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Get in touch to lean more about our
product range or how we can help
improve your clien’s working
environment.
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01 วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสย
ั ทัศน์และ
พันธกิจ

วิสย
ั ทัศน์
(Vision)

บริษทั เฟอร์นเิ จอร์ชน้ั นำ�ของไทย ซึง่ สร้างสรรค์สถานทีท่ �ำ งานทีช่ ว่ ยเสริมสร้างศักยภาพ
ในการทำ�งานของคน
Thai Premier Furniture Company, Creating a satisfyingly efficient
workplace in which people can cultivate their potential.
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พันธกิจ
(Mission)
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• ต่อประเทศ(For the nation)
เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดย
ใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย

• ต่อสังคมและชุมชน(For society and community)
เป็นองค์กรทีม่ สี ว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อมทีด่ ี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ทีด่ ใี ห้แก่สงั คม

• ต่อผูถ้ อื หุน้ (For shareholders)
เป็นองค์กรทีส่ ามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมีผลตอบแทนทีด่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้

• ต่อลูกค้า (For clients)
สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพใน
ระดับมาตรฐานสากลและราคาเป็นธรรม

• ต่อคูค่ า้ (For business partners)
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ ี โดยใช้พน้ื ฐานของความเป็นธรรมในการดำ�เนิน
ธุรกิจร่วมกัน
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คุณค่าขององค์กร
หรือวัฒนธรรมของ
องค์กร
(Values)

• ทำ�สำ�เร็จ (Accomplished)
เชือ่ ว่าการทุม่ เทการทำ�งานและใส่ใจในทุกรายละเอียดของงานทีเ่ ราทำ� จะบรรลุถงึ ความ
สำ�เร็จขององค์กร

• มีพลัง (Strong)
ทีจ่ ะสรรสร้างผลิตภัณฑ์ทด่ี มี คี ณ
ุ ภาพพร้อมการบริการทีเ่ ป็นเลิศ

• ทำ�งานร่วมกัน (Collaborative)
ร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้ารายสำ�คัญในการศึกษาวิจัย และนำ�ความรู้ต่างๆ นี้มาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม เพือ่ ให้เข้าถึงความต้องการของผูใ้ ช้งาน

• จินตนาการ (Imaginative)
เรามีจินตนาการที่จะนำ�ไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการทำ�ธุรกิจ

• คล่องแคล่ว (Dynamic)
มุง่ มัน่ ในการก้าวไปข้างหน้าอย่าง
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02

สารจากประธาน
กรรมการ
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02 สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธาน
กรรมการ
ปี 2560 เป็นปีทบ่ี ริษทั ต้องเผชิญกับสิง่ ท้าทายการดำ�เนินธุรกิจเป็นอย่างยิง่ เนือ่ งจากรายได้และผลประกอบการ
ของบริษทั ฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีไ่ ด้ตง้ั ไว้
ในปี 2561 จากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกทีฟ่ น้ื ตัวและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศ ซึง่ จะมีผลต่อ
การลงทุนเพือ่ ขยายธุรกิจ จะทำ�ให้ความต้องการในการใช้เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย
คณะกรรมการบริหารได้มกี ารปรับกลยุทธ์ การดำ�เนินธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานการณ์มากขึน้ ให้ความสำ�คัญใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพือ่ ตอบสนองต่อกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายหลักและกลุม่ ลูกค้าใหม่ นอกจากนีย้ งั คงให้ความสำ�คัญ
ต่อการบริหารต้นทุน และการบริการก่อนการขายและหลังการขายให้ดยี ง่ิ ๆ ขึน้ ซึง่ มีสว่ นสำ�คัญในการสร้างรายได้ให้
กับบริษทั ฯ อีกทัง้ การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน รวมถึงการปรับปรุงนโยบายและแนวทางการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ ี และยังให้การสนับสนุนกิจกรรม CSR เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ชุมชม สังคม และสิง่ แวดล้อม
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทีม่ สี ว่ นสำ�คัญใน
การผลักดันให้บริษทั ฯ ไปสูเ่ ป้าหมาย เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะเดินหน้าสร้างความเจริญเติบโตให้กบั องค์กร และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมควบคูก่ นั ตลอดไป

นายไชยยงค์ พงษ์สทุ ธิมนัส
( ประธานกรรมการบริหาร )
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สำ�นักงานใหญ่
• ชือ่ บริษทั
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าทีต่ ราไว้
สำ�หรับงวดปีการเงิน
ทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่

บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ทใ่ี ช้ในสำ�นักงานทัง้ ภายในและต่างประเทศ
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
หุน้ ละ 10 บาท
สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทร. 0-2246-8888
แฟกซ์. 0-2247-8899
www.rockworth.com
E-mail: sales@rockworth.com,
intlsales@rockworth.com
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โรงงานและสาขา
• โรงงานผลิต

โรงงานบางปะอิน
681 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมูท่ ่ี 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160
โทร. 0-3522-0260-63
แฟกซ์. 0-3522-0260

• คลังสินค้า

โกดังนวนคร
101/62/1, 3 หมูท่ ่ี 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46
ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2909-0357-8, 0-2909-1656-8
แฟกซ์. 0-2529-1333-4

• โชว์รมู

โชว์รมู เซ็นทรัลเวิลด์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้องเลขที่ C514 ชัน้ 5 ถนนราชดำ�ริ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2613-1521
แฟกซ์. 0-2255-6331
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ผูแ
้ ทนจำ�หน่ายสินค้า
ของบริษท
ั ในภูมภ
ิ าค

• ภาคเหนือ
เชียงใหม่
บริษทั ตนานุวฒ
ั น์ จำ�กัด
เลขที่ 1/1-8 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ศรีภมู ิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร. 0-5341-2777
พิษณุโลก
บริษทั เมเจอร์ เฟอร์นเิ จอร์ มอลล์ (พิษณุโลก) จำ�กัด
เลขที่ 29/9 หมู่ 7 ต.วัดจันทร์ อ.เมีอื งพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
โทร. 0-5528-2444
อยุธยา
ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด แสงทองเฟอร์นเิ จอร์ คอนเซ็ปต์ โฮมแอนด์ออฟฟิส
188 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
โทร. 0-3533-6345
ตาก
ห้างหุน้ ส่งจำ�กัด ตากสรรพกิจ
เลขที่ 451-35 ถนน มหาดไทยบำ�รุง ต.ระแหง อ.เมืองตาก จ.ตาก
โทร. 0-5554-1757
บริษทั ฮัลโหล เฟอร์นเิ จอร์ จำ�กัด
เลขที่ 4/12 ถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
โทร. 08-1263-5159
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• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
บริษทั เยส เฟอร์นเิ จอร์ จำ�กัด
เลขที่ 531 หมูท่ ่ี 3 ถนน มิตรภาพ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา
โทร. 0-4427-26028-31 ต่อ 15
ขอนแก่น
บริษทั เมืองเก่าเฟอร์นเิ จอร์ 1999 จำ�กัด
เลขที่ 345,345/2 ถนนกลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โทร. 0-4322-4728
อุดรธานี
บริษทั ยู.เค.ซี.เฟอร์นเิ จอร์ (1996) จำ�กัด
445/52 หมู่ 3 ถนนนิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-4232-3894-6
• ภาคกลางและตะวันออก
ชลบุรี
บริษทั ลิฟวิง่ แอนด์ เดคคอร์ จำ�กัด
เลขที่ 101/11-12 หมูท่ ่ี 1 ถนน สุขมุ วิท ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
โทร. 0-3842-6657-8
บริษทั บ่อวิน ลิฟวิง่ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
เลขที่ 331/3 หมูท่ ่ี 4 ถนน 331 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร. 0-3810-9299
สระบุรี
บริษทั เซ็นทรัล เฟอร์นเิ จอร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
103/21 ถนนมิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร. 08-6450-0718
ระยอง
บริษทั เอ็นจอย ลิฟวิง่ จำ�กัด
เลขที่ 157 หมู่ 6 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
โทร. 0-3802-6333
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• ภาคใต้
สุราษฏร์ธานี
บริษทั สหบางกอกเฟอร์นเิ จอร์ จำ�กัด
เลขที่ 14/17 หมูท่ ่ี 3 ถนน เลีย่ งเมือง ต.มะขามเตีย้ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7727-2555
สงขลา
บริษทั ราชากรุป๊ หาดใหญ่ จำ�กัด
เลขที่ 1474 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7421-1709-10
บริษทั สยามนครินทร์ จำ�กัด
488/88 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 08-1599-1115
ชุมพร
บริษทั ไถ่เชียงโฮมเฟอร์นเิ จอร์ จำ�กัด
2/8 หมู่ 5 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
โทร. 0-7757-4222
ภูเก็ต
บริษทั คลังเฟอร์นเิ จอร์และตกแต่ง จำ�กัด
11/2 หมูท่ ่ี 2 ถนนเจ้าฟ้า ต.วิชติ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โทร. 08-9729-9026
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บุคคลอ้างอิง
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
โทร.
แฟกซ์.
SET Contact center.

93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
0-2009-9999

2. ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
- ไม่มี 3. ผูส้ อบบัญชี
นางสาวชลรส สันติอศั วราภรณ์
นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ
นางสาววธู ขยันการนาวี
บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
โทร.
แฟกซ์.

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4523
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3844
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5423
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
10110
0-2264-0777
0-2264-0790

4. ทีป่ รึกษากฏหมาย
นายบัญชา เกยุราพันธ์
โทร.

197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
08-1621-3612
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04 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพ
รวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้ตง้ั เป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์
ให้เป็นผูน้ �ำ อย่างยิง่ ทัง้ ทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการ โดยในปี 2560
ผูบ้ ริหาร บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้รว่ มกันวางวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงานของบริษทั เพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ น
แปลงทีร่ วดเร็วในปัจจุบนั

การประกอบธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ที่ต้องการเป็น “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย
ซึง่ สร้างสรรค์สถานทีท่ �ำ งานทีช่ ว่ ยเสริมสร้างศักยภาพในการทำ�งานของคน” ทำ�ให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำ�เนินงานแบบเดิม ให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันและนำ�องค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์
หลักในระยะ 3 ปีขา้ งหน้า คือ “การขยายธุรกิจในลักษณะ Diversification” เน้นการนำ�
ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูก
ออกแบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และปรับโชว์รมู ให้
เป็นทัง้ ช่องทางสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทาง
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในรูปแบบการมีสว่ นร่วม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทำ�ให้บริษทั ฯ
มีการลงทุนทัง้ ในเรือ่ งกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง
Green Process

Green Product

Green Industry รับรองการเป็นอุตสาห- SCS Indoor Advantage Gold Office
กรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green Furniture จากสถาบัน SCS Global
System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
Services

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำ�หนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน โดย
ร้อกเวิธเป็นบริษทั เฟอร์นเิ จอร์แห่งเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ใบรับรองนี้
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
มากกว่า 40 ปี โดยเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานภายในโรงงานผลิตของบริษัทเอง
และจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรงโครงการ และผ่านตัว
แทนจำ�หน่ายในภูมภิ าคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผูน้ �ำ เข้า
เฟอร์นิเจอร์สำ�เร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้บริการทั้ง
ก่อนและหลังการขายภายใต้การดำ�เนินงานของบริษทั เองทัง้ หมด
• ภายใต้การดำ�เนินงานของบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) มีบริษทั ร่วม 1 บริษทั ดังนี้
บริษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นเิ จอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมเิ ต็ด
จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2551 สำ�นักงานตัง้ อยูเ่ มืองเชนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร้อกเวิธ
เข้าถือหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 40 ในบริษทั ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 35 Cr. (อินเดียรูป)ี
ทำ�ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ใน (อินเดียรูปี) สำ�นักงาน
ทัง้ นีบ้ ริษทั ร่วมมิได้มกี ารถือหุน้ ระหว่างกันแต่อย่างใด

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

• เป็นบริษทั ทีม่ งุ่ มัน่ ในการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี มี าตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ โดย
ใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
• เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่สงั คม
• เป็นองค์กรทีส่ ามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมีผลตอบแทนทีด่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้
• สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพใน
ระดับมาตรฐานและราคาเป็นธรรม
• สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ ี โดยใช้พน้ื ฐานของความเป็นธรรมในการดำ�เนิน
ธุรกิจร่วมกัน
• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้อมทีด่ ใี น
การทำ�งานของพนักงาน
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การประกอบธุรกิจของกลุม
่ บริษท
ั
• บมจ. ร้อกเวิธ
ธุรกิจ
กำ�ลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลัก
ตราสินค้า
นโยบายหลักในการดำ�เนินงาน

เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน
1,200 ล้านบาทต่อปี
Office Systems Furniture
ROCKWORTH
• ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้
และให้บริการทีด่ ตี รงต่อความต้องการของลูกค้า
• เป็นบริษทั ทีม่ รี ายได้เป็นอันดับหนึง่ ในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย โดย
มีรายได้จากการส่งออกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
• พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามรู้ และมีการบริหารจัดการความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
• เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
ด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอืน่ ๆ
• สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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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
• Open Plan Office Systems Furniture
บริษทั ฯ เป็นผูน้ �ำ ระบบเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานสมัยใหม่ ซึง่ สามารถตอบสนองความต้อง
การของสำ�นักงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ภายใต้นโยบายการออกแบบเพือ่ ตอบสนอง
การใช้งานในสถานทีจ่ ริง “Human, Space, and Technology” ไม่วา่ จะเป็นระบบ
ผนังสำ�เร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถปรับ
เปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำ�งานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น
Workstation ได้ รวมทัง้ เก้าอีห้ ลากหลายรูปแบบต่างๆ

โครงสร้างรายได้

บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูล
โครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้
ปี 2558

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

รายได้
713
77
790

%
90
10
100

ปี 2559
รายได้
652
54
706

%
92
8
100

ปี 2560
รายได้
504
38
542

%
93
7
100
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05

สรุปผลการ
ดำ�เนินงาน
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05 สรุปผลดำ�เนินงาน

สรุปผลดำ�เนินงาน
การวิจย
ั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
จากแนวโน้มการปรับตัวของสภาพธุรกิจในประเทศ การพัฒนาของการใช้ชีวิต (Life Style) ในปัจจุบัน ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
ROCKWORTH ยังจะมุง่ เน้นเพือ่ ให้ตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆ และความพึงพอใจของผูใ้ ช้และทำ�ให้พนักงานสามารถ
แสดงศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
โดยหนึง่ ในหัวใจสำ�คัญทีท่ �ำ ให้หลายๆ องค์กรประสบความสำ�เร็จอย่างรวดเร็ว นัน่ คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคูก่ บั การจัด
รูปแบบสถานทีท่ �ำ งาน (Workplace) ให้มคี วามเหมาะสมกับลักษณะของงาน

การวิจย
ั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

อ้างอิงจากผลการสำ�รวจความคิดเห็นของกลุ่มคนวัยทำ�งานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
โดย Manpower Group พบว่า “กว่า 48% ตระหนักว่าการจัดรูปแบบและสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกในที่ทำ�งานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของงาน และสอดคล้อง Life
Style มีผลต่อศักยภาพในการทำ�งานและคุณภาพของผลงานทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ” สินค้าทีเ่ น้น
ประโยชน์ใช้สอยบริหารจัดการพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
เนือ่ งจากในปัจจุบนั พฤติกรรมการใช้งานพืน้ ทีข่ องสำ�นักงานเกิดการเปลีย่ นแปลง โดย
หลักๆ การเข้ามาทดแทนของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเช่น สมาร์ท
โฟน, Tablet หรือแม้กระทัง่ Notebook เองก็มกี ารเปลีย่ นแปลงไปในหลายๆ มิติ ขนาด
ที่ลดลง การใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น ทำ�ให้การทำ�งานในปัจจุบันรวดเร็วขึ้น ใช้พื้นที่ใน
การทำ�งานน้อยลงต้องการตอบสนองทีร่ วดเร็วและการประสานงานทีท่ นั ต่อเวลา โดยจะ
เห็นว่ารูปแบบการจัดการพืน้ ทีใ่ นปัจจุบนั จะมุง่ เน้นไปที่ Open Space และ
Collaborative Space ทีท่ �ำ ให้การทำ�งานร่วมกันได้ดกี ว่าการทำ�งานแบบเดีย่ วๆ แบบ
เดิมที่มีพื้นที่การใช้งานต่อคนค่อนข้างมากและเป็นส่วนตัวซึ่งนอกจากจะสิ้นเปลือง
ทรัพยากรและค่าใช้จา่ ยแล้ว ยังทำ�ให้ไม่สะดวกในการทำ�งานอีกด้วย
ในอดีตเทรนด์การออกแบบสำ�นักงานส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของ ‘Cubical Fixed
Workstations’ ซึง่ พนักงานแต่ละคนจะมีพน้ื ทีห่ ลักเป็นของตัวเองไม่วา่ จะเป็นโต๊ะทำ�งาน
หรือตู้เก็บของ โดยใช้เฟอร์นิเจอร์ขนาดมาตรฐานตามที่โรงงานที่ผลิตขึ้น และแบ่งแยก
พืน้ ทีต่ า่ งๆ อย่างชัดเจน ทัง้ โต๊ะทำ�งาน ห้องประชุม ห้องผูบ้ ริหาร และห้องรับรอง เป็นต้น
โดยนิยมใช้สที ม่ี คี วามเรียบร้อย เคร่งขรึมและเป็นทางการเหมาะกับภาพลักษณ์ของแต่ละ
องค์กร ต่อมาเทรนด์การออกแบบออฟฟิศเริม่ เปลีย่ นแปลงไปสูร่ ปู แบบของ Open Plan
ที่ให้ความอิสระในการจัดสรรพื้นที่เพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงใช้ Partition เพื่อแบ่งพื้นที่
ระหว่างพนักงานเป็นสัดส่วน
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ซึง่ ปัจจุบนั เทรนด์การตกแต่งสำ�นักงานทัว่ โลกกำ�ลังเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ ไปสูก่ ลยุทธ์ใน
การออกแบบสถานทีท่ �ำ งานรูปแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า ‘Activity Based Working’ ทีค่ �ำ นึง
ถึงไลฟ์สไตล์การทำ�งานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Collaboration) ภายใต้บรรยากาศ
ทีก่ อ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration) พร้อมทัง้ ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการทำ�งาน
(Productivity) และลดค่าใช้จา่ ย (Save cost) ภายใต้แนวคิดทีม่ งุ่ เน้นการอำ�นวยความ
สะดวกทีค่ �ำ นึงถึงความต้องการของพนักงานเป็นสำ�คัญซึง่ ทำ�ให้ ROCKWORTH จะมุง่ มัน่
ออกแบบเพือ่ ตอบสนองแนวความคิดทีจ่ ะเป็นกระแสหลักอันนี้
ซึง่ นอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วนัน้ ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH ยังมุง่
พัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
(ลดการระเหยของ สารก่อมะเร็งในวัตถุดิบและกระบวนการผลิต) โดยในปีนี้ทาง
ROCKWORTH ได้รบั มาตรฐาน Indoor AdventageTM Gold – Office Furniture ทุก
รายการสินค้าซึง่ ได้รบั การปรับให้ดขี น้ึ จากปีทผ่ี า่ นมา นอกจากนีย้ งั มีสว่ นช่วยสำ�หรับการ
ออกแบบอาคารหรือพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการได้รบั การรับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP IN
ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)
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ผลิตภัณฑ์ใหม่

ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล
เพือ่ ให้เหมาะกับกลุม่ ลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศทีเ่ ป็นกลุม่ หลัก โดยในปี 2560 นีจ้ ะเน้น
สินค้าทีต่ อบสนองการทำ�งานแบบใหม่ ทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพการทำ�งานในยุคทีต่ อ้ งมี
การปรับตัวทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตวั อย่าง
สินค้าดังนี้
• Platform ระบบชุดโต๊ะทำ�งาน
ซึ่งพัฒนาให้กับตอบสนองกับความต้องการใหม่ ๆ และความพึงพอใจของผู้ใช้ใน
ปัจจุบนั โดยในปีนจ้ี ะมีการออกแบบ Phase 3 โดยมุง่ เน้นทีข่ อง Design ทีม่ กี ารผสม
ผสานธรรมชาติจากลายไม้โดยใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เพื่อลดความแข็ง
กระด้างทางความรู้สึกของผู้ใช้งาน แต่ยังคงความแข็งแรงของโครงสร้างอยู่
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• Stack Phase 2 ระบบตูจ้ ดั เก็บเอกสาร
โดย ส่วนทีเ่ พิม่ เติมนัน้ จะออกแบบตู้ โดยคำ�นึงถึงไลฟ์สไตล์การทำ�งานทีป่ รับเปลีย่ น
ไปสำ�หรับสำ�นักงานยุคปัจจุบนั ทีม่ กั จะมีการแยกส่วนเก็บของส่วนตัวและพืน้ ทีท่ �ำ งาน
ทีเ่ ป็น Hot Desk(ไม่มที ป่ี ระจำ�สำ�หรับพนักงาน)

Stack Phase 2
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• Multitask Chair
เพิ่มความหลากหลายของชนิดของที่นั่งในรูปแบบต่างๆ สำ�หรับสร้างพื้นที่ที่เหมาะ
กับการพูดคุยเพือ่ สร้างให้เกิดความร่วมมือทางการทำ�งานของคนในองค์กร

Multitask Chair

สำ�หรับปี 2560 ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมให้กับ
ผลิตภัณฑ์และต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของกลุม่ ผูใ้ ช้งานทัว่ ภูมภิ าค ASEAN
ซึ่งจะเน้นที่ผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ในตลาดแรงงาน เพื่อสร้างความสุข กระตุ้นพลังความคิด
สร้างสรรค์ และเพิม่ ศักยภาพในการทำ�งาน ของพนักงานในยุคปัจจุบนั เพือ่ เป็นส่วนร่วม
ให้ความสำ�เร็จของลูกค้าแต่ละรายต่อไป
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ด้านการผลิต

ปี 2560 ผสมผสานระบบบริหารจัดการต่างๆ ระหว่าง 5ส., ISO9001, 14001, 50001,
และ OHSAS18001 กับการผลิตแบบลีน เพือ่ ให้เกิดกระบวนปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทำ�งาน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างยัง่ ยืน เช่น
- การ Implement ระบบบริหารการจัดการคลังสินค้า
- การลงทุนเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในกระบวนการผลิตสินค้าขึ้นรูป
โลหะด้วยเครือ่ ง Punching CNC ซึง่ จะสามารถตอบสนองในด้านต้นทุนการผลิตที่
ลดลง
- การวางแผนลงทุนเครื่องจักรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และ
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึง่ จะมุง่ เน้นการผลิตแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว มีความยืดหยุน่
สูงในภาวะการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง มีความทันสมัยแม่นยำ� น่าเชื่อถือ ลด
ของเสีย ลดต้นทุน สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายขึน้ ตอบสนองกับ lot การผลิต
ทีน่ อ้ ยลง ใช้ทรัพยากรแรงงานน้อยลง เพราะมีปญ
ั หาขาดแคลนแรงงาน
- การทำ�กิจกรรมกลุ่มคุณภาพย่อย (QCC) โดย Focus ไปที่กระบวนการผลิตทั้งไม้
และโลหะ ซึง่ ปี 2560 มีจ�ำ นวนหัวข้อในการปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ผลผลิต และลดของเสีย
ทั้งหมด 21 เรื่อง และปลายปีมีการประกวดแข่งขันกันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน และบริษัทได้ส่งตัวแทนกลุ่มคุณภาพย่อยที่ชนะเลิศเข้าประกวดผลงาน
ระดับประเทศในงาน THAILAND QUALITY PRIZE ที่จัดโดย สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี ( ไทย-ญีป่ นุ่ )
- การลดต้นทุนทางด้านพลังงงาน ได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ งจากปีทแ่ี ล้ว โดยในปีนย้ี งั
คงมุง่ เป้าหมายไปทีร่ ะบบทีม่ กี ารใช้พลังงานอย่างมีนยั สำ�คัญ
- ในด้านงานซ่อมบำ�รุง มุง่ เน้นไปทีก่ ารลดชัว่ โมงการหยุดงานของเครือ่ งจักร โดยการ
เริม่ Implement การบำ�รุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance), การ
สร้างห้อง Training และชุดฝึกอบรมระบบต่างๆ เช่นระบบลม ระบบหล่อลืน่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบขันแน่น ระบบไฮดรอลิกส์ เพือ่ ฝึกอบรมความรูเ้ กีย่ วกับเครือ่ งจักรเบือ้ ง
ต้นให้กบั พนักงานควบคุมเครือ่ งจักร และในปีนไ้ี ด้จดั ฝึกอบรมให้กบั พนักงานควบคุม
เครือ่ งจักรไปแล้วทัง้ หมด 3 รุน่ กว่า 60 คน ซึง่ พนักงานจะได้มสี ว่ นร่วมในการดูแล
เครือ่ งจักรหลักให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
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ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ เนื่องจากมีผู้ประกอบการด้าน
ธุรกิจออฟฟิศเฟอร์นเิ จอร์ทง้ั ใน และต่างประเทศ เพิม่ มากขึน้ ทำ�ให้เกิดการแข่งขันด้าน
ราคา / ส่วนลดทีร่ นุ แรง จึงทำ�ให้อ�ำ นาจการต่อรองของผูซ้ อ้ื มีมากขึน้ ผลการดำ�เนินงาน
ของทางบริษทั ฯ ได้ มีการปรับแผนกลยุทธ์การทำ�งาน เพือ่ ให้สอดคล้องกับตลาด โดยเน้น
กลุม่ ลูกค้า บริษทั เอกชนขนาดใหญ่ ทีก่ �ำ ลังขยายงาน และมีบริษทั ในเครือ รวมถึงกลุม่ งาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ ทีม่ กี ารลงทุนโดยภาครัฐ ในส่วนของทางการตลาดของบริษทั ฯ
ได้มแี ผนการออกสินค้าใหม่เพิม่ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเติมเต็มให้กบั
range ของสินค้าทีย่ งั ไม่ครบ และ เปิดตัวสินค้ารุน่ ใหม่ทจ่ี ะเพิม่ ยอดขายให้บริษทั ฯ อย่าง
ต่อเนือ่ ง
ด้านการขายในประเทศ บริษัทฯ ยังคงขยายตลาด โดยเพิ่มทีมงานขาย และตัวแทน
จำ�หน่ายในต่างจังหวัดตามหัวเมืองใหญ่ โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ซึง่ ประกอบด้วย ภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างฐานลูกค้า และสร้างรายได้
ยอดขายผ่านตัวแทนจำ�หน่าย และให้สนิ ค้าเป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย ภายใต้ตราสินค้า
“ROCKWORTH” เช่นเดิม
ในส่วนของพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ก็ยงั เป็นเป้าหมาย
หลัก คือกลุม่ ลูกค้าโครงการ(Project Based Customers) และกลุม่ ผูอ้ อกแบบ(Interior
Designer and Architects) และขยายฐานโดยเสนองานของภาครัฐมากขึน้ รวมถึงดูแล
และรักษาฐานลูกค้าเดิมทีย่ งั คงสัง่ ซือ้ สินค้า และบริการอย่างต่อเนือ่ ง
การพัฒนาและเพิม่ ช่องทางงานขาย Key Account Team เพือ่ ทีจ่ ะเป็นอีกหนึง่ ช่อง
ทางในการขยายตลาดในประเทศทีด่ แู ลรับผิดชอบหลักในการเข้าหากลุม่ ผูอ้ อกแบบชัน้ นำ�
เพือ่ ให้ขอ้ มูล แนะนำ�สินค้า และประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ ได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ ทางบริษทั ฯ
ได้เข้าร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในงาน TFIC Furniture Outlet 2017
ในงานเราได้คืนกำ�ไรสู่ลูกค้าทั้งรายย่อย และลูกค้างานโครงการที่ได้ติดตามมาซื้อสินค้า
เพิม่ เติม ทัง้ เป็นการเพิม่ ยอดขาย และประชาสัมพันธ์บริษทั ฯ ได้อกี ทางด้วย
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• ตัวแทนจำ�หน่ายในต่างประเทศ
ในปี 2560 ทางบริษัทได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆที่ไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างที่ทางบริษัท มุ่งหวังไว้ของประเทศในแถบประเทศเพื่อนบ้านทั้ง
ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV Markets) โดยเฉพาะ ในประเทศ
พม่า และในแถบอาเซียน เช่นประเทศฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น ตัวแทนจำ�หน่ายของบริษทั ได้
ประสบกับปัญหาการ แข่งขันอย่างรุนแรงจากสินค้าประเทศจีน และสินค้าผลิตจากใน
ประเทศ ถึงแม้วา่ ทางบริษทั ได้เปิดตัวโชว์รมู ใหม่เพิม่ ขึน้ อีก สองประเทศ คือ ในประเทศ
พม่าและ ประเทศเวียดนาม ในขณะเดียวกันทางบริษทั ฯ ก็ได้ท�ำ การปรับปรุง โชว์รมู ใน
ประเทศ ลาว และประเทศกัมพูชา แล้วก็ตาม ทางบริษทั จำ�เป็นต้องหากลยุทธ์ใหม่ในปี
ต่อไปเพือ่ แก้ไขปัญหาการแข่งขันทีร่ นุ แรง และการต่อสูก้ บั สินค้าจีนต่อไป
• ลูกค้ารายหลักในต่างประเทศ
บริษทั ฯ ยังประสบความสำ�เร็จในการเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะรองรับความต้องการใช้สนิ ค้า
เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานของกลุ่มลูกค้า รายหลักในประเทศไทยที่มีการขยายตัวจากใน
ประเทศออกไปยังต่างประเทศในภูมภิ าค CLMV ในปี 2560 เช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา,
บริษัท เนสเล่, บริษัท ปตท, บริษัท Unilever, บริษัท ซีพี เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยัง
คงเน้นการให้บริการกับลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ในการขยาย
กิจการไปในต่างประเทศ
• การปรับตัวภายในองค์กรกับงานต่างประเทศ
บริษทั ฯ เริม่ จัดสัมมนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและการประสานงานระหว่างทีมงาน
ในต่างประเทศกับในประเทศให้มากขึน้ เพือ่ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่างประเทศอย่าง
ยัง่ ยืน และยังคงเน้นการวางแผนการขายเชิงรุก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง
รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความสามารถเพิ่มเติมให้กับพนักงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น
เพื่อรองรับการขยายตัว โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ ได้มี
การเตรียมความพร้อมของพนักงานให้มีการเดินทางในภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งการให้
บริการต่างๆ เพื่อรักษาการเป็นผู้นำ�ในตลาด ในการแข่งขันทางการค้าเสรีที่กำ�ลังจะ
เกิดขึน้

ด้านการบริการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าให้
กับลูกค้า เราจึงดำ�เนินยุทธศาสตร์เชิงรุกโดยจัดให้มี Project Manager เข้าสำ�รวจ site
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการขนย้ายสินค้าเข้าพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ และประสานงานกับลูกค้า เพือ่
วางแผนงานติดตัง้ สินค้าร่วมกัน ซึง่ จะทำ�ให้สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
และต้นทุน นอกจากนัน้ แล้วเรายังทุม่ เทสรรพกำ�ลัง, ทรัพยากร, ทักษะประสบการณ์
ตลอดจนเทคโนโลยีตา่ งๆ ผ่านยุทธศาสตร์ดงั นี้
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- จัดให้มกี ารใช้ Application จาก Smart Phone เพือ่ ใช้เป็นช่องทางในการติดต่อ
สื่อสาร ระหว่าง Project Manager กับ ทีมวางแผนการผลิตที่โรงงาน เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาให้กบั ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
- จัดให้มีการฝึกอบรม เกี่ยวกับสินค้า และการติดตั้งสินค้า ทั้งสินค้าเก่า และสินค้า
ใหม่ ให้กบั พนักงานติดตัง้ 100% เพือ่ เสริมสร้างทักษะ และมาตรฐานเดียวกันในการ
ติดตัง้ สินค้า อันจะก่อให้เกิดความแม่นยำ� ลดโอกาสเกิดความเสียหายกับสินค้า
- จัดให้มกี ารนำ�เทคโนโลยี การประกอบ-ติดตัง้ สินค้า แบบ 3D Animation เพือ่ นำ�
มาใช้ระหว่างติดตัง้ ซึง่ จะทำ�ให้การติดตัง้ รวดเร็วขึน้ และมีความแม่นยำ�ขึน้ ซึง่ ผลที่
ได้รบั ทำ�ให้สร้างความมัน่ ใจทัง้ จากช่างติดตัง้ และสร้างความเชือ่ มัน่ จากลูกค้าได้เป็น
อย่างดี
- ฝึกอบรมการพัฒนาภาพลักษณ์ของพนักงานจัดส่งติดตัง้ ให้มี Platform มาตรฐาน
ตัง้ แต่การเข้าพบลูกค้า, การขนส่งสินค้า, การติดตัง้ สินค้า, การประสานงานกับลูกค้า,
การแก้ไขปัญหางานให้กับลูกค้า, การ Training วิธีการใช้งาน และบำ�รุงรักษา
เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานให้กบั ลูกค้า, การส่งมอบสินค้าให้กบั ลูกค้า ตลอดจนการบริการ
หลังการขายให้กบั ลูกค้า
บริษทั ฯ เชือ่ มัน่ ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำ�คัญ ในการรองรับการเจริญเติบโตของ
องค์กรอย่างยัง่ ยืน ดังนัน้ จึงได้วางกลยุทธ์ดา้ นการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เช่น ด้านการบริหารค่าตอบแทนตามความสามารถ
การวางแผนอัตรากำ�ลังคนทีส่ อดคล้องกับความต้องการ และสรรหาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
ตรงตามคุณสมบัตทิ ก่ี �ำ หนด
การจัดสวัสดิการต่างๆ บริษทั ฯ ยังคงจัดสวัสดิการทีม่ อี ยูใ่ ห้เป็นมาตรฐาน มุง่ เน้นการ
ออมเงินผ่านกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์รอ้ กเวิธ ซึง่ เป็นพืน้ ฐานในการ
สร้างสุขในวัยเกษียณ และเตรียมการสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
พนักงานทุกคนจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวคิดอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน และคิดค้นวิธกี ารทำ�งานใหม่ ๆ ผ่านระบบกิจกรรมข้อเสนอ
แนะ (Suggestion system) และส่งเสริมให้พนักงานได้รับคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน
(Quality of work life) ทีเ่ หมาะสม มีความปลอดภัยและมีความสุขในการทำ�งาน ผ่าน
กิจกรรม Happy work place และผลจากการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน ใน
ภาพรวมพนักงานมีความพึงพอใจในการทำ�งานสูงขึน้ เมือ่ เทียบจากปีทผ่ี า่ นมา
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บุคคลากร

• บริษทั มีระบบการฝึกอบรม (Training and Seminar Management System)
และได้จดั อบรมพนักงานทุกตำ�แหน่งตัง้ แต่ระดับพนักงานไปจนถึงระดับผูบ้ ริหาร อีกทัง้
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพัฒนาฝีมอื แรงงาน พ.ศ. 2545 อย่างต่อเนือ่ ง
ทำ�ให้ปี 2560 ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมอื แรงงาน ถึง 2 ปีซอ้ น (2559-2560)และเรายังคงต้องพัฒนาต่อไปโดยยังมุง่
เน้นให้ความสำ�คัญในเรือ่ งของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการทำ�งาน
ของบุคลากรในองค์กร ให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้ อันจะส่งผลไปสูก่ ารผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

• กิจกรรมกลุม่ ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle: QCC)
ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการแสดงออกและพัฒนาทักษะการนำ�เสนอ
ผ่านเวทีการประกวดงาน QCC DAY อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของตน
เอง ผ่านการเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ทำ�ให้เกิดความภาคภูมใิ จในผลงานซึง่ เกิดขึน้ จาก
พนักงานตัง้ แต่ระดับล่างขึน้ มาจนถึงระดับบน เกิดความสามัคคี อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การลดต้นทุนเพิม่ ผลผลิต และ
ประสิทธิภาพการทำ�งานให้ดยี ง่ิ ขึน้ อีกทัง้ ยังส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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• สหกรณ์ออมทรัพย์รอ้ กเวิธ
จากปัญหาหนีน้ อกระบบ ทำ�ให้บริษทั ได้จดั ตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์รอ้ กเวิธ เพือ่ ช่วยเหลือ
พนักงานทีเ่ ดือดร้อนในเรือ่ งการเงิน ให้เข้ามาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และคิดอัตรา
ดอกเบีย้ ทีถ่ กู กว่าภายนอก และยังช่วยส่งเสริมให้พนักงานของบริษทั รักในการออม
และในแต่ละปีสหกรณ์ออมทรัพย์รอ้ กเวิธ จะมีเงินปันผลคืนให้กบั สมาชิก อีกทัง้ ช่วยให้
ปัญหาหนีน้ อกระบบลดลงได้อย่างต่อเนือ่ ง

หลังจากทีไ่ ด้ Implement ระบบ ERP มาเป็น version ใหม่ ก็ยงั คงต้องแก้ปญ
ั หา
ระบบงานแต่ละ Module ตลอดทัง้ ปี และยังคงมีความต้องการ report ในรูปแบบต่างๆ
มากมาย อย่างไรก็ตามเมือ่ มีขอ้ มูลมากขึน้ ทำ�ให้สามารถนำ�ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้มาก
ขึน้ จึงได้มกี ารพัฒนาระบบการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ เช่น วิเคราะห์การขายเทียบกับเป้า
หมายทีต่ ง้ั ไว้เพือ่ ใช้ในการพลักดันให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายของพนักงานขายรายบุคคล,
ระบบเปรียบเทียบราคาวัตถุดบิ ในระบบ Purchase Order ใช้ในการตรวจสอบราคาใน
ขณะจะอนุมตั กิ ารสัง่ ซือ้ บนระบบ, และยังมีระบบอืน่ ๆ อีกทีเ่ ป็นการใช้ขอ้ มูลทาง Digital
ทำ�เป็นการอนุมตั แิ บบ Workflow แทนการใช้กระดาษ
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บริษทั ฯ ประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผลิตสินค้าตามคำ�สัง่ ของลูกค้า
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีลกู ค้าหลายรายทีเ่ ป็นงานโครงการ ซึง่ มียอดขายประมาณ 40% ของ
ยอดขายรวม ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้ามาโดยตลอด ทำ�ให้การสัง่ ซือ้
หลายรายเป็นไปในลักษณะต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดเี นือ่ งจากธุรกิจนีม้ ผี ปู้ ระกอบการทีเ่ ป็นคู่
แข่งขันโดยตรงกับบริษทั ฯ หลายราย ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีล่ กู ค้าจะหันไปซือ้ สินค้าบางส่วน
หรือทัง้ หมดจากคูแ่ ข่งขัน ซึง่ ทำ�ให้บริษทั ฯ จะต้องสูญเสียรายได้ไป และหากบริษทั ฯ ไม่
สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะ
ยาวได้ แต่อาจทดแทนได้ถา้ สามารถขยายตลาด AEC ซึง่ จะทำ�ให้ยอดขายเพิม่ ขึน้
• ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ในปี 2560 อัตราดอกเบีย้ ของธนาคารพาณิชย์ยงั คงที่ จึงไม่สง่ ผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ฯ แม้วา่ บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาว และเป็น
เงินเกินบัญชีอยูจ่ �ำ นวนหนึง่ แต่อย่างไร บริษทั ฯ เห็นว่าอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าว ยังเป็น
ความเสีย่ งทีย่ งั อยูใ่ นระดับ ซึง่ บริษทั ฯ สามารถบริหารและลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในด้าน
อืน่ ได้
• ความเสีย่ งจากอัตราการแลกเปลีย่ น
ค่าเงินบาทในปี 2560 เคลือ่ นไหวอยูร่ ะหว่าง 33-33.50 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของบริษทั ฯ มิได้มสี าระสำ�คัญมาก เนือ่ งจากบริษทั ฯ มี
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีม่ กี �ำ หนดชำ�ระภายใน 1 ปี ในมูลค่าที่
ใกล้เคียงกัน อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ารทำ�สัญญาป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ไว้ตลอดมา
• ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
ความเสีย่ งในการให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ นัน้ ยังถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ท่ี เนือ่ งจากลูกหนี้
ของบริษทั ฯ มีหลากหลายและมีจ�ำ นวนมาก อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีการตรวจเช็คเครดิตลูกค้า
ก่อนสำ�หรับลูกค้าโครงการทีม่ มี ลู ค่าการสัง่ ซือ้ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ จะมีความ
สามารถในการชำ�ระเงิน
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ในปี 2560 ยังคงมีแรงงานต่างชาติเข้าสูต่ ลาดแรงงาน เป็นผลให้มแี รงงานเข้าสูต่ ลาด
แรงงานมากขึน้ ทัง้ คนไทยและคนต่างชาติทเ่ี ข้ามารับจ้างทำ�งานในประเทศไทย เป็นผล
ให้บริษทั ฯ สามารถรับและเพิม่ บุคลากรได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มคี วามเสีย่ งด้านบุคลากร
ในส่วนพนักงานออฟฟิศสำ�นักงานใหญ่ เนือ่ งจากทีต่ ง้ั สำ�นักงานใหญ่อยูใ่ นเขตใจกลาง
ธุรกิจ และอยูใ่ กล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ พระราม 9 เป็นผลให้มผี สู้ มัครงานสนใจเข้าร่วมงาน
กับบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ
• ความเสีย่ งด้านการลงทุนในบริษทั บริษทั ร่วม
ความเสีย่ งด้านการลงทุนในบริษทั บริษทั ร่วม เนือ่ งจากบริษทั มีการลงทุนขยายธุรกิจ
ในบริษทั ร่วมต่างๆ จึงมีความเสีย่ งด้านการลงทุน หากผลประกอบการของบริษทั ร่วม
ไม่สามารถสร้างผลกำ�ไรตามทีบ่ ริษทั คาดหวังได้ บริษทั ควบคุมความเสีย่ งนีด้ ว้ ยการให้
กรรมการของบริษทั เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษทั ร่วม เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
บริษทั ได้จดั ทำ�ประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรัพย์สนิ หลักของบริษทั เพือ่ ป้องกันความ
เสีย่ งจากภัยธรรมชาติ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาแผนรอง
รับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ธรรมชาติทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานตามปกติของบริษทั โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่วยงานทีม่ คี วามสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงิน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รบั มอบหมายให้เตรียมแผนสำ�หรับภาวะฉุกเฉินเพือ่ พร้อมใช้ใน
กรณีมเี หตุจ�ำ เป็น เพือ่ ลดความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจ
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07 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผูถ
้ อ
ื หุน
้
จำ�นวนทุนการจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 200,000,000 บาท
(สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุน้ สามัญ จำ�นวน 20,000,000 หุน้ (ยีส่ บิ ล้านหุน้ )
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 200,000,000 บาท(สองร้อยล้าน
บาท)

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
นายชัชวาล
นายชาญชัย
นายวรินทร
นายสุรพงษ์
นายดุษฎี
นายสุรชัย
นายวิเชียร
น.ส.ณัฐกิ า	
นางจารุณี
น.ส.สวรรยา	

พงษ์สทุ ธิมนัส
กุลถาวรากร
พงษ์สทุ ธิมนัส
สิทธานุกลู
พงษ์สทุ ธิมนัส
โชติจฬุ างกูร
ศรีมนิ นิ ทร์นมิ ติ
พงษ์สทุ ธิมนัส
พงษ์สทุ ธิมนัส
วัฒนายนต์

จำ�นวนหุน้
4,300,000
4,000,000
1,454,100
1,150,039
1,100,000
1,086,200
999,400
600,000
599,706
549,800

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทีม่ ผี ลกระทบต่ออำ�นาจในการจัดการบริษทั

% ของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด
21.500
20.000
7.271
5.750
5.500
5.431
4.997
3.000
2.999
2.749
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02 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ

โครงสร้างการ
จัดการ
ผูถ้ อื หุน้
Shareholder
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการ
Board of Director
คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
President

ฝ่ายขาย
Sales

ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ
International Operation

ฝ่ายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting

ฝ่ายผลิต
Production

ฝ่ายวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
Research &
Development

ฝ่ายพัฒนา
ภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Branding

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Human Resource &
Information Technology
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คณะกรรมการและ
กรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 4 ท่านและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 5 ท่าน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชือ่ คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
• คณะกรรมการบริษทั
นายชัชวาล		
นายสุรพงษ์		
นายไชยยงค์		
นายสุรชัย		
ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล
นายสุรพจน์		
นายไชยรัตน์		
นายดุษฎี		
นายชาญชัย		

พงษ์สทุ ธิมนัส		
สิทธานุกลู 		
พงษ์สทุ ธิมนัส		
โชติจฬุ างกูร		
เทพสิทธา		
สุวรรณพานิช		
เดชไกรศักดิ		
์
พงษ์สทุ ธิมนัส		
กุลถาวรากร		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พงษ์สทุ ธิมนัส		
พงษ์สทุ ธิมนัส		
สิทธานุกลู 		
พงษ์สทุ ธิมนัส		

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

• คณะกรรมการบริหาร
นายไชยยงค์		
นายชัชวาล		
นายสุรพงษ์		
นายดุษฎี		

นอกเหนือจากทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรือ่ งคณะกรรมการ
แล้ว ยังได้ก�ำ หนดให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ(Independent
Directors) 3 คน จำ�นวนทีเ่ หลือเป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร(Executive Directors)
และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร(Non-Executive Directors) โดยได้ก�ำ หนดนิยาม ดังนี:้
กรรมการอิสระ
หมายถึง กรรมการภายนอกทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร และต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวม หุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
ประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจากตำ�แหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียตาม กฏหมายใน
ลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของ
ผูบ้ ริหารผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี �ำ นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ไม่มลี กั ษณะ
อืน่ ใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำ�เนินงานของบริษทั
6. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกีย่ วกับการดำ�เนิน
งานของบริษทั
กรรมการบริหาร(Executive Directors)
หมายถึง กรรมการทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจำ� และเป็นกรรมการผูม้ ี
อำ�นาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร(Non-Executive Directors)
หมายถึง กรรมการจากภายนอกทีไ่ ม่ได้เป็นกรรมการบริหารผูม้ อี �ำ นาจ ลงนามผูกพัน
บริษทั ไม่เป็นผูบ้ ริหาร หรือพนักงานประจำ�ของบริษทั โดยจำ�นวนกรรมการทีม่ ไี ด้ผู้
บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่
โดยคณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากวิสยั ทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลาย
ในด้านความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษทั มีความรูค้ วามเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษทั และไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ หรือผูบ้ ริหารในธุรกิจทีอ่ าจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทัง้ การอุทศิ เวลาให้เพียงพอเพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม แล้วนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อมนำ�
เสนอประวัตขิ องบุคคลนัน้ โดยมีรายละเอียดทีเ่ พียงพอเพือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามารถ
ตัดสินจากสารสนเทศทีไ่ ด้รบั เพือ่ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารตามทีไ่ ด้
กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ เป็นวิธี 1 share : 1 vote
คณะกรรมการจะเป็นผูเ้ ลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการ
คนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทัง้ ยังเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรม
การบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ
บริษทั และคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
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บริษทั ให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ
DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
นอกเหนือจากความรูจ้ ากคูม่ อื หนังสือต่างๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี �ำ หรับกรรมการ
บริษทั จดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยีย่ มชมกิจการ และโรงงานของ
บริษทั เพือ่ ให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำ�เนินงานของบริษทั ได้มากขึน้
อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
1. กำ�หนดนโยบายและทิศทางในการดำ�เนินงานของบริษทั รวมไปถึงการกำ�กับและ
ควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั ไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่
มูลค่าและผลผลิตให้แก่กจิ การ
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เพือ่ รักษาไว้ซง่ึ
ผลประโยชน์ของบริษทั
4. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็น
การปกติตามข้อบังคับของบริษทั และเพือ่ พิจารณารายการทีม่ นี ยั สำ�คัญ หรือผล
กระทบสำ�คัญต่อบริษทั
5. จัดให้มกี ารควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มรี ายงาน
ทางการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้
6. จัดให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงินให้แก่ผถู้ อื หุน้ และประชาชน
ทัว่ ไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอด
จนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมไปถึงการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั
รายชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
นายชัชวาล
พงษ์สทุ ธิมนัส
นายสุรพงษ์
สิทธานุกลู
นายไชยยงค์
พงษ์สทุ ธิมนัส
นายดุษฎี		
พงษ์สทุ ธิมนัส
โดย นายชัชวาล พงษ์สทุ ธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธานุกลู , นายไชยยงค์ พงษ์สทุ ธิ
มนัส และนายดุษฎี พงษ์สทุ ธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับ
ตราสำ�คัญของบริษทั
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คณะกรรมการบริหาร/คณะอำ�นวยการจัดการ
นายชัชวาล
นายไชยยงค์
นายสุรพงษ์
นายดุษฎี

พงษ์สทุ ธิมนัส
พงษ์สทุ ธิมนัส
สิทธานุกลู
พงษ์สทุ ธิมนัส

นายชาคริต
นายสมชาย
นายไมตรี
นางสาวอภิรดี
นางสาวนวรัตน์
นายปภัทท์

วรชาครียนันท์
นิมติ รสุขเจริญ
ศรีทพิ โพธิ์
วรชาครียนันท์
พิลาภรณ์ชยั
ภูวเศรษฐ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่, รักษาการผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์, 		
รักษาการผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายผลิต
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ

• รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ตำ�แหน่งของผูบ้ ริหาร และผูม้ อี �ำ นาจควบคุมในบริษทั
รายชือ่
1. นายชัชวาล
พงษ์สทุ ธิมนัส
2. นายสุรพงษ์
สิทธานุกลู
3. นายไชยยงค์ 		
พงษ์สทุ ธิมนัส
4. นายสุรชัย		
โชติจฬุ างกูร
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา
6. นายแพทย์สรุ พจน์ สุวรรณพานิช
7. นายไชยรัตน์
เดชไกรศักดิช์
8. นายดุษฎี		
พงษ์สทุ ธิมนัส
9. นายชาญชัย		
กุลถาวรากร

บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน)
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
X
X
X
X

X

กรรมการ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ประวัตค
ิ ณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารและคณะอำ�นวยการจัดการ
ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

74

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

1. นายชัชวาล พงษ์สทุ ธิมนัส

ประธานกรรมการ			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

2. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส 		
ประธานกรรมการบริหาร		
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

3. นายดุษฎี

พงษ์สุทธิมนัส

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่		
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

64

46

69

กรรมการบริหาร			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

5. นายสุรชัย

กรรมการบริหาร

โชติจุฬางกูร

		

6. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา

ประธานกรรมการตรวจสอบ		
กรรมการอิสระ

7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

		

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

		

67

ชื่อ
หน่วยงาน

ประธานกรรมการ

บมจ.ร้อกเวิธ

21.500

2555

บริหาร

0.003

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ร้อกเวิธ
2555

5.500

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

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5.750

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

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5.431

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยมาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
OKLAHOMA CITY UNIVERSITY

2556 - ปัจจุบัน

พาณิชยศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิต -ไม่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
เลขทะเบียน 2321
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
75
-ไม่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ไม่ม-ี
68
ปริญญาโท บริหารธุกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
85

9. นายชาญชัย กุลถาวรากร		61
กรรมการ

สัดส่วนใน ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
การถือหุ้น
ในบริษัท ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

20.000

กรรมการ

บมจ.ร้อกเวิธ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.เอส.
พี.จีฯ
2555 - ปัจจุบัน
ประธานคณะ
บมจ.บีทีเอส
กรรมการตรวจสอบ
โฮลดิ้ง
ประธานคณะ
บมจ.บีทีเอส
กรรมการสรรหาและ
โฮลดิง้
กำ�หนดค่าตอบแทน
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เพรซิ
กรรมการสรรหาและ
เดนท์
กำ�หนดค่าตอบแทน ไรซ์ โปรดักส์
2556 - 2557
กรรมการบริหาร บล.เคทีบี จก.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บล.เอเอสแอล
จก.
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ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหาร

57

• ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการ
จำ�นวน 9 ท่าน
(เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน) ได้รบั เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
ในรอบ 1 ปี เป็นจำ�นวนเงิน 1,080,000 บาท
คณะกรรมการ/คณะอำ�นวยการการจัดการ
จำ�นวน 10 ท่าน
ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะเป็นคณะกรรมการด้วย จำ�นวน 4 ท่าน จะได้รบั ผลตอบแทนสำ�หรับ
รอบระยะเวลา 1 ปี ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำ�นวน 36.37 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
- ไม่มี -
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การกำ�กับดูแล
กิจการ
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08 การกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ
ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการของบริษทั มีการปฏิบตั ทิ ด่ี ี ของการกำ�กับดูแลกิจการ
โดยกำ�หนดระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ทีเ่ ห็นว่ามีผล
กระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจขององค์การ ซึง่ ในการกำ�กับดูแลกิจการนัน้ จะยึด
ถือหลักปฏิบตั ิ 15 ประการ ดังนี้

01

02

สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้

คณะกรรมการได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นสิง่
ทีม่ คี วามสำ�คัญ และจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจให้มกี ารเจริญเติบโตทีย่ ง่ั ยืน คณะกรรมการ
บริษทั มีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าว โดยได้ก�ำ หนดนโยบายและ
ทิศทางการดำ�เนินงานของบริษทั ให้มคี วามสำ�คัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายในกำ�กับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�ำ เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์
ในระยะยาวของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้กรอบข้อกำ�หนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
นโยบายในเรือ่ งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ กำ�หนดให้มกี ารอำ�นวยความ
สะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ , ส่งข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเพือ่ ให้มขี อ้ มูลในการตัดสินใจ
โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำ�การ โดยในแต่ละวาระมีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
สามารถตรวจสอบได้
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สิทธิของผูม
้ ส
ี ว
่ น
ได้เสีย

61

บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้ทกุ กลุม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• พนักงาน
บริษทั ได้ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
• คูค่ า้
บริษทั มีการซือ้ สินค้าและบริการจากคูค่ า้ เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคูค่ า้
• เจ้าหนี้
บริษทั ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
• ลูกค้า
บริษทั เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน รักษา
ความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพือ่ รีบดำ�เนิน
การให้แก่ลกู ค้าโดยเร็วทีส่ ดุ
• คูแ่ ข่ง
บริษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
แข่งขัน หลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริตเพือ่ ทำ�ลายคูแ่ ข่ง
• ชุมชน
มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
• หน่วยงานราชการ
บริษทั ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทัง้ ทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานใน
กระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรูฝ้ กึ ประสบการณ์ การทำ�งาน
และเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ
ด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย
ทัง้ นีบ้ ริษทั จะปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี
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การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้

05

ภาวะผูน
้ �ำ และวิสย
ั ทัศน์

06

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

บริษทั มีการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2560 หนึง่ ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ
ถ้วน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยบริษทั ได้จดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
14 วัน ในวันประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่างๆ รวมทัง้ ได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ �ำ คัญไว้ในรายงานการประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการ ได้มสี ว่ นร่วมในการกำ�หนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจ และงบประมาณทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กจิ การ และความมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงจัดให้มี
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสีย่ ง และติดตามผลการดำ�เนินงานอย่าง

ทางบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันสำ�หรับบริษทั
• การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
- กำ�หนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้
แก่บคุ คลภายนอก หรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน

07

จริยธรรมธุรกิจ

บริษทั ได้ออกข้อพึงปฏิบตั เิ กีย่ วกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและ
พนักงาน เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
สาธารณชน และสังคม โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงทีจ่ ะถือปฏิบตั ิ และ
บริษทั ได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับพนักงานอย่าง
และติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดัง
กล่าวเป็นประจำ� รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
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• คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร			
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร		
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ			

09

การรวมหรือแยก
ตำ�แหน่ง

10

ค่าตอบแทน
กรรมการและผู้
บริหาร

63

4
2
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ เป็นการแบ่งแยก
หน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�

• ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอทีจ่ ะดึงดูดและรักษา
กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ต่ี อ้ งการและได้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว กรรมการที่
ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
• ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด
ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลการดำ�เนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละ
ท่าน โดยเสนอจำ�นวนค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและ
อนุมตั ขิ น้ั สุดท้าย
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• จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2559: ในปี 2560
บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
- กรรมการ

เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

จำ�นวนราย
9
3
12

ปี 2559
ปี 2560
จำ�นวนเงินรวม(บาท) จำ�นวนราย จำ�นวนเงินรวม(บาท)
1,080,000
9
1,080,000
500,000
3
500,000
1,580,000
12
1,580,000

- คณะอำ�นวยการจัดการ

เงินเดือน โบนัส
ค่าชดเชยเกษียณอายุ
รวม

จำ�นวนราย
10
10

ปี 2559
ปี 2560
จำ�นวนเงินรวม(บาท) จำ�นวนราย จำ�นวนเงินรวม(บาท)
36,598,353
10
36,367,512
1
4,662,000
36,598,353
11
41,029,512

ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เงิน
- กรรมการ: ไม่มี
- กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร: ไม่มี
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11

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำ หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระ
ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� ฝ่ายเลขานุการบริษทั ได้จดั หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม ปกติการประชุมแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณหนึง่ ชัว่ โมง โดยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ
จำ�นวน 6 ครัง้ และประชุมตามวาระพิเศษ จำ�นวน 0 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละ
ท่านสรุปได้ดงั นี้

รายชื่อ
1. นายชัชวาล
2. นายสุรพงษ์
3. นายไชยยงค์
4. นายดุษฎี
5. นายสุรชัย
6. พลโทพิศาล
7. นายสุรพจน์
8. นายไชยรัตน์
9. นายชาญชัย

พงษ์สุทธิมนัส
สิทธานุกูล
พงษ์สุทธิมนัส
พงษ์สุทธิมนัส
โชติจุฬางกูร
เทพสิทธา
สุวรรณพานิช
เดชไกรศักดิ์
กุลถาวรากร

วาระการ
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
14
15
15
14
14
13
13
13
5

การประชุม
วาระปกติ
3/6
6/6
6/6
6/6
1/6
6/6
5/6
4/6
1/6

การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
การประชุม
วาระพิเศษ
รวม
0/0
3/6
0/0
6/6
0/0
6/6
0/0
6/6
0/0
1/6
0/0
6/6
0/0
5/6
0/0
4/6
0/0
1/6

ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะ
กรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้

12

คณะอนุกรรมการ
บริษทั ยังไม่มอี นุกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน แต่มกี ระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบือ้ งต้นทีเ่ หมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทน
ของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลประกอบการของบริษทั ประกอบการพิจารณากำ�หนด ก่อนนำ�
เสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาตัดสินใจขัน้ สุดท้าย
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13

ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน

14

รายงานของ
คณะกรรมการ

15

ความสัมพันธ์
กับผูล
้ งทุน

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั กิ าร
โดยมีการกำ�หนดภาระหน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้าน
การเงิน การบริหาร การดำ�เนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้
เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผลออก
จากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนีก้ าร
ควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบรายงานทางการเงินเสนอ
ผูบ้ ริหารตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ บริษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าทีต่ รวจ
สอบเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำ�คัญของบริษทั ได้
ดำ�เนินการตามแนวทางทีก่ �ำ หนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
กฎหมายและข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั (Compliace Control) และเพือ่ ให้หน่วย
งานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่าง
เต็มที่ คณะกรรมการจึงกำ�หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบ
โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และสารสนเทศทาง
การเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่าง
และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและทีไ่ ม่ใช่
การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั
จึงได้ก�ำ ชับให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตรงต่อ
ความเป็นจริง เชือ่ ถือได้
และทันเวลา ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ให้ความ
สำ�คัญและยึดถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นน้ั บริษทั ยัง
ไม่จดั ตัง้ หน่วยงานขึน้ เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผอู้ �ำ นวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำ�
หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนสถาบันผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ทง้ั ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เนือ่ งจากกิจกรรมในเรือ่ งดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล
บริษทั ได้ท่ี โทร. 0-2-246-8888 หรือที่ website www.rockworth.com
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บริษทั มีการกำ�กับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยแบ่งความสำ�คัญของระดับข้อมูล เพือ่
ป้องกันมิให้พนักงาน หรือผูบ้ ริหารนำ�ข้อมูลภายในบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว
ข้อมูลของบริษทั โดยส่วนใหญ่จะไม่คอ่ ยมีผลเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลทีม่ ผี ลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั จะถูกเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ตามข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคลากร
สาย
สายการผลิต
สายการขาย, การตลาดและบริการ
สายนำ�เข้าอุปกรณ์ วัสดุ
สายส่งออก
สายการเงินและบริหาร
รวม

จำ�นวนพนักงาน(คน)
ณ 31 ธันวาคม 2560
366
173
4
9
76
628

จำ�นวนพนักงาน(คน)
ณ 31 ธันวาคม 2559
390
184
3
10
78
665

บริษทั มีพนักงานทัง้ หมด 628 คน โดยในปี 2560 บริษทั ได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่
พนักงาน จำ�นวนทัง้ สิน้ 100,113,171.14 บาท
• โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือน				
2. โบนัส					
3. เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ		

93,123,772.14 บาท
4,858,547.00 บาท
2,130,852.00 บาท
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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09 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ร้อกเวิธ ดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ ลดผลกระทบ
ด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานทุกระดับ รวมทัง้ พัฒนาการดำ�เนินงานทีเ่ ป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยสนับสนุนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย นำ�แนวทางการพัฒนาไป
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิข์ องบริษทั ฯ เพือ่ คุม้ ครองป้องกันการล่วงละเมิด ในการแข่งขันทางการค้า โดยยึด
หลักของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้นทุนของสินค้า และบริการ เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียม
และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส่ในการ
แข่งขันด้านการค้า ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม
และมีมาตรการป้องการการเข้าไปเกีย่ วข้องหรือสมรูร้ ว่ มคิดกับพฤติกรรมทีข่ ดั ขวางการ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับกฎหมาย

การต่อต้านการทุจริต

บริษทั ฯ ยังคงดำ�เนินงานโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้นโยบาย
การไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใดจากผูร้ ว่ มธุรกิจ ทีอ่ าจจะมีผล
กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนีผ้ บู้ ริหารระดับสูงยังเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนทุกระดับ สามารถแจ้งเบาะแส ให้ขอ้ มูลโดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์สาย
ภายใน โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมทัง้ จัดให้มคี ณะกรรมการเพือ่ สอบสวนและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขป้องกันอย่างรวดเร็ว
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มนุษยชน

71

ด้านสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ บริหารงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นใคร
มีถน่ิ กำ�เนิด สัญชาติ ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสังคมเช่นใด ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับและหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากล
ในการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน มีการกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยยึด
ถือความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการพิจารณา ให้ความเป็นธรรมและ
ความมัน่ คงในการทำ�งาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผพู้ กิ าร หรือแรงงานต่างชาติมาร่วมงาน
กับบริษทั โดยใช้หลักปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลด้านสวัสดิการผลประโยชน์
ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ แรงงาน บริษทั ฯ มีนโยบายด้านความเป็นธรรมในด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน การจัดสวัสดิการ
ต่างๆ การดูแลให้ความคุม้ ครองด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำ�งาน และการดูแล
อย่างเป็นธรรม

สภาพการทำ�งาน ตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทัง้ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านทักษะความชำ�
นาญตามสายงานเพือ่ ให้พนักงานได้รบั ความรูเ้ พือ่ พัฒนาขีดความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี โดยการปฏิบตั ดิ งั นี้

• ด้านค่าจ้างผลตอบแทน
บริษทั ฯ ได้รว่ มทำ�การสำ�รวจค่าตอบแทนกับองค์กรภายนอกเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่
นำ�ข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานและ
สถานการณ์คา่ แรงอย่าง
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม
• ด้านสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการต่างๆ ได้จดั สวัสดิการพืน้ ฐานตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด นอกจากนัน้
ยังมุง่ เน้นให้มกี จิ กรรมต่างๆ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนรักองค์กรเสมือนบ้านหลังทีส่ อง
กิจกรรมสังสรรค์วนั เกิด
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การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดน้�ำ โดยวิทยากรภายใน

ส่งเสริมให้จดั ทีมไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกองค์กร
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• ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษทั ฯ พยายามส่งเสริมกิจกรรมมุง่ เน้นให้พนักงานมีสขุ ภาพและความปลอดภัยทีด่ ี
เพราะพนักงานทีม่ คี วามสุขและสุขภาพแข็งแรงย่อมนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ ดำ�เนินนโยบายด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน นโยบายโรงงานสีขาว ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ทีก่ �ำ หนดไว้ตามระบบมาตรฐาน ISO9001, 14001, OSHAS18001 และหลักสูตรตาม
ทีก่ ฎหมายกำ�หนด เช่น จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย การ
ดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความตระหนักผสมผสานการ
เรียนรูผ้ า่ นซุม้ กิจกรรม
Safety & Activity Day
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การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้มาเยีย่ มชมโรงงาน การ
จ้างงานคนพิการไปปฏิบตั งิ านตามโรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงการสร้างจิตสำ�นึกแก่
พนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงสังคม ชุมชน จะต้องสนันสนุนซึง่ กันและกันผ่านกิจกรรม
ต่างๆ

กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศนู ย์รงั สิต

กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.อัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ได้รบั โล่รางวัลสนับสนุนการจ้างงานคนพิการดีเด่น

มอบทุนการศึกษาแด่บตุ รของพนักงานทีม่ ผี ลการเรียนดี (ระดับประถมถึงอุดมศึกษา)
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บริจาคปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ แด่ศนู ย์เทคโนโลยีการศึกษาเพือ่ คนตาบอด

บริจาคยาเหลือใช้ แก่โรงพยาบาลอุม้ ผาง(ดำ�เนินการร่วมกบการนิคมอุตสาหกรรมฯ)
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ความรับผิดชอบต่อ
ผูบ
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ซึง่ ปัจจุบนั เทรนด์การตกแต่งสำ�นักงานทัว่ โลกกำ�ลังเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ ไปสูก่ ลยุทธ์
ในการออกแบบสถานทีท่ �ำ งานรูปแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า ‘Activity Based Working’ ทีค่ �ำ
นึงถึงไลฟ์สไตล์การทำ�งานเพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม(Collaborative) ภายใต้บรรยากาศ
ทีก่ อ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration) พร้อมทัง้ ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการทำ�งาน
(Productivity) และลดค่าใช้จา่ ย(Save cost) ภายใต้แนวคิดทีม่ งุ่ เน้นการอำ�นวยความ
สะดวกทีค่ �ำ นึงถึงความต้องการของพนักงานเป็นสำ�คัญซึง่ ทำ�ให้ Rockworth จะมุง่ มัน่
ออกแบบเพือ่ ตอบสนองแนวความคิดทีจ่ ะเป็นกระแสหลักอันนี้
ซึง่ นอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วนัน้ ผลิตภัณฑ์ของ Rockworth ยังมุง่
พัฒนาคุณภาพสินค้าเพือ่ ความปลอดภัยในสุขภาพของผูใ้ ช้งานเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน(ลด
การระเหยของสารก่อมะเร็งในวัตถุดบิ และกระบวนการผลิต) โดยในปีนท้ี าง Rockworth
ได้รบั มาตรฐาน Indoor AdvantageTM Gold-Office Furniture ทุกรายการสินค้าซึง่ ได้
รับการปรับการปรับให้ดขี น้ึ จากปีทผ่ี า่ นมา นอกจากนีย้ งั มีสว่ นช่วยสำ�หรับการออกแบบ
อาคารหรือพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการได้รบั การรับรองมาตรฐาน LEED(LEADERSHIP IN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL DESIGN)
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• เยือ่ กระดาษกันกระแทก
108K

กลบั มาใชซ้ำ

20%
ะ

ก

ษรอ

ง มุม กัน ก

ใชเยื่อกระดาษขึ้นรูปแทนโฟม

กันกระแทก

ลด

ระ

แท

กร

ดา

22%
ในปนี้นำเยื่อกระดาษมุมกลับมา

ใชซ้ำไดถึง 22 %

การใ

ชท รัพ ยา

กร

ซึ่งคิดเปนจำนวน

108,155 ชิ้น

บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงรูปแบบการประกอบสินค้า จากการใช้โฟมกันกระแทกมาเป็น
เยือ่ กระดาษกันกระแทก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเยือ่ กระดาษทีท่ นั สมัยทำ�ให้ได้เยือ่ กระดาษ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทนทานต่อแรงกระแทก สามารถนำ�กลับมาใช้ ได้หลายครัง้ เป็นการช่วย
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ เป็นวัสดุทส่ี ามารถย่อยสลายได้เองใน
ธรรมชาติเพราะทำ�มาจากกระดาษ ในปีนน้ี �ำ เยือ่ กระดาษมุมกลับมาใช้ ได้ถงึ 68%
คิดเป็นจำ�นวน 182,051 ชิน้
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• ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต
พลังงานทีส่ ําคัญอย่างหนึง่ ในการทํางานของเครือ่ งจักรคือพลังงานลม บริษทั ตระหนัก
ถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการลดการสญูเสียของพลังงานลมด้วยการสานต่อโครงการที่
ทํามาอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดอัตราการรั่วไหลของระบบอัดอากาศ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการไหลของระบบอัดอากาศให้มแี รงดันทีค่ งที่ การไหลผ่านสะดวก
สามารถส่งตรงถึงเครือ่ งจักรได้เต็มประสิทธิภาพ
• เพิม่ ประสิทธิภาพอุปกรณ์เป่าลมเครือ่ งจักรไม้
ด้วยอุปกรณ์เสริมการทำ�งานของเครือ่ งให้ชว่ ยลดการใช้พลังงานลม เป็นการนำ�
อุปกรณ์ควบคุมลมอัตโนมัตมิ าใช้กบั เครือ่ งจักร สามารถควบคุมการใช้ลมในเครือ่ งจักร
การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ให้มคี วามเหมาะสมกับการผลิตเฟอร์นเิ จอร์มากกว่าการใช้
ระบบธรรมดา
• ระบบแสงสว่างแบบ LED ในกระบวนการผลิต
จากประสิทธิภาพการทำ�งานของระบบให้แสงสว่างในกระบวนการผลิตได้มีการติด
ตัง้ มาเป็นระยะยเวลานาน ประเภทของระบบแสงสว่างเป็นเทคโนโลยีทม่ี ใี ช้มานาน ส่ง
ผลให้ปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง บริษทั ฯ จึงได้เปลีย่ นแปลง
ระบบการให้แสงสว่างในกระบวนการผลิตเป็นหลอด LED ช่วยลดปริมาณการใช้พลัง
งานไฟฟ้าได้ถงึ 50% จากรูปแบบเดิม ถือว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงทีค่ มุ้ ค่าทัง้ ค่าใช้จา่ ย
การรักษาสิง่ แวดล้อมช่วยลดความร้อนจากหลอดไฟฟ้า การเพิม่ ประสิทธิภาพการมองเห็น
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ประจำ�ปี 2560 โดยผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษทั มีระบบการการ
ควบคุมภายในทีพ่ อเพียงเหมาะสมต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
สำ�หรับองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระสำ�คัญได้ดงั นี้

01

การควบคุม
ภายในองค์กร

02

บริษทั ฯ มีการกำ�หนดนโยบายและเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ โดย
คำ�นึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ สังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม และได้มกี ารทบทวนการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้อยูเ่ ป็นประจำ�
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนัน้
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานอย่าง
โดยกำ�หนดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร
งานต่างประเทศ ฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายการ
เงินการบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกตรวจ
สอบภายใน โดยมีกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่เป็นประธานทีป่ ระชุม เป็นประจำ�ทุกเดือน
เพือ่ รับทราบปัญหาและกำ�หนดวิธกี ารบริหารจัดการร่วมกัน เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้
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บริษทั ฯ มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และวงเงินอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึก
บัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน
บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ โดยได้พฒ
ั นาโปรแกรมการปฎิบตั ิ
งาน และรายงานต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฎิบตั งิ าน และสนับสนุนการควบคุม
ภายใน

บริษทั ฯ กำ�หนดให้ผบู้ งั คับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฎิบตั ิ
งานอย่าง
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการควบคุมภายในได้ด�ำ เนินการไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม โดยมีแผนกตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน
ผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานอย่าง
ต่อเนือ่ ง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มี
การประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

1. คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งความเหมาะสมและความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน
2. ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 2560 ได้ให้ความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั อย่างไม่มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินของบริษทั แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดถูก
ต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ขอ้ สังเกตุและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการควบคุมทัว่
ไปด้านระบบสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษทั อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการแก้ไขตามทีผ่ สู้ อบบัญชีแนะนำ�
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หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบต
ั ง
ิ านของ
บริษท
ั
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิม่ พูล ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนือ่ งจากเป็น
ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว
ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง
นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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
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2. หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบตั งิ าน
บริษทั ฯ ไม่มกี ารแต่งตัง้ ตำ�แหน่งหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบตั งิ านของบริษทั ฯ โดยตรง แต่บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ผอู้ �ำ นวย
การฝ่ายต่างๆเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรือ่ ง เพือ่ ให้การปฎิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ
กำ�หนดจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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รายงานระหว่างกัน
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11 รายงานระหว่างกัน

รายงาน
ระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกัน
ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติ
ธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้

2560

2559

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกำ�หนดราคา

18

14

ราคาตลาด

2

1

ราคาตามสัญญา

• • รายการธุ
รายการธุรรกิกิจจกักับบบริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมม
ขายสินค้า
• • รายการธุ
รายการธุรรกิกิจจกักับบบริ
บริษษทั ทั ทีทีเ่ เ่ กีกีย่ ย่ วข้
วข้อองกั
งกันน
ค่าเช่ารับ

ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หมาย9) 9)
• • ลูลูกกหนี
หนีก้ ก้ ารค้
ารค้าาและลู
และลูกกหนี
หนีอ้ อ้ น่ื น่ื -กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ
บริษัทร่วม
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์(อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำ�กัด
บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำ�กัด
บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

46,876

52,519

58
97
30
47,061
(43,376)
3,685

339
63
52,921
(47,667)
5,254
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เ่ กีย่ วข้
• • เจ้ลูากหนี
หเจ้ก้ าารค้
หนีา้ก-กิ
ารค้จการที
ากิจการที
่เกีอ่ยงกั
วข้นอ(หมาย20)
งกัน (หมายเหตุ 20)
บริษัทร่วม
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด

89

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

381

418

• ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2560

(หน่วย: ล้านบาท)
2559

37.9
3.4
41.3

38.2
3.5
41.7

• ภาระการค้�ำ ประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
การค้�ำ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯมีหนังสือค้�ำ ประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯเหลืออยูเ่ ป็นจำ�นวน 17 ล้านบาท
(2559: 9 ล้านบาท) ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เพือ่ ค้�ำ ประกันการปฏิบตั ิ
งานตามสัญญา
บริษทั ฯ ค้�ำ ประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชือ่ ให้แก่บริษทั ร่วมในวงเงิน 228 ล้านรูปี (2559 : 228 ล้านรูป)ี
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ข้อมูลทางการเงิน
ทีส
่ �ำ คัญ
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ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุป

บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ร่วม		

(‘000บาท/BAHT)

2560/2017

2559/2016

2558/2015

สินทรัพย์รวม
Total assets

702,359

765,535

793,478

หนีส้ นิ รวม
Total liabilities

281,094

302,344

338,722

ทุนจดทะเบียน
Authorized share capital

200,000

200,000

200,000

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
Total shares’ equity

421,265

463,191

454,706

รายได้รวม
Total revenue

549,717

712,568

803,325

รายได้จากการขาย
Total sales

542,370

706,288

789,658

กำ�ไรขัน้ ต้น
Gross profit

136,951

225,913

253,701

กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
Net(Loss) profit

(34,792)

18,180

39,064
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บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ร่วม (ต่อ)		

(‘000บาท/BAHT)

2560/2017

2559/2016

2558/2015

20,000

20,000

20,000

มูลค่าตราไว้ตอ่ หุน้ (บาท)
Par value (Baht)

10.00

10.00

10.00

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
Book value (Baht)

21.06

23.16

22.74

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
Earnings (Loss) per share (Baht)

(1.74)

0.91

1.95

0.25

0.50

0.00

อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม (%)
Net profit on total revenue (%)

(6.33)

2.55

4.86

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)
Net profit on total equity (%)

(8.26)

3.93

8.59

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
Net profit on total assets (%)

(4.95)

2.37

4.92

จำ�นวนหุน้ (พันหุน้ )
Number of shares (Thousand shares)

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
Dividend per share (Baht)

93
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

01

สรุปรายงาน
การสอบบัญชี

02

ผลการดำ�เนินงาน

ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ า่ นมา คือช่วงระหว่างปี 2558-2560 ความเห็นของผูส้ อบบัญชี
แสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข โดยเห็นว่า งบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงินผล
การดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไป
ผลประกอบการของบริษทั สำ�หรับปี 2560 บริษทั ขาดทุนสุทธิรวมเป็นจำ�นวน 34.79
ล้านบาท ในปีทผ่ี า่ นมา มีการเปลีย่ นแปลงรายการของผลการดำ�เนินงาน ทีม่ สี าระสำ�คัญ
พอสรุปได้ดงั นี้
• ยอดขาย
ลดลงจากปีกอ่ นเป็นจำ�นวน 163.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.21 โดยยอด
ขายในประเทศลดลง 148.44 ล้านบาท โดยยอดขายในต่างประเทศลดลง 15.48 ล้าน
บาท เนือ่ งมาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีค่ อ่ นข้างซบเซา
• ต้นทุนขาย
ในปี 2560 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 74.75 ซึง่ สูงกว่าอัตรา
ส่วนต้นทุนขายในปี 2559 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 68.01 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากยอดขายทีล่ ดลงในปีปจั จุบนั
• ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายลดลงจาก 89.15 ล้านบาท ในปีกอ่ นเป็น 84.05 ล้านบาทในปี
ปัจจุบนั เนือ่ งจากสัดส่วนยอดขายทีล่ ดลง และเนือ่ งจากบริษทั มีพยายามควบคุมค่าใช้
จ่ายและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขายอย่างต่อเนือ่ ง
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• ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารลดลงจาก 109.77 ล้านบาท ในปีกอ่ นเป็น 96.87 ล้านบาท
ในปีปจั จุบนั เนือ่ งจากต้นทุนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ดี บริษทั ยังคงมีมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารอย่างต่อเนือ่ ง
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารทีส่ �ำ คัญมีดงั นี้
ปี 2560

เงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จา่ ยโชว์รมู
ค่านายหน้าในการขาย
ค่าจัดส่งสินค้า
ค่าใช้จา่ ยในการส่งออก
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์
ค่าพาหนะและเดินทาง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโชว์รมู
อืน่ ๆ
รวมทัง้ สิน้

ล้านบาท

ร้อยละ

109.17
2.97
10.36
8.10
0.99
13.75
5.06
9.21
6.01
4.58
10.72
180.92

60.34%
1.64%
5.73%
4.47%
0.55%
7.60%
2.80%
5.09%
0.00%
3.32%
2.53%
5.93%
100.00%

ค่าใช้จา่ ยหลักของบริษทั ฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ซึง่ คิด
เป็นร้อยละ 60.34 ของยอดรายจ่ายรวม รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการดำ�เนิน
งานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตัง้ บัญชีการเงิน บริหาร
และธุรการ ซึง่ เป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป
• ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ในปี 2560 ค่าใช้จา่ ยทางการเงินลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปี 2559 ซึง่ มีผลมาจาก
การบริการจัดการทางการเงินและจำ�นวนเงินกูท้ ล่ี ดลง
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03

ฐานะการเงิน

3.1 สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ รายการของสินทรัพย์ทม่ี สี าระสำ�คัญและมีผลต่อฐานะการ
เงินของบริษทั มีดงั นี้
• ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ในปี 2560 มียอดสุทธิลดลงจำ�นวน 14.68 ล้านบาท เนือ่ งจากบริษทั ฯ มีการซือ้
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน และยานพาหนะเพิม่ ขึน้
ระหว่างปีประมาณ 13.88 ล้านบาท หักด้วยค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี จำ�นวน 28.55 ล้าน
บาท และมีการขายอุปกรณ์มลู ค่าสุทธิ 0.009 ล้านบาท สัดส่วน ทีด่ นิ อาคารและ
อุปกรณ์สทุ ธิเท่ากับร้อยละ 36.88 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดงั กล่าวประกอบด้วย
ทีด่ นิ อาคารโรงงาน โชว์รมู ยานพาหนะและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีม่ คี วามจำ�เป็น
ต่อการดำ�เนินงานของบริษทั ทัง้ ในด้านการผลิตสินค้า การขายและการดำ�เนินงานใน
ด้านต่างๆ
• สินค้าคงเหลือ
ในปี 2560 บริษทั มียอดคงเหลือสุทธิจ�ำ นวน 112.85 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ
16.07 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือลดลงจากปี 2559 เป็นจำ�นวน 5.43 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 4.59 เมือ่ พิจารณาในแง่ของอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ จะ
เห็นว่าในปี 2560 มีอตั ราหมุน 8.40 เท่าซึง่ ช้าลงกว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าใน
ปี 2559 ซึง่ มีอตั ราหมุนเท่ากับ 8.33 เท่า
คุณภาพของสินทรัพย์
• ลูกหนีค้ า้ งชำ�ระ
บริษทั ฯ มียอดลูกหนีส้ ทุ ธิรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำ�นวน 71.93 ล้านบาท
โดยมียอดสำ�รองหนีส้ ญ
ู เป็นจำ�นวน 46.16 ล้านบาท จำ�นวนหนีท้ ง้ั หมดเป็นลูกหนีท้ าง
การค้าซึง่ ยังไม่สามารถชำ�ระหนีไ้ ด้ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ลูกหนีด้ งั กล่าวบริษทั ได้
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ สำ�หรับยอดสำ�รองหนีส้ ญ
ู จำ�นวน 46.16 ล้านบาท บริษทั คาด
ว่ามีความเพียงพอต่อลูกหนีท้ ง้ั หมด
• สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษทั จำ�นวน 112.85 ล้านบาท ซึง่ จะประกอบด้วยวัตถุดบิ
จำ�นวน 59.95 ล้านบาท สินค้าสำ�เร็จรูป จำ�นวน 45.21 ล้านบาท และงานระหว่างทำ�
จำ�นวน 2.96 ล้านบาท สินค้าคงเหลือทัง้ หมดโดยส่วนใหญ่ยงั มีสภาพปรกติใช้ในการ
ดำ�เนินงานได้ เนือ่ งจากสินค้าของบริษทั ไม่ได้จดั อยูใ่ นประเภทสินค้าแฟชัน่ หรือมีอายุ
จำ�กัด อย่างไรก็ตามยังมีสนิ ค้าคงเหลือบางส่วนชำ�รุดเสียหาย โดยบริษทั ได้ตง้ั สำ�รองเพือ่
ความเสียหายไว้ เป็นจำ�นวน 32.24 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าเพียงพอต่อความเสียหายของ
สินค้าทัง้ หมด ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
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3.2 สภาพคล่อง
• กระแสเงินสด
ในปี 2560 บริษทั มียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำ�นวน 27.69
ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงานเป็นจำ�นวน 0.76 ล้านบาท เงินสด
ดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน เป็นจำ�นวน 12.73 ล้านบาท ซึง่ โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการลงทุนในการซือ้ อุปกรณ์ ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดลดลงสุทธิเป็น
จำ�นวน 15.71 ล้านบาท เนือ่ งจากการชำ�ระหนีค้ นื เงินกูต้ ามข้อตกลงแก่สถาบันการเงิน
• อัตราส่วนสภาพคล่องทีส่ �ำ คัญ
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.49 เท่า ระยะเวลาเก็บหนีโ้ ดย
เฉลีย่ เท่ากับ 54.42 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ 33.17 วัน
3.3 แหล่งทีม่ าของเงินทุน
• ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็นจำ�นวน 0.40 เท่า ซึง่ เพิม่ ขึน้
จากปีกอ่ นทีม่ อี ตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็นจำ�นวน 0.39 เท่า
• หนีส้ นิ
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม 281.09 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 21.25 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 7.03 โดยมีหนีส้ นิ หมุนเวียนทัง้ สิน้ 229.85 ล้านบาท และหนีส้ นิ ไม่
หมุนเวียนจำ�นวน 51.25 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้จดจำ�นอง/จำ�นำ� ทีด่ นิ อาคาร สิทธิ
การเช่าอาคาร เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ เพือ่ ค้�ำ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทัง้ หมดทีม่ อี ยูก่ บั
สถาบันการเงิน
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Financial Ratio
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
(Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

2560

2559

2558

1.49
0.99
6.71
54.42
8.40
43.46
5.64
64.70
33.17

1.60
1.11
7.00
52.16
8.33
43.80
6.20
58.87
37.10

1.01
0.66
6.28
58.12
4.58
79.64
6.10
59.85
77.91

25.25%
-6.75%
-6.33%
-8.26%

31.99%
4.98%
2.55%
3.93%

32.13%
7.94%
4.86%
8.59%
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Financial Ratio(ต่อ)
งบการเงินรวม
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

2560

2559

2558

-4.95%
-13.43%
0.77

2.37%
6.64%
0.92

4.92%
13.26%
1.00

0.40
-4.56

0.39
3.71

0.75
5.25

21.06
-1.74

23.16
0.91

22.74
1.95
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รายงานคณะกรรม
การตรวจสอบ
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14 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2560
เรียน ผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการ บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำ�นวน 3 คน คือ ศาสตราจารย์
พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายแพทย์สรุ พจน์ สุวรรณพานิช และ นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ โดยมีหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชือ่ ถือได้
2. สอบทานให้บริษทั ฯ มีการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ และมีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
4. สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
1. ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 4 ครัง้ โดยมีกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน เข้าร่วมประชุมทุกคน เพือ่
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และตามข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำ�หนด และแนวทางของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ทัง้ งบรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปีของบริษทั ฯ ทัง้ ในด้านความถูก
ต้อง และเชือ่ ถือได้ ตลอดจนได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีและผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ จากการสอบทานงบการเงินของบริษทั ฯ ดังกล่าว ไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็นเหตุให้เชือ่ ว่างบการเงินดังกล่าว ไม่ถกู ต้องตาม
ทีค่ วรในสาระสำ�คัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3. ได้สอบทานการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯ ผลการสอบทานกล่าวโดยภาพรวมได้วา่
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ และวิธกี ารควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม อันจะทำ�ให้เกิดผลสำ�เร็จในการ
ดำ�เนินงานของบริษทั ฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายบริหารของฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ มาให้ความเห็น โดยร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ และเสนอเอกสารที่
เกีย่ วข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ด�ำ เนินการตามขัน้ ตอนในการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี วามเป็นอิสระ เพือ่
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5.

6.

7.

8.
9.
10.

ทำ�หน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจำ�ปี พ.ศ. 2560 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ แต่งตัง้ นางสาววธู ขยัน
การนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5423 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลข
ทะเบียน 3844 หรือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4523 จาก บริษทั สำ�นักงาน
อี วาย จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่าว มีอ�ำ นาจทำ�การตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ ปี พ.ศ. 2560 กำ�หนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,400,000.00 บาท โดยได้รบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วมประชุม จำ�นวน
1 ครัง้ และเห็นว่าผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มีความเป็นอิสระ โดยทีห่ นุ้ ส่วนซึง่ รับผิดชอบในงานตรวจสอบทุกคน ตลอดจน
สมาชิกในทีมงานตรวจสอบบัญชีทกุ คน มิได้เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ในเครือแต่อย่างใด จึงมีความเหมาะสม
ในการปฏิบตั หิ น้าที่
ได้สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามข้อกำ�หนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ผลจากการสอบ
ทาน กล่าวโดยภาพรวมได้วา่ บริษทั ฯ ได้มกี ารปฏิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การกำ�กับกิจการทีด่ ี ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของ
บริษทั ฯ
ได้สอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคล หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ ผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ เห็นว่ารายการธุรกิจเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า และเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจ ตามทีไ่ ด้เปิดเผยและแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ เพราะรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับกิจการหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าวเหล่านัน้ เป็นไปตามปกติธรุ กิจ
รายการดังกล่าว จึงเป็นรายการทีส่ มเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสีย่ ง และระบบการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้มคี วามเหมาะสม
ได้จดั ทำ�รายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ลงนามแล้ว
ในปี พ.ศ. 2560 กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ทัง้ 3 คน ได้เข้าร่วม อบรม สัมมนา และประชุมในระหว่างปีคนละ
หลายครัง้ ในหัวข้อเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ และเรือ่ งอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีจ่ ดั โดยคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพ
บัญชี สำ�นักงานสอบบัญชี ตลอดจนสถาบันพัฒนากรรมการบริษทั ไทย ทัง้ นีเ้ พือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ ให้มคี วามรู้ ทันต่อ
สถานการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง พัฒนา ตลอดเวลา ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อัน
จะทำ�ให้กรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

				

ศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท

					
						
					
						

			
( พิศาล เทพสิทธา )
			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
28 กุมภาพันธ์ 2561
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รายงานของ
ผูต
้ รวจสอบบัญชี
รับอนุญาต
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15 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผูต
้ รวจสอบ
บัญชีรบ
ั อนุญาต
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2560

รายงานของผูส
้ อบบัญชีรบ
ั อนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียของบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ซึง่ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ และงบกระแส
เงินสดสำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี �ำ คัญ และได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุนของบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปี
สิน้ สุดวันเดียวกันของบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษทั ฯตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ าม
ข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ตามทีร่ ะบุในข้อกำ�หนดนัน้ ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและ
เหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบ
การเงินสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรือ่ งเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ งบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้า ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่
ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ผลของวิธกี ารตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบสำ�หรับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

Annual Report 109

เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกี ารตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี้
• การรับรูร้ ายได้
รายการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีทม่ี สี าระสำ�คัญต่องบการเงินอย่างมาก และเป็นรายการทีส่ ง่ ผลกระทบต่อ ผลการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ฯ โดยตรง ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรูร้ ายได้ จากการขายของบริษทั ฯโดยเฉพาะ
เรือ่ งงวดเวลาการรับรูร้ ายได้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ บั ผิดชอบทำ�ความ
เข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุม่ ทดสอบการปฏิบตั ติ ามการควบคุมสำ�คัญทีบ่ ริษทั ฯออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สมุ่ ตรวจสอบ
เอกสารประกอบรายการขายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างปีและช่วงใกล้สน้ิ รอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนีท้ บ่ี ริษทั ฯออกภายหลังวันสิน้
รอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย
• ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิทค่ี าดว่าจะได้รบั ของสินค้าคงเหลือตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 จำ�เป็นต้อง
อาศัยดุลยพินจิ ของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของการประมาณการค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำ�หรับ
สินค้าทีล่ า้ สมัยหรือเสือ่ มสภาพ ซึง่ การประมาณดังกล่าวขึน้ อยูก่ บั การวิเคราะห์ เกีย่ วกับวงจรอายุของสินค้า สภาพสินค้า การแข่งขัน
ทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึง่ อาจทำ�ให้เกิดความเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่าของค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธกี ารและข้อสมมติทฝ่ี า่ ยบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยทำ�ความเข้าใจ
เกณฑ์ทใ่ี ช้ในการพิจารณาค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความ
ของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว พร้อม
ทัง้ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลือ่ นไหวของสินค้าคงเหลือเพือ่ ระบุถงึ กลุม่ สินค้าทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ า่ มีการ
หมุนเวียนของสินค้าทีช่ า้ กว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจำ�นวนเงินสุทธิทก่ี จิ การได้รบั จากการขายสินค้าภายหลังวันทีใ่ นงบการ
เงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุม่ สินค้า

ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอืน่ ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยูใ่ นรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีทแ่ี สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะการให้ ความเชือ่ มัน่ ในรูปแบบ
ใดๆ ต่อข้อมูลอืน่ นัน้
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้ มีความขัดแย้งทีม่ ี
สาระสำ�คัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไ่ี ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน่ แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจำ�ปีของบริษทั ฯตามทีก่ ล่าวข้างต้น และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลทราบเพือ่ ให้มกี ารดำ�เนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�งบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทำ�งบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั ฯในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งการเปิดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทม่ี เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับกิจการทีด่ �ำ เนินงานต่อเนือ่ งเว้นแต่
ผูบ้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกบริษทั ฯหรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนือ่ งอีกต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของบริษทั ฯ

ความรับผิดชอบของผูส
้ อบบัญชีตอ
่ การ
ตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก การแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความ
เห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ ง ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านดังต่อไปนีด้ ว้ ย
ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจ
เกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อ
เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั ฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและการเปิด
เผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องทีผ่ บู้ ริหารจัดทำ�
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับกิจการทีด่ �ำ เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ่ี าจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั สำ�คัญต่อความสามารถของบริษทั ฯในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อ
สรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทั ฯต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งได้
ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่
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รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเ่ี หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจระหว่างบริษทั ฯและบริษทั ร่วม(กลุม่ บริษทั ) เพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้
เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ บริษทั ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั
ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลในเรือ่ งต่างๆซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นทีม่ นี ยั สำ�คัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำ รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทง้ั หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่ ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกำ�กับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่าง ๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการ
เงินในงวดปัจจุบนั และกำ�หนดเป็นเรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านีไ้ ว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ ในสถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทาง
ลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ี ผูม้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะจะได้จากการสือ่ สารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำ�เสนอรายงานฉบับนี้
วธู ขยันการนาวี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5423
บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561
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Rockworth Public Company Limited
Report and financial statements
31 December 2017

Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Rockworth Public Company Limited

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 2017, and the related statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and
cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant
accounting 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 2017, 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 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.

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.
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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 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 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.

รายงานประจำ�ปี 2560 114

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.

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 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.
I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.
Watoo Kayankannavee
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5423
EY Office Limited
Bangkok: 21 February 2018
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16

งบการเงิน
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Rockworth Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2017
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

Note 31 December 2017 31 December 2016 31 December 2017 31 December 2016
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

49,689,218

77,375,682

49,689,218

77,375,682

Current investments

8

99,566,264

108,189,981

99,566,264

108,189,981

Trade and other receivables

9

71,928,038

89,799,380

71,928,038

89,799,380

Inventories

10

112,849,124

118,278,971

112,849,124

118,278,971

7,379,850

5,386,062

7,379,850

5,386,062

341,412,494

399,030,076

341,412,494

399,030,076

Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Restricted bank deposits

11

20,578,949

11,625,543

20,578,949

11,625,543

Investments in available-for-sale securities

12

131,600

5,253,704

131,600

5,253,704

Investments in associates

13

-

-

-

-

Other long-term investments

14

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

Investment properties

15

65,500,000

63,490,000

65,500,000

63,490,000

Property, plant and equipment

16

259,035,961

273,713,885

259,035,961

273,713,885

Intangible assets

17

3,096,980

4,765,337

3,096,980

4,765,337

Leasehold rights

18

4,640,954

950,866

4,640,954

950,866

Deferred tax assets

26

4,244,270

-

4,244,270

-

2,217,688

5,205,841

2,217,688

5,205,841

Total non-current assets

360,946,402

366,505,176

360,946,402

366,505,176

Total assets

702,358,896

765,535,252

702,358,896

765,535,252

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 2017
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

Note 31 December 2017 31 December 2016 31 December 2017 31 December 2016
Liabilities and shareholders' equity
Current liabilities
Short-term loans from financial institutions

19

136,000,000

140,000,000

136,000,000

140,000,000

Trust receipts

19

1,642,360

6,431,466

1,642,360

6,431,466

Trade and other payables

20

68,570,905

75,168,982

68,570,905

75,168,982

21

1,427,577

1,678,118

1,427,577

1,678,118

18,458,036

12,621,543

18,458,036

12,621,543

-

6,116,619

-

6,116,619

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

3,746,720

6,626,195

3,746,720

6,626,195

229,845,598

248,642,923

229,845,598

248,642,923

21

1,573,331

3,248,291

1,573,331

3,248,291

Provision for long-term employee benefits

22

49,674,663

44,311,126

49,674,663

44,311,126

Deferred tax liabilities

26

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

Total non-current liabilities
Total liabilities

-

6,141,565

-

6,141,565

51,247,994

53,700,982

51,247,994

53,700,982

281,093,592

302,343,905

281,093,592

302,343,905

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

13,100,000

13,100,000

13,100,000

13,100,000

156,877,647

199,278,176

140,904,758

183,305,287

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

24

Unappropriated

51,287,657

50,813,171

67,260,546

66,786,060

Total shareholders' equity

Other components of shareholders' equity

421,265,304

463,191,347

421,265,304

463,191,347

Total liabilities and shareholders' equity

702,358,896

765,535,252

702,358,896

765,535,252

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

Directors

-

-

-
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Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2017
(Unit: Baht)

Note

Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

2017

2016

2017

2016

Profit or loss:
Revenues
Sales and service income

542,370,276

706,288,333

542,370,276

706,288,333

2,010,000

-

2,010,000

-

-

189,726

-

189,726

Other income
Gain from valuation of investment properties

15

Gain on exchange
Gain on sale of investment in associate

-

-

-

4,725,000

5,337,151

6,090,255

5,337,151

6,090,255

7,347,151

6,279,981

7,347,151

11,004,981

549,717,427

712,568,314

549,717,427

717,293,314

405,418,462

480,374,984

405,418,462

480,374,984

Selling expenses

84,050,885

89,146,460

84,050,885

89,146,460

Administrative expenses

96,868,764

109,770,363

96,868,764

109,770,363

13

Others
Total other income
Total revenues
Expenses
Cost of sales and services

Loss on sale of investment in associate

13

Total expenses

-

6,166,960

-

-

586,338,111

685,458,767

586,338,111

679,291,807

(36,620,684)

27,109,547

(36,620,684)

38,001,507

Profit (loss) before share of profit from investment
in associate, finance cost and income tax
Share of profit from investment in associate

13

Profit (loss) before finance cost and income tax
Finance cost
Profit (loss) before income tax
Income tax

26

Profit (loss) for the year

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

-

8,038,252

-

-

(36,620,684)

35,147,799

(36,620,684)

38,001,507

(8,023,184)

(9,484,670)

(8,023,184)

(9,484,670)

(44,643,868)

25,663,129

(44,643,868)

28,516,837

9,852,228

(7,482,635)

9,852,228

(7,482,635)

(34,791,640)

18,180,494

(34,791,640)

21,034,202
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Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2017
(Unit: Baht)

Note

Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

2017

2016

2017

2016

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

26

593,108

380,837

593,108

380,837

(118,622)

(76,167)

(118,622)

(76,167)

474,486

304,670

474,486

304,670

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

22

Less: Income tax effect

26

(3,261,142)
652,228

-

(3,261,142)
652,228

-

Other comprehensive income not to be reclassified
(2,608,914)

-

(2,608,914)

-

Other comprehensive income for the year

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

(2,134,428)

304,670

(2,134,428)

304,670

Total comprehensive income for the year

(36,926,068)

18,485,164

(36,926,068)

21,338,872

(1.74)

0.91

(1.74)

1.05

Basic earnings (loss) per share

27

Profit (loss) for the year

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 2017
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

2017

2016

2017

2016

Cash flows from operating activities
Profit (loss) before tax

(44,643,868)

25,663,129

(44,643,868)

28,516,837

(4,616,705)

8,463,456

(4,616,705)

8,463,456

Adjustments to reconcile profit (loss) before tax
to net cash provided by (paid from) operating activities
Allowance for doubtful accounts (reversal)
Write-off of trade accounts receivable
Reduction of inventory cost to net realisable value (reversal)
Depreciation and amortisation

389,122

-

389,122

(5,215,521)

3,412,529

(5,215,521)

33,288,998

39,056,598

33,288,998

39,056,598
-

Share of profit from investment in associate

-

(8,038,252)

-

(Gain) loss on sale of investment in associate

-

6,166,960

-

Gain from valuation of investment properties

-

3,412,529

(2,010,000)

-

(2,010,000)
(388,194)

-

Gain on sales of equipments

(388,194)

Gain on sales of current investment

(301,072)

-

(301,072)

-

27,831

-

27,831

-

Provision for long-term employee benefits

7,293,355

4,647,212

7,293,355

4,647,212

Unrealised loss on exchange

4,034,089

567,220

4,034,089

567,220

Interest expenses

6,385,963

8,491,056

6,385,963

8,491,056

2,872,048

79,283,491

2,872,048

79,283,491

17,973,287

13,205,829

17,973,287

13,205,829

2,017,318

34,850,660

2,017,318

34,850,660

Loss on sale of investments in available-for-sale-securities

(518,367)

(4,725,000)

(518,367)

Profit from operating activities before changes
in operating assets and liabilities
Operating assets (increase) decrease
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets
Other assets

(1,677,146)

346,037

(1,677,146)

346,037

2,988,153

(397,166)

2,988,153

(397,166)

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables
Other current liabilities
Cash flows from operating activities

(8,419,413)

(6,214,315)

(8,419,413)

(6,214,315)

2,957,019

(4,308,017)

2,957,019

(4,308,017)

18,711,266

116,766,519

18,711,266

116,766,519

Cash paid for long-term employee benefits

(5,190,960)

(673,122)

(5,190,960)

(673,122)

Cash paid for interest expenses

(6,331,460)

(8,542,761)

(6,331,460)

(8,542,761)

Cash paid for income tax

(6,433,261)

(6,637,933)

(6,433,261)

(6,637,933)

Net cash flows from operating activities

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

755,585

100,912,703

755,585

100,912,703
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2017
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

2016

2017

2017

2016

Cash flows from investing activities
Proceeds from sale of investment in associate
Proceeds from sales of current investments
Cash paid for purchase of current investments
Proceeds from sales of inventments in available-for-sale securities
(Increase) decrease in restricted bank deposits
Proceeds from disposal of equipment
Acquisition of equipment and intangible assets
Cash paid for leasehold rights
Net cash flows used in investing activities

-

57,225,000

-

57,225,000

10,000,000

-

10,000,000

-

(460,000)
5,072,169
(8,953,406)
397,336
(12,020,606)
(6,762,960)

(57,345,000)
5,323,837
577,757
(11,457,333)
-

(460,000)
5,072,169
(8,953,406)
397,336
(12,020,606)
(6,762,960)

(57,345,000)
5,323,837
577,757
(11,457,333)
-

(12,727,467)

(5,675,739)

(12,727,467)

(5,675,739)

Increase (decrease) in short-term loans from financial institutions

(4,000,000)

8,539,297

(4,000,000)

8,539,297

Decrease in trust receipts

(4,789,106)

(25,355,541)

(4,789,106)

(25,355,541)

Payment of liabilities under finance lease agreements

(1,925,501)

(2,672,655)

(1,925,501)

(2,672,655)

Cash flows from financing activities

Repayment of long-term loans
Dividend paid

-

(14,727,635)

-

(14,727,635)

(4,999,975)

(9,999,950)

(4,999,975)

(9,999,950)

Net cash flows used in financing activities

(15,714,582)

(44,216,484)

(15,714,582)

(44,216,484)

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents

(27,686,464)

51,020,480

(27,686,464)

51,020,480

Cash and cash equivalents at beginning of year

77,375,682

26,355,202

77,375,682

26,355,202

Cash and cash equivalents at end of year

49,689,218

77,375,682

49,689,218

77,375,682

-

-

-

-

-

1,807,118

-

1,807,118

1,858,381

1,693,953

1,858,381

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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transferred to statutory reserve (Note 24)

-

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

200,000,000

-

Dividend paid (Note 31)

Balance as at 31 December 2017

13,100,000

156,877,647

(4,999,975)

(37,400,554)

(2,608,914)

-

(34,791,640)

-

199,278,176

199,278,176

(9,999,950)

(1,100,000)

18,180,494

-

18,180,494

192,197,632

Unappropriated

(15,972,889)

-

-

-

-

(15,972,889)

(15,972,889)

-

-

-

-

-

(15,972,889)

in foreign currency

financial statements

translation of

2,527,307

-

474,486

474,486

-

2,052,821

2,052,821

-

-

304,670

304,670

-

1,748,151

securities

available-for-sale

of investments in

Surplus on
changes in value

Exchange
differences on

Other comprehensive income

64,733,239

-

-

-

-

64,733,239

64,733,239

-

-

-

-

-

64,733,239

of assets

revaluation

Surplus on

Other components of shareholders' equity

Financial statements in which the equity method is applied



-

Profit or loss for the year

Other comprehensive income for the year

13,100,000

Total comprehensive income for the year

200,000,000

Balance as at 1 January 2017

13,100,000

-

1,100,000

-

-

-




200,000,000

-

Balance as at 31 December 2016

Dividend paid (Note 31)

-

-

Other comprehensive income for the year

Total comprehensive income for the year

Unappropriated retained earnings

-

12,000,000

statutory reserve

share capital

200,000,000

Appropriated -

Retained earnings

paid-up

Issued and

Profit or loss for the year

Balance as at 1 January 2016

For the year ended 31 December 2017

Statement of changes in shareholders' equity

Rockworth Public Company Limited

51,287,657

-

474,486

474,486

-

50,813,171

50,813,171

-

-

304,670

304,670

-

50,508,501

equity

shareholders'

components of

Total other

-

421,265,304

(4,999,975)

(36,926,068)

(2,134,428)

(34,791,640)

463,191,347

-

463,191,347

(9,999,950)

-

18,485,164

304,670

18,180,494

454,706,133

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Balance as at 31 December 2017

200,000,000





Dividend paid (Note 31)

-

-

Total comprehensive income for the year

13,100,000

-

-

Other comprehensive income for the year

-

13,100,000

-

200,000,000

Balance as at 1 January 2017

13,100,000

-

1,100,000

-

Profit or loss for the year

200,000,000

-

-

Balance as at 31 December 2016

Dividend paid (Note 31)

transferred to statutory reserve (Note 24)

Unappropriated retained earnings

-

Total comprehensive income for the year

-

-

-

Profit or loss for the year

12,000,000

200,000,000

statutory reserve

share capital

140,904,758

(4,999,975)

(37,400,554)

(2,608,914)

(34,791,640)

183,305,287

183,305,287

(9,999,950)

(1,100,000)

21,034,202

-

21,034,202

173,371,035

Unappropriated

2,527,307



474,486

474,486

-

2,052,821

2,052,821

-

-

304,670

304,670

-

1,748,151

securities

available-for-sale

of investments in

changes in value

Surplus on

64,733,239



-

-

-

64,733,239

64,733,239

-

-

-

-

-

64,733,239

of assets

revaluation

Surplus on

Other comprehensive income

67,260,546



474,486

474,486

-

66,786,060

66,786,060

-

-

304,670

304,670

-

66,481,390

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Separate financial statements in which the cost method is applied

Retained earnings
Appropriated -

paid-up

Issued and

Other comprehensive income for the year

Balance as at 1 January 2016

For the year ended 31 December 2017

Statement of changes in shareholders' equity (continued)

Rockworth Public Company Limited

-

421,265,304

(4,999,975)

(36,926,068)

(2,134,428)

(34,791,640)

463,191,347

-

463,191,347

(9,999,950)

-

21,338,872

304,670

21,034,202

451,852,425

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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Rockworth Public Company Limited
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2017
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 11 October 2016, 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 financial reporting standards
and interpretations (revised 2016) and new accounting treatment guidance which are
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. However, one standard involves changes to key principles, which
are summarised below.

1
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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.


This standard does not have any significant impact on the Company’s financial
statements because the management has decided to continue accounting for such
investment under cost method in the separate financial statements.

(b)

Financial reporting standards that will become effective in the future
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number
of revised financial reporting standards and interpretations (revised 2017) which are
effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. These financial
reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International
Financial Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed
towards disclosures in the notes to financial statements.
The management of the Company believes that the revised financial reporting
standards will not have any significant impact on the financial statements when they
are initially applied.

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 in shareholders’ 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
increase 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
straight-line 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

Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under construction.
4
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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.
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.
5
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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.
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.
6
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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 employee benefits are recognised
immediately in profit and loss.
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.

7
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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
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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.
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. 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.
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.
Deferred tax assets
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax
losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the
temporary differences and losses can be utilised. Significant management judgement is
required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognised, based
upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.
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6.

Related party transactions
During the years, the Company had significant business transactions with related parties.
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 parties.
(Unit: Million Baht)
2017

2016

18

14

2

1

Transfer Pricing Policy

Transactions with associated company
Sales of goods

Market price

Transactions with related companies
Rental income

Contract price

As at 31 December 2017 and 2016, the balances of the accounts between the Company
and those related parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2017

2016

46,876

52,519

Coffee Properties Plus Company Limited

58

339

Copper Crown Company Limited

97

63

Crown Innovation Company Limited

30

-

47,061

52,921

(43,376)

(47,667)

3,685

5,254

381

418

Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Associated company
Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited
Related companies

Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade and other receivables - related parties, net

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

11
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Transactions with related companies
Rental income

2

1

Contract price

As at 31 December 2017 and 2016, the balances of the accounts between the Company
and those related parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2017

2016

46,876

52,519

Coffee Properties Plus Company Limited

58

339

Copper Crown Company Limited

97

63

Crown Innovation Company Limited

30

-

47,061

52,921

(43,376)

(47,667)

3,685

5,254

381

418

Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Associated company
Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited
Related companies

Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade and other receivables - related parties, net

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

Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2017 and 2016, the Company had employee benefit
expenses payable to its directors and management as below.
(Unit: Million Baht)
2017
Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

2016

37.9

38.2

3.4

3.5

41.3

41.7

Guarantee obligations with related party
The Company has outstanding guarantee obligations with its associated company, as
described in Note 30.3.2 to the financial statements.
7.

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
2017
Cash

2016

190

180

Bank deposits

49,499

77,196

Total

49,689

77,376

As at 31 December 2017, bank deposits in saving accounts carried interests between
0.1 and 0.4 percent per annum (2016: between 0.1 and 0.4 percent per annum).
8.

Current investments

11
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The Company has outstanding guarantee obligations with its associated company, as
described in Note 30.3.2 to the financial statements.
7.

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
2017
Cash

2016

190

180

Bank deposits

49,499

77,196

Total

49,689

77,376

As at 31 December 2017, bank deposits in saving accounts carried interests between
0.1 and 0.4 percent per annum (2016: between 0.1 and 0.4 percent per annum).
8.

Current investments
(Unit: Thousand Baht)
2017
Fixed deposit

2016

200

57,000

96,147

48,586

3,219

2,604

Investment unit in open-end funds - fair value

99,366

51,190

Total current investments

99,566

108,190

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

As at 31 December 2017, fixed deposit carried interest rate at 1.38 percent per annum
(2016: 1.50 percent per annum).
During the year 2017, the Company sold available-for-sale securities with book values
totaling Baht 9.6 million (2016: None) and recognised gains (after tax) on the sales in profit
or loss, amounting to Baht 0.2 million. This amount included gains transferred from gain on
valuation of available-for-sale securities in other comprehensive income, amounting to Baht
0.1 million.
12
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9.

Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)
2017

2016

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

1,579

4,852

1,921

-

-

51

31,461

34,582

34,961

39,485

(31,461)

(34,633)

3,500

4,852

30,758

38,580

36,063

36,218

2,469

3,765

6 - 12 months

539

5,894

Over 12 months

638

2,466

Total

70,467

86,923

Less: Allowance for doubtful accounts

(2,463)

(2,797)

Total trade receivables - unrelated parties, net

68,004

84,126

Total trade receivables - net

71,504

88,978

12,100

13,436

(11,915)

(13,034)

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
3 - 6 months

Other receivables - related parties (Note 6)
Other receivables - related parties
Less: Allowance for doubtful accounts
Total other receivables - related parties, net

185

402

559

730

(320)

(311)

Total other receivables - unrelated parties, net

239

419

Total other receivables - net

424

821

71,928

89,799

Other receivables - unrelated parties
Accrued income
Less: Allowance for doubtful accounts

Total trade and other receivables - net

13
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10.

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

realisable value

Inventories - net

2017

2016

2017

2016

2017

2016

61,881

56,190

(16,676)

(10,433)

45,205

45,757

installation

2,961

2,622

2,961

2,622

Raw materials

75,358

78,484

(15,411)

(18,256)

59,947

60,228

2,875

2,954

(148)

(133)

2,727

2,821

2,009

6,851

2,009

6,851

145,084

147,101

112,849

118,279

Finished goods
Work in process and under

-

-

Spare parts and factory
supplies
Goods in transit
Total

(32,235)

(28,822)

During the current year, the Company reduced cost of inventories by Baht 3 million to
reflect the net realisable value. This was included in cost of sales. (2016: the Company
reversed the write-down of cost of inventories by Baht 5 million and reduced the amount of
inventories recognised as expenses during the year).
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)


2017

Cost

192

Unrealised loss on changes in value of investments

(60)

Investments in available-for-sale securities - fair value

132

2016
5,292
(38)
5,254

During 2017, the Company sold available-for-sale securities which are subordinated debentures
of Bangkok Bank Public Company Limited with book values totaling Baht 5 million (2016:
None).

14
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13.

Investments in associates

13.1 Details of associates:
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements in which the equity method is applied
Country of
Company’s name

Rockworth Systems Furniture (India)
Private Limited
Total

Nature of business

Manufacture and

incorporation

India

Carrying amounts based on
Shareholding percentage
2017

2016

(%)

(%)

40

40

equity method

Cost
2017

2016

2017

2016

95,295

95,295

-

-

95,295

95,295

-

-

distribution of furniture

15
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(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements in which the cost method is applied
Country of
Company’s name

Nature of business

Rockworth Systems Furniture Manufacture and
(India) Private Limited
Total

incorporation

India

Shareholding percentage
2017

2016

(%)

(%)

40

40

Allowance for impairment of

Carrying amounts based on

investment

cost method - net

Cost
2017

2016

2017

2016

2017

2016

95,295

95,295

(95,295)

(95,295)

-

-

95,295

95,295

(95,295)

(95,295)

-

-

distribution of furniture

During the year 2016, the Company sold investments in Thriven Development Company Limited to an individual totaling Baht 57 million. The
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.

16
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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
Company’s name


associate during the year
2017

Thriven Development Company Limited

2016
8,038

-

13.3 Summarised financial information of associate
Summarised information about financial position
(Unit: Million Baht)
Rockworth Systems Furniture (India)
Private Limited
2017



2016

Current assets

177

175

Non-current assets

201

230

Current liabilities

225

231

Non-current liabilities

109

149

Shareholders’ equity

44

25

Summarised information about comprehensive income
(Unit: Million Baht)
For the year ended 31 December
Rockworth Systems Furniture (India)
Private Limited
2017

2016

Revenues

371

301

Profit (loss)

19

(37)

Total comprehensive income

19

(37)

During the year 2016, 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.

17
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As at 31 December 2017 and 2016, the Company has fully provided provision for impairment
of investment in associate.
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.

15.

Investment properties
A reconciliation of the net book value of investment properties for the years 2017 and 2016
is presented below.
(Unit: Thousand Baht)
2017
Net book value at beginning of year
Gain from a fair value adjustment
Net book value at end of year

2016

63,490

63,490

2,010

-

65,500

63,490

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 summarised below:
Result to fair value where as an
increase in assumption value
Vacancy rate (%)

75

Increase in fair value

9

Decrease in fair value

Discount rate (%)

12

Decrease in fair value

Rental rate (Baht/square metre/month)

80

Increase in fair value

Capitalisation rate (%)

The Company has mortgaged the investment properties amounting to approximately
Baht 66 million (2016: Baht 63 million) as collateral against credit facilities received from
financial institutions.
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16.

31 December 2017

written-off

115,783

-

3,420

112,363

-

7,615

104,748

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/

-

31 December 2016

written-off

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/

-

1 January 2016

Accumulated depreciation:

35,924

-

839

35,085

-

984

34,101

38,563

145,998

151,586

31 December 2017

-

-

-

Disposals/written-off

38,563

-

688

37,875

improvements

-

145,998

-

-

145,998

Buildings

Building

-

151,586

31 December 2016
-

-

Disposals/written-off

Additions

-

151,586

Additions

1 January 2016

Cost / Revalued amount:

Land

basis

Revaluation

Property, plant and equipment

214,269

(553)

17,285

197,537

(8,150)

19,072

186,615

279,147

(553)

11,274

268,426

(8,150)

10,690

265,886

equipment

and

Machinery

Office

46,434

(936)

4,011

43,359

(12)

4,337

39,034

51,156

(945)

813

51,288

(19)

1,131

50,176

and fixtures

furniture

Cost basis

26,783

(769)

2,993

24,559

(235)

2,976

21,818

31,779

(769)

1,792

30,756

(235)

1,595

29,396

vehicles

Motor

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(52)

-

52

in progress

Construction

19

439,193

(2,258)

28,548

412,903

(8,397)

34,984

386,316

698,229

(2,267)

13,879

686,617

(8,456)

14,104

680,969

Total

(Unit: Thousand Baht)
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30,215

151,586

31 December 2017

4,996

6,197

vehicles

Motor

-

-

in progress

Construction

259,036

273,714

Total

20

28,548

4,722

7,929

and fixtures

furniture

2017 (Baht 20 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)

64,878

70,889

equipment

and

Office

34,984

2,639

3,478

improvements

Building

Machinery

Cost basis

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

Depreciation charge:

33,635

151,586

Buildings

31 December 2016

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:
Result to fair value
where as an increase in
assumption value
Price per square wah (Thousand Baht)

12 - 230

Increase in fair value

Details of land carried at its revalued amount is as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2017

2016

Original cost

70,669

70,669

Surplus from revaluation

80,917

80,917

151,586

151,586

Revalued amount

As at 31 December 2017, the Company had vehicles and equipment with net book value of
Baht 3 million (2016: Baht 6 million) which were acquired under finance lease agreements.
As at 31 December 2017, 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 303 million (2016: Baht 196 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 2017 and 2016 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)


Computer software
As at 31 December 2017
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

26,707
(23,610)
3,097

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

26,707
(21,942)
4,765

21
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A reconciliation of the net book value of intangible asset for the years 2017 and 2016 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
2017
Net book value at beginning of year

4,765

5,616

-

855

Acquisition during the year
Amortisation
Net book value at end of year
18.

2016

(1,668)

(1,706)

3,097

4,765

Leasehold rights
The net book value of leasehold rights as at 31 December 2017 and 2016 is presented
below.
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2017:
Cost

26,640
(21,999)

Less Accumulated amortisation

4,641

Net book value
As at 31 December 2016:
Cost

19,877
(18,926)

Less Accumulated amortisation

951

Net book value

A reconciliation of the net book value of leasehold rights for the years 2017 and 2016 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
2017
Net book value at beginning of year
Acquisition during the year
Amortisation
Net book value at end of year

2016

951

3,318

6,763

-

(3,073)
4,641

(2,367)
951

The remaining periods of the land and the leasehold rights are 2 - 24 months.
The Company has mortgaged leasehold rights amounting to Baht 0.1 million (2016: Baht
1.0 million) with financial institutions to secure credit facilities granted by that financial
institutions.

22
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19.

Short-term loans from financial institutions / Trust receipts
(Unit: Thousand Baht)
Interest rate
(percent per annum)
Short-term loans from financial

2016

136,000

140,000

1,642

6,431

Fixed rate between

institutions - promissory notes
Trust receipts

2017

4.15 to 7.60
Fixed rate at 4.75

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)
2017
Trade payables - related party (Note 6)

381

418

Trade payables - unrelated parties

60,471

65,234

Other payables - unrelated parties

2,744

3,514

Accrued expenses

4,975

6,003

68,571

75,169

Total trade and other payables
21.

2016

Liabilities under finance lease agreements
(Unit: Thousand Baht)
2017
Liabilities under finance lease agreements
Less: Deferred interest expenses
Total
Less: Portion due within one year

3,207
(206)

2016
5,393
(467)

3,001

4,926

(1,428)

(1,678)

1,573

3,248

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.

23
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Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2017
Less than 1 year 
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses

1,564

1 - 5 years
1,643

3,207

(70)

(136)

Total

(206)

Present value of future minimum lease
payments 

1,428

1,573

3,001

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2016
Less than 1 year 
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses

1,947
(269)

1 - 5 years
3,446
(198)

Total
5,393
(467)

Present value of future minimum lease
payments 

1,678

3,248

4,926

24
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22.

-

Financial assumptions changes

Experience adjustments

(465)
(5,128)

Experience adjustments

Benefits paid during the year

at end of year

49,371

1,161

Financial assumptions changes

Provision for long-term employee benefits

2,565

Demographic assumptions changes

Actuarial (gain) loss arising from

Included in other comprehensive income:

-

Demographic assumptions changes

Actuarial (gain) loss arising from

settlement

2,295

1,117

Interest cost

Past service costs and gains or losses on

3,886

43,940

Current service cost

Included in profit or loss:

at beginning of year

Provision for long-term employee benefits

2017

43,940

(673)

-

-

-

-

-

-

-

1,017

3,560

40,036

2016

Legal severance payment plan

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

303

(63)

-

-

-

(101)

15

7

-

8

66

371

2017

371

-

-

-

-

-

-

-

-

8

62

301

2016

Long service awards

49,674

(5,191)

(465)

1,161

2,565

(101)

15

7

2,295

1,125

3,952

44,311

2017

Total

25

44,311

(673)

-

-

-

-

-

-

-

1,025

3,622

40,337

2016

(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

Annual Report 185

รายงานประจำ�ปี 2560 186

   





 
  














          





    



     








 









  
  










 


     



















Annual Report 187

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are
recognised are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2017

2016

Cost of sales

2,242

1,798

Selling and administrative expenses

5,051

2,849

Total expenses recognised in profit or loss

7,293

4,647

The Company expects long-term employee benefits to be paid during the next year
amounted to Baht 0.2 million (2016: Baht 0.5 million).
As at 31 December 2017, the weighted average duration of the liabilities for long-term
employee benefit are 9 years (2016: 10 years).
Significant actuarial assumptions are summarised below:
(Unit: % per annum)
2017

2016

2.3

2.6

Salary increase rate

0.0 - 4.0

0.0 - 4.0

Staff turnover rate

0.0 - 46.0

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 2017 and 2016 are
summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2017
Legal severance
payment plan

Discount rate
Salary increase rate
Staff turnover rate

Long service awards

Increase 1%

Decrease 1%

Increase 1%

Decrease 1%

(3,780)

4,349

(18)

20

4,127

(3,664)

(3,973)

1,222

(20)

16

26
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(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2016
Legal severance
payment plan
Increase 1%
Discount rate

23.

Decrease 1%

Increase 1%

Decrease 1%

(3,489)

4,001

(17)

19

4,379

(3,637)

-

-

(3,695)

1,073

(19)

16

Salary increase rate
Staff turnover rate

Long service awards

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.

24.

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.

25.

Expenses by nature
Significant expenses classified by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2017

2016

213,483

216,125

28,548

34,984

Amortisation expenses

4,741

4,073

Rental expenses from operating lease agreements

5,207

6,027

Transportation expenses

7,680

9,896

13,331

15,072

242,932

232,465

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

(6,030)

24,899
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26.

Income tax
Income tax expenses for the years ended 31 December 2017 and 2016 are made up as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
2017

2016

Current income tax:
Current income tax charge

-

7,099

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences

(9,852)

384

(9,852)

7,483

Income tax reported in the statement of
comprehensive income

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for
the years ended 31 December 2017 and 2016 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2017

2016

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

119

76

(652)

-

(533)

76

28
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The reconciliation between accounting profit (loss) and income tax is shown below.
(Unit: Thousand Baht)
Financial statements

Separate financial

in which the equity

statements in which the

method is applied

cost method is applied

2017
Accounting profit (loss) before tax

(44,644)

Applicable tax rate

20%

2016

2017

25,663

2016

(44,644)

20%

28,517

20%

20%

Accounting profit (loss) before tax multiplied
by income tax rate

(8,929)

5,133

(8,929)

5,703

Effects of:
Exemption of income

(1)

(1,609)

(1)

Non-deductible expenses

84

4,789

84

Additional expense deductions allowed
Total

(1,006)

(830)

(1)
2,611

(1,006)

(830)

(923)

2,350

(923)

1,780

(9,852)

7,483

(9,852)

7,483

Income tax 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
2017

2016

Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories

6,447

5,764

Provision for long-term employee benefits

9,935

8,862

Unused tax loss

9,286

-

25,668

14,626

632

513

4,609

4,072

16,183

16,183

21,424

20,768

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

29
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27.

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

28.

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)
2017

2016

503,988

652,428

38,323

53,739

-

121

59

-

542,370

706,288

Revenues from external customers
Thailand
Asia (excluded of Thailand)
America
Africa
Total
Major customers
For the years 2017 and 2016, the Company has no major customer with revenue of
10 percent or more of an entity’s revenues
29.

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 2017
amounting to approximately Baht 6 million (2016: Baht 6 million) were recognised as
expenses.
30

รายงานประจำ�ปี 2560 196

    
     
    
          
  
     
     
    


    
     
      


     
   
  
       




 
  












  
       
      
   
                
 



Major customers
Annual Report 197

For the years 2017 and 2016, the Company has no major customer with revenue of
10 percent or more of an entity’s revenues
29.

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 2017
amounting to approximately Baht 6 million (2016: Baht 6 million) were recognised as
expenses.

30.

30

Commitments and contingent liabilities

30.1 Purchase of raw material commitmentsand capital commitment
As at 31 December 2017, the Company had commitments relating to purchasing of
raw materials and finished goods approximately USD 0.4 million and Baht 2.2 million,
respectively (2016: USD 0.2 million), and had capital commitment in respect of improvement
of plant approximately Baht 1.1 million (2016: Baht 0.2 million in respect of installation of
equipment).
30.2 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 - 2 years.
Future minimum lease payments required under these operating leases contracts and
services contracts were as follows.
(Unit: Million Baht)
As at 31 December
2017

2016

Payable:
In up to 1 year

5

12

In over 1 and up to 2 years

2

6

30.3 Guarantees
30.3.1 As at 31 December 2017, there were outstanding bank guarantees of approximately
Baht 17 million (2016: Baht 9 million) issued by banks on behalf of the Company in
respect of certain contractual performance guarantee as required in the normal
course of business.
30.3.2 The Company has guaranteed bank credit facilities of it associated company
amounting to INR 228 million (2016: INR 228 million).
31.

Dividends

Dividends
Final dividends for 2016

Approved by
Annual General Meeting of
the shareholders on

Total dividends

Dividend per

(Thousand Baht)

share (Baht)
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respect of certain contractual performance guarantee as required in the normal
course of business.
30.3.2 The Company has guaranteed bank credit facilities of it associated company
amounting to INR 228 million (2016: INR 228 million).
31.

Dividends

Dividends

Approved by

Final dividends for 2016

Total dividends

Dividend per

(Thousand Baht)

share (Baht)

5,000
Total dividends

Dividend0.25
per

5,000
(Thousand
Baht)

0.25
share (Baht)

Annual General Meeting of
the shareholders on
28 April 2017

Total forDividends
2017

Final dividends for 2015

Approved by
Annual General Meeting of

31

the shareholders on
29 April 2016
Total for 2016

32.

10,000

0.5

10,000

0.5

Fair value hierarchy
As at 31 December 2017 and 2016, 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 2017
Level 1

Level 2

Level 3

Total

-

99,366

-

99,366

132

-

-

132

Investment properties

-

-

65,500

65,500

Land

-

-

151,586

151,586

Assets measured at fair value
Current investment
Debt instruments - Investment
unit in open-end funds
Available-for-sale investments
Equity instruments

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2016
Level 1

Level 2

Level 3

Total

-

51,190

-

51,190

201

-

-

201

Debt instruments

-

5,053

-

5,053

Investment properties

-

-

63,490

63,490

Land

-

-

151,586

151,586

Assets measured at fair value
Current investment
Debt instruments - investment
unit in open-end funds
Available-for-sale investments
Equity instruments

During the current period, there were no transfers within the fair value hierarchy.
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33.

Financial instruments

33.1 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, short-term loans, trust
receipts, trade and other payables and liabilities under finance lease agreements.
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, short-term loans, trust receipt and liabilities under finance lease agreements,
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, short-term
loans, trust receipts, liabilities under finance lease agreements are set out in Notes 7, 19
and 21 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.

33
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As at 31 December 2017 and 2016, the balances of financial assets and liabilities
denominated in foreign currencies are summarised below.
Foreign currency

Financial assets
2017

2016

2017

2016

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

1

1

0.3

0.4

US dollar



Financial liabilities

Average exchange rate
2017

2016

(Baht per 1 foreign currency unit)
32.6809

35.7843

As at 31 December 2017 and 2016, the Company had no outstanding foreign exchange
contract.

33.2 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.
34.

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 2017, the Company’s debt-to-equity ratio in the financial statements
in which the equity method is applied was 0.7:1 (2016: 0.7:1), and the Company’s debt-toequity ratio in the separate financial statements in which the cost method is applied was 0.7:1
(2016: 0.7:1).

35.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Audit Committee
on 21 February 2018.

34

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.

© 2018 Rockworth Public
Company Limited.

rockworth.com

Get in touch to learn more about
our product range or how we can
help improve your client’s working
environment.

Thailand Headquarters
Rockworth Public Company
Limited
294-300 Asoke-Dindaeng Rd.
Huaykwang, Bangkok 10320
Thailand

T. +66 2 246 8888
F. +66 2 247 8899
E. sales@rockworth.com

SAARC Regional Office: India
Rockworth Systems Furniture
India Pvt. Ltd.
No. 800 West, R1-South, Sri City
SEZ-Processing Area, Irugulam
Post, Satyavedu Mandal, Chittoor
District-517588, Andhra Pradesh
India

MEA Regional Office: Dubai
Rockworth Systems Furniture
Middle East FZE
P.O. Box: 14662 Dubai,
United Arab Emirates

T. +9180 4098 5438
T. +9715 0457 8032
E. sales@rockworthinternational.com E. sales@rockworthinternational.com

