

-

-

Depreciation for the year

35,085

112,363

-

984

34,101

-

2,263

31,838

38,563

-

688

37,875

-

402

-

-

37,473



improvements

Building

-

7,615

104,748

7,577

-

1 January 2015

97,171

145,998

151,586

31 December 2016

Accumulated depreciation:

-

-

Disposals/written-off

-

145,998

-

151,586

-

-

-

-

145,998

Additions

31 December 2015

37,123

-

Disposals

Revaluations

-

114,463





Additions

1 January 2015

Cost / Revalued amount:

Buildings

Land

basis

Revaluation

Property, plant and equipment

197,537

(8,150)

19,072

186,615

(2)

20,498

166,119

268,426

(8,150)

10,690

265,886

-

-

(33)

3,040

262,879



equipment

and

Machinery

Office

43,359

(12)

4,337

39,034

(306)

4,414

34,926

51,288

(19)

1,131

50,176

-

-

(725)

4,801

46,100



and fixtures

furniture

Cost basis

24,559

(235)

2,976

21,818

(139)

3,549

18,408

30,756

(235)

1,595

29,396

-

-

(288)

3,699

25,985



vehicles

Motor



-

-

-

-

-

-

-

-

(52)

-

52

-

(402)

-

454

-

in progress

Construction

20

412,903

(8,397)

34,984

386,316

(447)

38,301

348,462

686,617

(8,456)

14,104

680,969

37,123

-

(1,046)

11,994

632,898

Total

(Unit: Thousand Baht)

16 งบการเงิน

Rockworth Public Company limited 149

   

  



 
 
 

 




     
  
























  







   
   



150

Annual Report 2016















16 งบการเงิน

33,635

151,586

31 December 2016

6,197

7,578

vehicles

Motor

-

52

in progress

Construction

273,714

294,653

Total

21

34,984

7,929

11,142

and fixtures

furniture

2016 (Baht 26 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

70,889

79,271

equipment

and

Office

38,301

3,478

3,774

improvements

Building

Machinery

Cost basis

2015 (Baht 28 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

Depreciation charge:

41,250

151,586

Buildings

31 December 2015

Net book value:

Land

basis

Revaluation

(Unit: Thousand Baht)
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The Company arranged for an independent professional valuer to appraise the value of land
in 2015. The basis of the revaluation was market comparison approach.
Key assumptions used in the valuation are summarised below:
Financial statements in which the equity
method is applied / Separate financial

Result to fair value

statements in which the cost method is

where as an increase

applied

in assumption value

12 - 230

Increase in fair value

Price per square wah
(Thousand Baht)

Details of land carried at its revalued amount is as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2016

2015

Original cost

70,669

70,669

Surplus from revaluation

80,917

80,917

151,586

151,586

Revalued amount

As at 31 December 2016, the Company had vehicles and equipment with net book value of
Baht 6 million (2015: Baht 7 million) which were acquired under finance lease agreements.
As at 31 December 2016, certain items of plant and equipment were fully depreciated but
are still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of
those assets amounted to approximately Baht 196 million (2015: Baht 187 million).
The Company has mortgaged land with construction thereon and most of its machinery and
equipment as collateral against credit facilities received from financial institutions.
17.

Intangible assets
The net book value of intangible assets as at 31 December 2016 and 2015 is presented
below.
(Unit: Thousand Baht)
Computer
Computer

software under

software

installation

Total

As at 31 December 2016
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

26,707

-

26,707

(21,942)

-

(21,942)

4,765

-

4,765

22
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As at 31 December 2015
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

24,302

1,550

(20,236)
4,066

1,550

25,852
(20,236)
5,616

A reconciliation of the net book value of intangible asset for the years 2016 and 2015 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
2016
Net book value at beginning of year
Acquisition during the year
Amortisation for the year
Net book value at end of year
18.

2015

5,616

4,055

855

2,730

(1,706)

(1,169)

4,765

5,616

Leasehold rights
The net book value of leasehold rights as at 31 December 2016 and 2015 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2016:
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

19,877
(18,926)
951

As at 31 December 2015:
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

24,516
(21,198)
3,318
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A reconciliation of the net book value of leasehold rights for the years 2016 and 2015 is presented
below.
(Unit: Thousand Baht)
2016
Net book value at beginning of year
Amortisation for the year
Net book value at end of year

2015

3,318

5,682

(2,367)

(2,364)

951

3,318

The remaining periods of the leasehold rights are 14 months.
The Company has mortgaged leasehold rights amounting to Baht 1 million (2015: Baht

2

million) with financial institutions to secure credit facilities granted by that financial
institutions.
19.

Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions / Trust receipts
(Unit: Thousand Baht)
Interest rate
(percent per annum)
Bank overdrafts
Promissory notes

2016

7.40
4.25 to 7.85

2015
-

1,461

140,000

130,000

140,000

131,461

6,431

31,787

Total bank overdrafts and
short-term loans from
financial institutions
Trust receipts

4.30 to 4.80

The above credit facilities are secured by mortgage of the investment properties, land with
construction thereon, machinery and equipment, leasehold rights, pledge of deposits of the
Company and are guaranteed by the Company’s directors.
20.

Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)
2016
Trade payables - related party (Note 6)

418

421

65,234

70,607

-

1,137

Other payables - unrelated parties

3,514

817

Accrued expenses

6,003

6,800

75,169

79,782

Trade payables - unrelated parties
Other payables - related party (Note 6)

Total trade and other payables
21.

2015

Liabilities under finance lease agreements
24
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(Unit: Thousand Baht)
2016
Liabilities under finance lease agreements

2015

5,393

Less: Deferred interest expenses

6,484

(467)

Total
Less: Portion due within one year

(692)

4,926

5,792

(1,678)

(2,157)

3,248

3,635

Liabilities under finance lease agreements - net of
current portion

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for
rental of vehicles and equipment for use in its operation, whereby it is committed to pay rental
on a monthly basis. The terms of the non-cancellable agreements are generally 4 to 5 years.
Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2016
Less than 1 year 
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses

1,947

1 - 4 years

Total

3,446

5,393

(198)

(269)

(467)

Present value of future minimum lease
payments 

1,678

3,248

4,926

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2015
Less than 1 year 
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses

2,575
(418)

1 - 4 years
3,909
(274)

Total
6,484
(692)

Present value of future minimum lease
payments 

2,157

3,635

5,792

25
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22.

Long-term loans
(Unit: Thousand Baht)
Loan
Long-term loans

Interest rate (%)

Repayment schedule

Reference to

Monthly installments

2016

2015
-

14,728

-

(13,668)

-

1,060

MLR - 1
Less: Current portion
Long-term loans, net of
current portion

The above long-term loans are secured by the mortgage of the investment properties, land with
construction thereon, machinery and equipment, leasehold rights, pledge of deposits of the
Company and are guaranteed by the Company’s directors.
The loan agreements contain several covenants which, among other things, require the
Company to maintain debt-to-equity ratio and debt service coverage ratio at the rate
prescribed in the agreements.

26
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23.

1,017

Interest cost

(673)

Experience adjustments

Benefits paid during the year

at end of year

43,940

-

Financial assumptions changes

Provision for long-term employee benefits

-

Demographic assumptions changes

Actuarial loss arising from

Included in other comprehensive income:

3,560

40,036

Current service cost

Included in profit or loss:

at beginning of year

Provision for long-term employee benefits

2016

40,036

-

(1,344)

5,012

(1,794)

1,358

2,635

34,169

2015

Legal severance payment plan

long-term employee benefits, namely long service awards, were as follows:

371

-

-

-

-

8

62

301

2016
-

301

(42)

-

-

-

7

336

2015

Long service awards

44,311

(673)

-

-

-

1,025

3,622

40,337

2016

Total

27

40,337

(42)

(1,344)

5,012

(1,794)

1,365

2,971

34,169

2015

(Unit: Thousand Baht)

Provision for long-term employee benefits, which represents compensation payable to employees after they retire from the Company and other

Provision for long-term employee benefits
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Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised
are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2016

2015

Cost of sales

1,798

1,739

Selling and administrative expenses

2,849

2,597

Total expenses recognised in profit or loss

4,647

4,336

The Company expects no long-term employee benefits to be paid during the next year (2015:
Baht 0.6 million).
As at 31 December 2016, the weighted average duration of the liabilities for long-term
employee benefit are 10 years (2015: 10 years).
Significant actuarial assumptions are summarised below:
(Unit: % per annum)
2016

2015

2.6

2.6

Salary increase rate

0.0 - 4.0

0.0 - 4.0

Staff turnover rate

0.0 - 45.0

0.0 - 45.0

Discount rate

The result of sensitivity analysis for significant assumptionsthat affect the present value of
the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2016 and 2015 are
summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2016
Legal severance
payment plan
Increase 1%
Discount rate
Salary increase rate
Staff turnover rate

Long service awards

Decrease 1%

Increase 1%

Decrease 1%

(3,489)

4,001

(17)

19

4,379

(3,637)

-

-

(3,695)

1,073

(19)

16

28
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(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2015
Legal severance
payment plan
Increase 1%
Discount rate
Salary increase rate
Staff turnover rate
24.

Long service awards

Decrease 1%

Increase 1%

Decrease 1%

(3,319)

3,814

(16)

17

3,733

(3,038)

-

-

(3,515)

1,027

(17)

15

Revaluation surplus on assets
This represents surplus arising from revaluation of land. The revaluation surplus can neither
be offset against deficit nor used for dividend payment.

25.

Statutory reserve
Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is
required to set aside a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.

26.

Expenses by nature
Significant expenses classified by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Financial statements in which

in which the cost method

the equity method is applied

is applied

2016

2015

2016

2015

216,125

220,608

216,125

220,608

34,984

38,301

34,984

38,301

Amortisation expenses

4,073

3,533

4,073

3,533

Allowance for doubtful accounts

8,463

10,104

8,463

10,104

Rental expenses from operating lease agreements

6,027

6,067

6,027

6,067

Transportation expenses

9,896

12,334

9,896

12,334

15,072

22,556

15,072

22,556

232,465

327,529

232,465

327,529

Salaries and wages and other employee benefits
Depreciation

Marketing expenses
Raw materials and consumables used
Changes in inventories of finished goods and
work in process

24,899

(1,642)

24,899

(1,642)

29
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27.

Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2016 and 2015 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
2016

2015

Current income tax:
Current income tax charge

7,099

13,126

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences

384

(1,460)

Income tax expenses reported in the statement of
comprehensive income

7,483

11,666

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for
the years ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2016

2015

Deferred tax relating to gain from change in value of
available-for-sale investments

76

118

Deferred tax relating to gain from revaluation of land

-

7,425

Deferred tax relating to actuarial loss

76

(375)
7,168

30
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The reconciliation between accounting profit and income tax expenses is shown below.
(Unit: Thousand Baht)

Accounting profit before tax

Financial statements

Separate financial

in which the equity

statements in which the

method is applied

cost method is applied

2016

2015

2016

2015

25,663

50,730

28,517

48,779

Applicable tax rate

20%

20%

20%

20%

Accounting profit before tax multiplied by
income tax rate

5,133

10,146

5,703

9,756

Effects of:
Exemption of income
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Total

(1,609)
4,789
(830)

(419)

(1)

2,095

2,611

(156)

(29)
2,095

(830)

(156)

2,350

1,520

1,780

1,910

7,483

11,666

7,483

11,666

Income tax expenses reported in the
statement of comprehensive income

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Statements of financial position
2016

2015

Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories

5,764

6,808

Provision for long-term employee benefits

8,862

8,067

14,626

14,875

513

437

4,072

3,937

16,183

16,183

20,768

20,557

Total
Deferred tax liabilities
Unrealised gain on changes in value of available-for-sale
investments
Gain on fair value adjustment of investment properties
Gain on revaluation of land
Total

31
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28.

Earnings per share
Basic earning per share is calculated by dividing profit for the year (excluding other
comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in issue during
the year.

29.

Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports
that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions
about the allocation of resources to the segment and assess its performance. The chief
operating decision maker has been identified asChief Executive Officer.
The one main reportable operating segment of the Company is the manufacturing and
distribution of furniture. Segment performance is measured based on operating profit or loss,
on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial
statements. As a result, all of the revenues, operating profits or losses and assets as
reflected in these financial statements pertain exclusively to the aforementioned reportable
operating segment.
Geographic information
Revenue from external customers is based on locations of the customers.
(Unit: Thousand Baht)
2016

2015

652,428

712,773

53,739

75,029

121

1,856

706,288

789,658

Revenues from external customers
Thailand
Asia (excluded of Thailand)
America
Total
Major customers
For the years 2016 and 2015, the Company has no major customer with revenue of

10

percent or more of an entity’s revenues
30.

Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with
the Provident Fund Act B.E. 2530. Both the Company and employees contribute to the fund
monthly at rates of 3 - 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by American
International Assurance Company Limited, will be paid to employees upon termination in
accordance with the fund rules. The contributions for the year 2016 amounting to
approximately Baht 6 million (2015: Baht 4 million) were recognised as expenses.

32
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31.

Commitments and contingent liabilities

31.1 Purchase of raw material commitmentsand capital commitment
As at 31 December 2016, the Company had commitments relating to purchasing of raw
materialsapproximately USD 0.2 million (2015: USD 0.3 million), and had capital commitment
in respect of installation of equipment approximately Baht 0.2 million (2015: Baht 0.7 million
in respect of installation of computer software).
31.2 Operating lease and services commitments
The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of land,
office building space, motor vehicles and services agreements. The terms of the agreements
are generally between 1 - 25 years.
Future minimum lease payments required under these operating leases contracts and
services contracts were as follows.
(Unit: Million Baht)
As at 31 December
2016

2015

Payable:
In up to 1 year
In over 1 and up to 3 years

12

5

6

4

31.3 Guarantees
31.3.1 As at 31 December 2016, there were outstanding bank guarantees of approximately
Baht 9 million (2015: Baht 15 million) issued by banks on behalf of the Company in
respect of certain contractual performance guarantee as required in the normal course
of business.
31.3.2 The Company has guaranteed bank credit facilities of it associated company
amounting to INR 228 million (2015: INR 228 million).
32.

Dividends

Dividends
Final dividends for 2015

Approved by

Total dividends

Dividend per

(Thousand Baht)

share (Baht)

Annual General Meeting of
the shareholders on
29 April 2016

Total for 2016

10,000

0.5

10,000

0.5

33
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33.

Fair value hierarchy
As at 31 December 2016 and 2015, the Company had the assets and liabilities that were
measured at fair value or disclosed fair value using different levels of inputs as follows:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2016
Financial statements in which the equity method
is applied / Separate financial statements in
which the cost method is applied
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Assets measured at fair value
Current investment
Debt instruments

-

51,190

-

51,190

201

-

-

201

-

5,053

-

5,053

Investment properties

-

-

63,490

63,490

Land

-

-

151,586

151,586

Available-for-sale investments
Equity instruments
Debt instruments

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2015
Financial statements in which the equity method
is applied / Separate financial statements in
which the cost method is applied
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Assets measured at fair value
Current investment
Debt instruments

-

50,325

-

50,325

229

-

-

229

-

5,164

-

5,164

Investment properties

-

-

63,490

63,490

Land

-

-

151,586

151,586

Available-for-sale investments
Equity instruments
Debt instruments

During the current period, there were no transfers within the fair value hierarchy.

35
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34.

Financial instruments

34.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107
“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise deposits with
financial institutions, trade and other receivables, investments, bank overdrafts and shortterm loans, trust receipts, trade and other payables, liabilities under finance lease
agreements and long-term loans. The financial risks associated with these financial
instruments and how they are managed is described below.
Credit risk
The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable
and other receivable. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control
policies and procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. In
addition, the Company does not have high concentrations of credit risk since it has a large
customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of
trade accounts receivable and other receivables as stated in the statements of financial
position.
Interest rate risk
The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits with financial
institutions, debenture, bank overdrafts and short-term loans, trust receipts, liabilities under
finance lease agreements and long-term loans. The Company’s financial assets and
liabilities mostly bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the
market rate. The details of deposit with financial institutions, debentures, bank overdrafts and
short-term loans, trust receipts, liabilities under finance lease agreements and long-term
loans are set out in Notes 7, 8, 12, 19, 21 and 22 to the financial statements, respectively.


The Company does not use any financial derivatives to hedge interest rate risk.
Foreign currency risk
The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that
are denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering
into forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the forward
contracts mature within one year.

36
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As at 31 December 2016 and 2015, the balances of financial assets and liabilities
denominated in foreign currencies are summarised below.
Foreign currency

Financial assets
2016

2015

2016

2015

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

1

1

0.4

0.6

US dollar



Financial liabilities

Average exchange rate
2016

2015

(Baht per 1 foreign currency unit)
35.7843

36.0417

As at 31 December 2016 and 2015, the Company had no outstanding foreign exchange
contract.

34.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature and the
loans bear interest rates that approximate the current market rate, their fair value is not
expected to be materially different from the amounts presented in the statements of financial
position.
35.

Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has
appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder value.
As at 31 December 2016, the Company’s debt-to-equity ratio in the financial statements in which
the equity method is applied was 0.7:1 (2015: 0.7:1), and the Company’s debt-to-equity ratio in
the separate financial statements in which the cost method is applied was 0.7:1 (2015: 0.7:1).

36.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Audit Committee on
22 February 2017.
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Step
toward
the
green
We will design our products,
processing and building for
the environment.
We understand the difference of steps toward
the sustainable organization and realize that we
can only achieve this by working together with
everyone in our company. Starting from product
design, production through delivery and installation.
In the journey of sustainable business and
environmental friendly, we continuously focus
on the following development and improvement.
• Our products meet or exceed applicable legal requirements
and other requirement related to the environment aspects of
the organization.

It has been over a few years that ROCKWORTH

• We are continuously improving performance focus on

has studied the consequences to the environment

preventing pollution, reducing waste and reducing consumption

caused by our business. The study is conducted
not only within our organization but also to our

of non-renewable energy.
• We are implementing technologies to efficiently use of
energy resources.

customers, suppliers and other environmental

• We design, process and produce our products for the

specialists.

environment.
• We promote environmental knowledge and awareness.
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