Content

4

01

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

05

สรุปผล
การดำ�เนินงาน

02

สารจาก
ประธานกรรมการ

06

ปัจจัย
ความเสี่ยง

03

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

07

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และการจัดการ

04

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

08

การกำ�กับดูแล
กิจการ

รายงานประจำ�ปี 2561

09

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

13

การวิเคราะห์และ
คำ�อธิบายของฝ่าย
จัดการ

10

การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

14

รายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

11

รายการ
ระหว่างกัน

15

รายงานของ
ผู้ตรวจสอบบัญชี
รับอนุญาต

12

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำ�คัญ

16

งบ
การเงิน

รายงานประจำ�ปี 2561

5

01

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

01

วิสัยทัศน์และ
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วิสยั ทัศน์และ
พันธกิจ
วิสัยทัศน์

บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทยซึ่งจะสร้างสรรค์สถานที่ทำ�งานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
ในการทำ�งานของคน
The Leading Company in the industry of Office-Furniture in Asia, Establishing
a satisfyingly efficient workplace in which people can cultivate their potential

พันธกิจ

ต่อประเทศ : เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐาน และมี
คุณภาพ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
To the Region : We are committed to produce and market International
certified standard office-furniture under the branding “Products of Asia”.
ต่อสังคมและชุมชน : เป็นองค์ที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
To the society and local community : We are committed to develop and
maintain Social and Environment Responsibility and to ensure that “Quality
of Life” can be achieved.
ต่อผู้ถือหุ้น : เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
To shareholders : We are committed to be a sustainable-growth organization
while maximizing profit to stakeholders.
ต่อลูกค้า : สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า โดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มี
คุณภาพ ในระดับมาตรฐานสากล และราคาเป็นธรรม
To Clients : We are committed to meet and exceed customer satisfaction by
offering International Certified Standard products and services with lowest
cost of ownership.
ต่อคู่ค้า : สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐานของความเป็นธรรมในการ
ดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
To business partners : We are committed to build and maintain the relationships
with our stakeholders under organization’s good governance policy.
ต่อพนักงาน : สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพ
แวดล้อมที่ดีในการทำ�งานของพนักงาน
To employees : We are committed to encourage the development of our
staff members in order to uplift their work life balance.

VISION

MISSION
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คุณค่าขององค์กร
หรือวัฒนธรรมขององค์กร
CORPORATE VALUES

ท�ำส�ำเร็จ : เชื่อว่าการทุ่มเทการท�ำงานและใส่ใจทุกรายละเอียดของงานที่เราท�ำ จะบรรลุถึงความส�ำเร็จขององค์กร
ACCOMPLISHED : With a proven track record, a heritage to be proud of, Rockworth is best placed to
communicate their achievements and be proud of all they have delivered over the years.
มีพลัง : ที่จะสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ
STRONG : The business is strong, effective and has proven to be stable for a number of decades. The
network is in place for Rockworth to prove they have depth and breadth of experience that customers
can rely upon and trust.
ท�ำงานร่วมกัน : ร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้ารายส�ำคัญในการศึกษาวิจัย และน�ำความรู้ต่างๆนี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้าง
นวัตกรรม เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้งาน
COLLABORATIVE : Working hand in hand with customers and key partners, Rockworth works collaboratively to initiate change-being proactive in response to customer / market requirements rather than
reactive. Developing strong relationships with a wider range of stakeholders to ensure the business is
seen as working in conjunction with key sectors and influential players.
จินตนาการ : เรามีจินตนาการที่จะน�ำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำธุรกิจ
IMAGINATIVE : Creatively thinking ‘outside’ of the industry norms, Rockworth looks to what is next.
Inventive and forward-thinking, the business does not stay still but is always using its imagination to
create the next new range of products or engage with customers in a new and unique way.
คล่องแคล่ว : มุ่งมั่นในการก้าวไปข้างหน้าอย่างสม�่ำเสมอ
DYNAMIC : Constantly moving forward, always looking at what is next, Rockworth is seen to be the
driving force in its key markets. Always showing willing and listening to consumer requirements, the
business is driven to achieve.
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สารจาก
ประธานกรรมการ
ปี 2561 ที่ผ่าน เป็นอีกหนึ่งปีที่บริษัทฯ ต้องร่วมมือร่วมแรงกันฟันฝ่าอุปสรรคทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทพลิกฟื้น
จากการขาดทุนมามีผลประกอบการเป็นก�ำไรให้ได้ถึงแม้จะยังไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ก็พลิกฟื้นกลับมามีผลประกอบการ
เป็นก�ำไร
ในปี 2562 คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจในประเทศจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2561และยังได้รับอานิสงค์จากการที่รัฐบาล
ประกาศให้มีการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกผู้แทนราษฎรอย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง จะท�ำให้ มี รั ฐ บาลที่ ม าจากการเลื อ กตั้ ง เป็ น
ตัวแทนมาบริหารประเทศ อันจะท�ำให้ภาคการลงทุนของเอกชนมีมุมมองที่ดี มั่นใจในการที่จะลงทุนมากขึ้น
ในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการลงทุนปรับปรุงโชว์รูมใหม่ทั้งหมด ภายใต้แนวคิด Co-Working Space ซึ่งก�ำลังเป็น
ที่นิยมส�ำหรับส�ำนักงานในยุค 4.0 โดยน�ำเสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ รุ ่ น ใหม่ ๆ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ก ารท�ำงานในยุ ค ปั จ จุ บั น ซึ่ ง
ก�ำลั ง ตื่ น ตั ว กับแนวทางเช่นนี้ บริษทั คาดว่าจะได้รบั การตอบรับและเป็นทีน่ ยิ มต่อกลุม่ ลูกค้าของบริษทั ฯและธุรกิจโดยทัว่ ไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ที่มีส่วนส�ำคัญ
ในการผลักดันให้บริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันตลอดไป

										 นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
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ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท
สำ�นักงานใหญ่ โรงงานและสาขา
ชื่อบริษัท
ประกอบธุรกิจหลักประเภท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
สำ�หรับงวดปีการเงิน
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่และโชว์รูม

E-mail
โรงงานผลิต

คลังสินค้า
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำ�นักงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
หุ้นละ 10 บาท
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทร.0-2246-8888 โทรสาร 0-2247-8899
www.rockworth.com
sales@rockworth.com
intlsales@rockworth.com
โรงงานบางปะอิน
681 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 0-3522-0260-63 โทรสาร 0-3522-0260
โกดังนวนคร
101/62/1, 3 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน
กิโลเมตรที่ 46 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2909-0357-8, 0-2909-1656-8
โทรสาร 0-2529-1333-4

ผู้แทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทในภูมิภาค
ภาคเหนือ

			
เชียงใหม่
บริษัท ตนานุวัฒน์ จำ�กัด
เลขที่ 1/1-8 ถนน รัตนโกสินทร์ ตำ�บล/แขวง ศรีภูมิ อำ�เภอ/เขต
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 5341 2777
พิษณุโลก

บริษัท เมเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ มอลล์ (พิษณุโลก) จำ�กัด
เลขที่ 29/9 หมู่ที่ 7 ตำ�บล/แขวง วัดจันทร์ อำ�เภอ/เขต
เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 552 82444

อยุธยา

ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด แสงทองเฟอร์นิเจอร์ คอนเซ็ปต์ โฮมแอนด์ออฟฟิส
188 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย ตำ�บลบ้านกรด
อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 353 36345

ตาก

ห้างหุ้นส่งจำ�กัด ตากสรรพกิจ
เลขที่ 451-35 ถนนมหาดไทยบำ�รุง
ตำ�บลระแหง อำ�เภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 554 1757
บริษัท ฮัลโหล เฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
เลขที่ 4/12 ถนนสายเอเชีย
ตำ�บลแม่สอด อำ�เภอแม่สอด
จังหวัดตาก
เบอร์โทรติดต่อ 08 1263 5159
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ผู้แทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทในภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา

บริษัท เยส เฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
เลขที่ 531 หมู่ที่ 3 ถนน มิตรภาพ ตำ�บล/แขวง จอหอ
อำ�เภอ/เขต เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 442 76028-31 ต่อ 15

ขอนแก่น

บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำ�กัด
เลขที่ 345,345/2 ถนนกลางเมือง
ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 432 24728

อุดรธานี

บริษัท ยู.เค.ซี.เฟอร์นิเจอร์(1996)จำ�กัด
445/52 หมู่ 3 ถนนนิตโย
ตำ�บลหมากแข้ง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 4232 3894-6
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ผู้แทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทในภูมิภาค
ภาคกลางและภาคตะวันออก

			
ชลบุรี
บริษัท ลิฟวิ่ง แอนด์ เดคคอร์ จำ�กัด
เลขที่ 101/11-12 หมู่ที่ 1 ถนน สุขุมวิท ตำ�บล/แขวง เสม็ด
อำ�เภอ/เขต เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
เบอร์โทรสำ�นักงาน 038-426657-8
บริษัท บ่อวิน ลิฟวิ่ง เซ็นเตอร์ จำ�กัด
เลขที่ 331/3 หมู่ที่ 4 ถนน 331
ตำ�บลบ่อวิน อำ�เภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 3810 9299
สระบุรี

บริษัท เซ็นทรัล เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด
103/21 ถนนมิตรภาพ
ตำ�บลปากเพรียว อำ�เภอเมือง
จังหวัดสระบุรี
เบอร์โทรติดต่อ 08 6450 0718

ระยอง

บริษัท เอ็นจอย ลิฟวิ่ง จำ�กัด
เลขที่ 157 หมู่ 6
ตำ�บลปลวกแดง อำ�เภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 3802 6333
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ผู้แทนจำ�หน่ายสินค้าของบริษัทในภูมิภาค
ภาคใต้
สุราษฏร์ธานี

บริษัท สหบางกอกเฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
เลขที่ 14/17 หมู่ที่ 3 ถนน เลี่ยงเมือง ตำ�บล/แขวง มะขามเตี้ย
อำ�เภอ/เขต เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
เบอร์โทรสำ�นักงาน 077-272555

สงขลา	

บริษัท ราชากรุ๊ปหาดใหญ่ จำ�กัด
เลขที่ 1474 ถนน เพชรเกษม ตำ�บล/แขวง หาดใหญ่
อำ�เภอ/เขต หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา
เบอร์โทรสำ�นักงาน 074-211709-10

สงขลา	

บริษัท สยามนครินทร์ จำ�กัด
488/88 ถนนเพชรเกษม
ตำ�บลหาดใหญ่ อำ�เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

ชุมพร

บริษัท ไถ่เชียงโฮมเฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
2/8 หมู่ 5
ตำ�บลวังไผ่ อำ�เภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร
เบอร์โทรสำ�นักงาน 0 775 74222

ภูเก็ต

บริษัท คลังเฟอร์นิเจอร์และตกแต่ง จำ�กัด
11/2 หมู่ที่ 2 ถนนเจ้าฟ้า
ตำ�บลวิชิต อำ�เภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
เบอร์ติดต่อ 08 9729 9026
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บุคคลอ้างอิง
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ไม่มี -

3. ผู้สอบบัญชี
นางสาววธู ขยันการนาวี
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
นายปรีชา อรุณนารา
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา	 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0790

4. ที่ปรึกษากฏหมาย
นาย บัญชา เกยุราพันธ์

197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 08-1621-3612
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นโยบายและภาพรวม
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายในการ
พัฒนาธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ ให้เป็นผู้น�ำ อย่างยิ่งทัง้ ทางด้านการพัฒนา
สินค้าและการบริการโดยในปี 2561 ผูบ้ ริหาร บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด
(มหาชน) ได้รว่ มกันวางวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์
ในการดำ�เนินงานของบริษัท เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วในปัจจุบัน

การประกอบธุรกิจ
จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ที่ต้องการเป็น “บริษัท
เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งสร้างสรรค์สถานที่ทำ�งานที่ช่วยเสริม
สร้างศักยภาพในการทำ�งานของคน” ทำ�ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำ�เนินงานแบบเดิม ให้
เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและนำ�องค์กรไปสู่ความยั่งยืนใน
อนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์หลักในระยะ 3 ปีข้างหน้า คือ “การ
ขยายธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะ Diversification” เน้ น การนำ � ออฟฟิ ศ
เฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบ
ธุ ร กิ จ ใหม่ ถู ก ออกแบบโดยมุ่ ง ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความเชี่ ย วชาญใน
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และปรับโชว์รูม ให้เป็นทั้งช่องทางสร้างการรับรู้
ในตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทางสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบายในการเน้ น ความ
เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารลงทุ น ทั้ ง ในเรื่ อ ง
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง
ซึง่ เป็นมาตราฐานทีก่ ำ�หนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผูใ้ ช้งาน
เฟอร์นเิ จอร์สำ�นักงาน โดยร้อกเวิธเป็นบริษทั เฟอร์นเิ จอร์แห่งเดียวใน
ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ใบรับรองนี้
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Green Process
ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001, ระบบจัดการ
พลั ง งาน ISO 50001 และGreen Industry 4
(Green Culture) รับรองการเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม

Green Product
SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture
จากสถาบัน SCS Global Services
ซึ่งเป็นมาตราฐานที่กำ�หนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้
ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน โดยร้อกเวิธเป็นบริษัท
เฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบรับ
รองนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานมากกว่า 40 ปี โดยเป็นผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานภายในโรงงานผลิตของบริษัทเอง และจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรง
โครงการ และผ่านตัวแทนจำ�หน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผู้นำ�เข้าเฟอร์นิเจอร์
สำ�เร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายภายใต้การดำ�เนินงานของ
บริษัทเองทั้งหมด
• ภายใต้การดำ�เนินงานของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) มีบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังนี้
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2551 สำ � นั ก งานตั้ ง อยู่ เ มื อ งเชนไน ประเทศอิ น เดี ย โดย บมจ.ร้ อ กเวิ ธ เข้ า ถื อ หุ้ น ทั้ ง หมดร้ อ ยละ 40
ในปั จ จุ บั น มี ทุ น จดทะเบี ย น 350 ล้ า นรู ปี ทำ � ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฟอร์ นิ เจอร์ ที่ ใช้ ใ นประเทศอิ น เดี ย
ทั้งนี้บริษัทร่วมมิได้มีการถือหุ้นระหว่างกันแต่อย่างใด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
•
		
•
•
•
		
•
•

เป็ น บริ ษั ท ที่ มุ่ ง มั่ น ในการผลิ ต และจำ � หน่ า ยเฟอร์ นิ เจอร์ ที่ มี ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพ โดยใช้ ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ผลิตภัณฑ์ไทย
เป็นองค์กรที่มีส่วนร่าวมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและราคา
เป็นธรรม
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
สนับสนุนการพัฒนาควาสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งานของพนักงาน
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การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บมจ.ร้อกเวิธ
ธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
กำ�ลังการผลิต
1,200 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์หลัก
Office Systems Furniture
ตราสินค้า
ROCKWORTH
นโยบายหลักในการดำ�เนินงาน
• ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถ
		 แข่งขันได้ และให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า
• เป็ น บริ ษั ท ที่ มี ร ายได้ เ ป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ในธุ ร กิ จ Office Furniture
		 ของประเทศไทย
• พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมี
		 ประสิทธิภาพ
• เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการ
		 เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ
• สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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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
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ยระบบเฟอร์ นิ เจอร์ สำ � นั ก งานสมั ย ใหม่ ซึ่ ง สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
สำ�นักงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในสถานที่จริง“Human, Space,
and Technology” ไม่ว่าจะเป็น ระบบผนังสำ�เร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำ�งานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้าอี้
หลากหลายรูปแบบต่างๆ

โครงสร้างรายได้
บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์
แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

2559

2560

2561

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

ขายในประเทศ

652

92

504

93

595

95

ขายต่างประเทศ

54

8

38

7

29

5

รวม

706

100

542

100

624

100
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05

สรุปผล
การดำ�เนินงาน

05

สรุปผล
การดำ�เนินงาน

สรุปผล
การดำ�เนินงาน
การวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
Human Space and Technology คือ Core Value หรือหัวใจหลักที่ทาง ROCKWORTH ยึดถือเป็นแกนหลักในการ
ทำ�งานของเราซึ่งต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy” ถือ
เป็นการจัดรูปแบบสถานที่ทำ�งานซึ่งมุ่งเน้นความสุขของผู้ทำ�งานเป็นสำ�คัญ ด้วยการอำ�นวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการในการทำ�งานของผู้ทำ�งานให้ได้มากที่สุดผ่านแนวคิดสำ�คัญทั้ง 3 ข้างต้น
โดยแนวความคิดที่นำ�มาใช้พัฒนา คือ Activity-Based Working คือการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
กับกิจกรรมในการทำ�งานประเภทต่างๆ โดยจะมีสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านั้นโดย
เฉพาะ เช่น โต๊ะสำ�หรับนั่งทำ�งาน Phone Boot สำ�หรับการโทรศัพท์หรือพื้นที่เปิดสำ�หรับการทำ�งานแบบร่วมกันเป็นก
ลุ่มย่อยๆ (Collaboration) รวมถึง ห้องประชุมหลากหลายขนาด ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งการจัดพื้นที่ใน
รูปแบบนี้ เป็นวิธีที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดสรรพื้นที่แบบ Traditional
Solution ถึง 30%
ในส่วนเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารในการทำ�งานเป็นอย่างมาก โดยทำ�ให้การทำ�งานนั้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ออฟฟิศที่ทำ�งานมีบรรยากาศที่ดีขึ้น, ช่วยลดค่าใช้จ่ายของออฟฟิศลง ในขณะที่รูปแบบของการ
ทำ�งานก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ทำ�ให้องค์กรต้องปรับตัว
เรื่องการเชื่อมต่อและการนำ�อุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มากขึ้น ในขณะที่เหล่าผู้ใช้งานขององค์กรจะเป็นผู้
กำ�หนดทิศทางหลักของเทคโนโลยีที่องค์กรจะต้องรองรับให้ได้ เพื่อให้การทำ�งานทั้งหมดในแต่ละฝ่ายขององค์กรเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ในส่วนของผู้ใช้งานนั้นเกี่ยวกับสุขภาพ และ การยศาสตร์ (Ergonomic Design) การออกแบบพื้นที่ทำ�งาน ด้วยการ
จัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทของการทำ�งานที่หลากหลาย (Flexible Working) เพื่อช่วย
เพิ่มศักยภาพในการทำ�งาน (Productivity) ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงช่วยลดความเครียดและความ
เหนื่อยล้าจากการทำ�งานได้อีกด้วย ทั้งนี้นอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH ยัง
มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน (ลดการระเหยของสารก่อมะเร็งใน
วัตถุดิบและกระบวนการผลิต) โดยในปีนี้ทาง ROCKWORTH ได้รับมาตรฐาน Indoor AdvantageTM Gold – Office Furniture ทุกรายการสินค้าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยสำ�หรับการออกแบบอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการได้
รับการรับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) อีกด้วย
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ผลิตภัณฑ์ใหม่
ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH มุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2561 นี้จะเน้นสินค้าที่ตอบสนองการท�ำงานแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท�ำงานในยุคที่ต้องมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด
ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่างสินค้าดังนี้

EMPIRE
ระบบชุดโต๊ะท�ำงาน ซึ่งพัฒนาให้กับตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆ และลดภาระการรับน�้ำหนักของกระดูกสันหลัง
โดยสามารถปรับความสูงได้ในระดับต่างๆกันเพื่อเปลี่ยนท่าทางการท�ำงานช่วยลดความเครียด และความเหนื่อยล้าจาก
การท�ำงานได้

HAF
ระบบโซฟาที่เน้นและส่งเสริมการทำ�งานในรูปแบบ WORK & RELAX เนื่องจากการทำ�งานในปัจจุบันผู้ใช้งานที่เป็น
Generation ใหม่ที่มีกระบวนการคิดและความเชื่อที่ต่างจากคนยุคเดิมดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ต้องสามารถใช้งานปรับเปลี่ยน
ได้หลากหลายรูปแบบหรือ Function
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SOFA STOOL
เน้นการใช้งานในส่วนการคุยแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
แบบไม่เป็นทางการ
สำ � หรั บ ปี 2561 ที ม วิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยั ง
มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา นวั ต กรรมให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละต้ อ ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ใช้งานรุ่น
ใหม่ ซึ่งจะเน้นที่ผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ในตลาดแรงงานเพื่อ
สร้างความสุข กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์และเพิ่ม
ศักยภาพในการทำ�งานของพนักงานในยุคปัจจุบัน เพื่อ
เป็นส่วนร่วมให้ความสำ�เร็จของลูกค้าแต่ละรายต่อไป

ด้านการผลิต
		 ปี 2561 ใช้ข้อมูลจาก ERP มาทำ�การบริหารจัดการตลอด Supply Chain ตั้งแต่การออกแบบสินค้าแบบ Made to
order ให้กับลูกค้า การจัดการ minimum stock คลังวัตถุดิบ การวางแผนกำ�ลังการผลิต การจัดการ minimum stock
คลังสินค้าสำ�เร็จรูป ไปจนถึงการวางแผนติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อให้ทุกกิจกรรมใช้ข้อมูลเดียวกันในการบริหารจัดการ
ซึ่งจะช่วยทำ�ให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทำ�งาน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน โดยการผลักดันผ่านยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น
		 - การวางแผนลงทุนเครื่องจักรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งจะมุ่งเน้นการผลิตแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว มีความยืดหยุ่นสูงในภาวะการแข่งขันทางด้านการตลาดสูง มีความทันสมัย
แม่นยำ� น่าเชื่อถือ ลดของเสีย ลดต้นทุนการผลิต สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายขึ้น ตอบสนองกับ lot การผลิตที่น้อยลง
ใช้ทรัพยากรแรงงานคนน้อยลง ซึ่งปัจจุบันเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตเป็นจำ�นวนมากโดยมุ่งเน้นที่
กระบวนการผลิตไม้เป็นโครงการนำ�ร่อง มีแผนแล้วเสร็จภายใน 3 ปี
		 - การเพิ่มกำ�ลังการผลิตสำ�หรับสินค้ากลุ่มโซฟา ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อตอบ
สนองความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่ในสำ�นักงาน ซึ่งลูกค้ามีเทรนด์การทำ�งานในสำ�นักงานเปลี่ยนไปจากเดิม
		 - เมื่อสามารถวางแผนกำ�ลังการผลิตด้วย ERP ได้แม่นยำ�ขึ้นแล้ว เราสามารถบริหารจัดการกำ�ลังการผลิตที่เหลือ
มาผลิตสินค้า OEM เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบกับการส่งมอบสินค้าให้กลุ่มลูกค้า
หลักที่เป็นเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานแต่อย่างใด
		 - การลดต้นทุนทางด้านพลังงงาน ได้ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยในปีนี้ยังคงมุ่งเป้าหมายไปที่ระบบที่
มีการใช้พลังงานอย่างมีนัยสำ�คัญ ทั้งพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน
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การขายในประเทศ
ในปี 2561 สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ตลาดยังคงเป็น
ของผู้ซื้อ เนื่องจากมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจออฟฟิศ
เฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้เกิด
การแข่งขันด้านราคา / ส่วนลดที่รุนแรง จึงท�ำให้อ�ำนาจ
การต่อรองของผู้ซื้อมีมากขึ้น
ผลการด�ำเนินงานของทางบริษัทฯได้มีการปรับแผน
กลยุทธ์การท�ำงานด้านการขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยการปรับปรุงโชว์รูมและพัฒนาด้าน
สินค้าและบริการให้มีสินค้าหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ถึงแม้น
จะมีผู้ท�ำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์รายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งการพัฒนา
และปรับปรุง รูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
บริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้ดี มีคุณภาพ
ราคาเหมาะสม รวมถึงการปรับโครงสร้างทีมงานขายเพื่อ
เพิ่ม ยอดขายและขยายฐานการตลาดให้ครอบคลุ ม ทุ ก
กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ตลาด โดยเน้ น กลุ ่ ม ลู ก ค้ า
บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ ที่ก�ำลังขยายงานและมีบริษัทใน
เครื อ รวมถึ ง กลุ ่ ม งานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี ก าร
ลงทุนโดยภาครัฐ ในส่วนของทางการตลาดของบริษัทฯ
ได้ มี แ ผนการออกสิ น ค้ า ใหม่ เ พิ่ ม เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และเติมเต็มให้กับ range ของสินค้าที่
ยังไม่ครบ และเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่ท่ีจะเพิ่มยอดขายให้
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
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		 ด้านการขายในประเทศ บริษัทฯยังคงขยายตลาด
โดยเพิ่มทีมงานขายและตัวแทนจ�ำหน่ายในต่างจังหวัด
ตามหัวเมืองใหญ่ โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วย
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาค
ใต้ เพื่ อ สร้ า งฐานลู ก ค้ า และสร้ า งรายได้ ย อดขายผ่ า น
ตัวแทนจ�ำหน่าย และให้สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ภายใต้ตราสินค้า “ ROCKWORTH ” เช่นเดิม
		 ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
จังหวัดใกล้เคียง ก็ยังเป็นเป้าหมายหลัก คือกลุ่มลูกค้า
โครงการ (Project Based Customers) และ กลุ่มผู้
ออกแบบ (Interior Designer and Architects) และ
ขยายฐานโดยเสนองานของภาครัฐมากขึ้น รวมถึงดูแล
และรักษาฐานลูกค้าเดิมที่ยังคงสั่งซื้อสินค้าและบริการ
อย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ โดยรวมท�ำให้ยอดขายรวมดีกว่า
ในปีที่ผ่านมา
		 อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยในงาน TFIC Furniture Outlet 2018
ในงานเราได้คืนก�ำไรสู่ลูกค้าทั้งรายย่อยและลูกค้างาน
โครงการที่ได้ติดตามมาซื้อสินค้าเพิ่มเติม ทั้งเป็นการเพิ่ม
ยอดขาย และประชาสัมพันธ์บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดียิ่ง

การขายต่างประเทศ
ตัวแทนจำ�หน่ายในต่างประเทศ
		 ในปี 2561 ทางบริษัทได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจและนโยบายต่างๆ ที่ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างที่ทาง
บริษัทมุ่งหวังไว้ ของประเทศในแถบประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV Markets)
โดยเฉพาะ ในประเทศพม่าและกัมพูชา และในแถบอาเซียนอื่นๆ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ตัวแทนจำ�หน่ายของ
บริษัทได้ประสบกับปัญหาการแข่งขันอย่างรุนแรงจากสินค้าประเทศจีนและสินค้าที่ผลิตจากในประเทศ ภาษีที่เกี่ยวข้อง
กับการนำ�เข้าสินค้าในประเทศคู่ค้า เช่น พม่าและปากีสถานมีภาวะค่าเงินของประเทศคู่ค้าอ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงิน
ยูเอสดอลล่าล์ ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ ได้เปิดตัวโชว์รูมใหม่เพิ่มขึ้นอีกสองประเทศ คือ ในประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
แล้วก็ตาม ทางบริษัทจำ�เป็นต้องหากลยุทธ์ใหม่ในปีต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาการแข่งขันที่รุนแรง และการต่อสู้กับคู่แข่งต่อไป

การปรับแผนการขายในงานต่างประเทศ
		 บริษัทฯ เริ่มปรับแผนการขายงานต่างประเทศโดยมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่มีศักยภาพ
การออกไปทำ�ธุรกิจและจัดตั้งบริษัทฯในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้นทางบริษัทฯเริ่มเจาะกลุ่มบริษัทออกแบบและ
บริษัทสถาปนิกในประเทศไทยที่รับงานจากประเทศเพื่อนบ้าน สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดต่างประเทศอย่างยั่งยืนและยัง
คงเน้นการวางแผนการขายเชิงรุก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม
ให้กับพนักงานในองค์กรเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัว โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทฯได้มี
การเตรียมความพร้อมของพนักงานให้มีการเดินทางในภูมิภาคมากขึ้น รวมทั้งการให้บริการต่างๆเพื่อรักษาการเป็นผู้นำ�ใน
ตลาด ในการแข่งขันทางการค้าเสรีที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น

ลูกค้ารายหลักในต่างประเทศ
		 บริษัทฯ ยังประสบความสำ�เร็จในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะรองรับความต้องการใช้สินค้าเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานของกลุ่ม
ลูกค้า รายหลักในประเทศไทยที่มีการขยายตัวจากในประเทศออกไปยังต่างประเทศในภูมิภาค CLMV ในปี 2561 เช่น
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บริษัท ABB, บริษัท CP, บริษัท ปตท, บริษัท EY, บริษัท Makro เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้น
การให้บริการกับลูกค้าต่างๆ โดยเฉพาะลูกค้าปัจจุบันของบริษัท ในการขยายกิจการไปในต่างประเทศ
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ด้านการบริการ
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการ
บริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าให้กับลูกค้า เราจึงด�ำเนิน
ยุ ท ธศาสตร์ ต ่ อ เนื่ อ งจากปี ที่ แ ล้ ว โดยจั ด ให้ มี P roject
Manager เข้าส�ำรวจ site เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ขนย้ายสินค้าเข้าพื้นที่ติดตั้งและประสานงานกับลูกค้า
เพื่อวางแผนงานติดตั้งสินค้าร่วมกัน ซึ่งจะท�ำให้สามารถ
จั ด การปั ญ หาต่ า งๆ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และต้ น ทุ น ต�่ ำ
นอกจากนัน้ แล้วเรายังทุม่ เทสรรพก�ำลัง, ทรัพยากร, ทักษะ
ประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านยุทธศาสตร์
ดังนี้
- จัดให้มีการใช้ Application จาก Smart Phone เพื่อ
ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ระหว่ า ง Project
Manager กับ ทีมวางแผนการผลิตทีโ่ รงงาน เพือ่ Update
สภาพความพร้อมของ Site งาน ก่อนการขนย้ายสินค้า
เข้า และท�ำการติดตั้งสินค้า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและท�ำให้ต้นทุนต�่ำที่สุด
- จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้าและการติดตั้งสินค้า

ทั้งสินค้าเก่า และสินค้าใหม่ ให้กับพนักงานติดตั้ง 100 %
เพื่อเสริมสร้างทักษะ และมาตรฐานเดียวกันในการติดตั้ง
สินค้า อันจะก่อให้เกิดความแม่นย�ำ ลดโอกาสเกิดความ
เสียหายกับสินค้า
- ฝึกอบรมการพัฒนาภาพลักษณ์ของพนักงานจัดส่งติด
ตั้ง ให้มี Platform มาตรฐานตั้งแต่การเข้าพบลูกค้า, การ
ขนส่งสินค้า, การติดตั้งลูกค้า, การประสานงานกับลูกค้า,
การแก้ไขปัญหางานให้กับลูกค้า, การ Training วิธีการใช้
งานและบ�ำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงานให้กับลูกค้า,
การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า ตลอดจนการบริการหลัง
การขายให้กับลูกค้า
- พนักงานจัดส่งติดตั้งทุกระดับเตรียมความพร้อมในการ
สอบวัดทักษะฝีมือการประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ตาม
มาตรฐานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นการการันตี
ในความเป็ น ผู ้ ช�ำนาญการในการประกอบและติ ด ตั้ ง
เฟอร์นิเจอร์ อันจะท�ำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้า
และความเป็นมืออาชีพทางด้านบริการ

การบริหารและพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล
		 บริ ษั ท ฯ ให้ความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการดูแ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ คลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง พร้ อ มกั บเสริ ม สร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วย
• ทำ�สำ�เร็จ (Accomplished)
• มีพลัง (Strong)
• ทำ�งานร่วมกัน (Collaborative)
• จิตนาการ (Imaginative)
• คล่องแคล่ว (Dynamic)
ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น Happy work place, 5ส, QCC, ระบบบริหารคุณภาพ, ระบบข้อเสนอแนะ, และการจัดฝึก
อบรม ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การพัฒนาองค์กรจึงเน้นสร้างบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
วางโครงสร้างองค์กรและอัตรากำ�ลังคนอย่างเหมาะสม พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
งาน เพื่อสร้างผลงานที่ดีตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจและสามารถเติบโตก้าวหน้าในสายงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการสร้างบุคลากรให้มีความรักผูกพันต่อองค์กรและธำ�รงรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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ด้านการพัฒนาบุคลากร
		 ปี พ.ศ.2561 ได้นำ�การเรียนรู้แบบแสดงบทบาท
สมมุติ (Role Playing) การสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ
ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ส อนที่ ผู้ ส อนกำ � หนดหั ว ข้ อ เรื่ อ งปั ญ หาต่ า งๆ
หรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้คล้ายกับสภาพความเป็น
จริ ง แล้ ว ให้ ผู้ เรี ย นได้ เ ตรี ย มการล่ ว งหน้ า แล้ ว จึ ง แสดง
บทบาทสมมุ ติ ขึ้ น มา เพื่ อ เป็ น แนวทางที่ ส ามารถนำ � ไป
แก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจประสบในชีวิตประจำ�วัน เพื่อนำ�
มาช่วยพัฒนาพนักงานในองค์กร เปลี่ยนการเรียนรู้แบบ
เดิมๆ มาเป็นการเรียนรู้แบบสถานการณ์จริง เพื่อเสริม
สร้างความรู้และนำ�ไปต่อยอดในการทำ�งาน

และในปี นี้ บริ ษั ท ร้ อ กเวิ ธ จำ � กั ด (มหาชน) ได้ รั บ
การคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่น ด้านการ
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานได้ รั บ โล่ ร างวั ล และใบ
ประกาศนียบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานถึง
3 ปีซ้อน (เริ่มจากปี 2559 – 2561) ซึ่งถือเป็นรางวัลที่เรา
ภูมิใจและมุ่งมั่น ที่ต้องพัฒนาต่อไปโดยยังมุ่งเน้นให้ความ
สำ�คัญในเรื่องของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ในการทำ�งานของบุคลากรในองค์กร ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น อัน
จะส่งผลไปสู่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และสามารถตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
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ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
		 ปี 2018 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัทร้อกเวิธ เนื่องจากผู้บริหารมีนโยบาย
ทีจ่ ะทำ�ต้นแบบการทำ�งานแบบ ABW (Activity-Based Working) ทำ�ให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต้องตอบ
สนองการทำ � งานดั ง กล่ า วให้ เชื่ อ มต่ อ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่
ติดขัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ระบบการจองห้องประชุมและการจองโต๊ะทำ�งาน การ
ทำ�งานของบางหน่วยงานจะไม่ได้ประจำ�สำ�นักงานตลอด
เวลา เช่น พนักงานขาย จึงมีการลดจำ�นวนที่นั่งให้เหมาะ
สมกับจำ�นวนของพนักงานที่เวียนกลับเข้ามาทำ�งาน และ
ออกนอกที่ทำ�งานเพื่อพบลูกค้าหรือตรวจ Site จึงจำ�เป็น
ต้องมีระบบรองรับการจองว่ามีที่นั่งว่างไหม ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้หลายทางแม้กระทั่ง Application บนมือถือ
2. จั ด ให้ มี ก ารทำ � งานแบบเคลื่ อ นที่ ม ากขึ้ น นั่ น คื อ
พนักงานที่ทำ�งานแบบไม่มีที่นั่งประจำ�จะต้องทำ�งานแบบ
เคลื่อนที่ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา และโทรศัพท์
มือถือเป็นอุปกรณ์ทำ�งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยการ Online
เหมือนทำ�งานอยู่ในสำ�นักงาน
3. การพั ฒ นาระบบการทำ� E-Document จากการที ่
พนักงานไม่มีที่นั่งประจำ�เป็นต้องทำ�งานแบบไร้กระดาษ
เป็นเหตุให้ต้องพัฒนาระบบงานใช้แทนกระดาษ ตลอดจน
ให้มีการตรวจสอบและการอนุมัติด้วยระบบ
4. การพัฒนาระบบการทำ�ใบเสนอราคาแบบ Online ใน
อดีตที่ผ่านมาการทำ�ใบเสนอราคาต้องอาศัยความชำ�นาญ
เป็นพิเศษเนื่องด้วยผลิตภัณฑ์ที่เราขายมีความสลับซับ
ซ้อนมากจึงต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานสนับสนุนงาน
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ขาย แต่ด้วยเหตุที่พนักงานขายต้องทำ�งานนอกสำ�นักงาน
มากขึ้น เมื่อกลับมาสำ�นักงาน ก็ไม่มีที่นั่งประจำ�จึงได้มี
การพัฒนาระบบการทำ�ใบเสนอราคาบนระบบ ERP ให้
สามารถทำ�งานบนเว็บและง่ายขึ้นเหมาะกับพนักงานขาย
ทำ�ได้เอง
5. การพัฒนาระบบการถอดแบบนับจำ�นวนสินค้า ปกติ
การถอดแบบนับจำ�นวนสินค้า พนักงานขายจะต้องนับเอง
ต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูง จึงมีโครงการการถอด
แบบนับจำ�นวนสินค้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบบดัง
กล่าวจะทำ�ให้สะดวก, ง่าย, ถูกต้องแม่นยำ� และรวดเร็วใน
การทำ�ใบเสนอราคา
6. การพัฒนา Price List แทนไฟล์ PDF หรือกระดาษ
เป็นการนำ�ข้อมูลราคาสินค้าให้อยู่ในรูปแบบ Application โดยการนำ�รูปภาพสินค้า (Drawing) มาจัดเป็นหมวด
หมู่เป็นสื่อในการหาสินค้าและราคา และยังเชื่อมโยงไปสู่
ระบบการทำ�ใบเสนอราคา
7. การพัฒนาระบบการคำ�นวณต้นทุนสินค้านอกมาตรฐาน
เพื่อทำ�ใบเสนอราคาการทำ�งานแบบเดิมใช้กระดาษเป็น
หลักซึ่งเสียเวลามาก เมื่อเป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
แล้วจะทำ�ให้รวดเร็วทั้งผู้จัดทำ�และผู้อนุมัติ
8. การนำ�อุปกรณ์การระบุตัวตนด้วยใบหน้ามาพัฒนาการ
เข้าออกสำ�นักงาน และการลงเวลาทำ�งาน เดิมการลงเวลา
เข้างาน เลิกงาน เราใช้การสแกนลายนิ้วมือ แต่จะมีปัญหา
กับพนักงานที่ลายนิ้วมือจาง ดังนั้น พนักงานกลุ่มนี้จะ
ใช้ใบหน้าแทน
9. เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทให้เป็นหมายเลข

แบบ Digital ซึ่งจะมีผลดีต่อสัญญาณเสียงและยังต่อยอดการนำ�ระบบ Digital มาใช้ได้อีกหลายอย่าง
10. นำ�ระบบตู้สาขาแบบ IP-PABX มาใช้งานแทนระบบ Analog เดิม จึงจำ�เป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์โทรศัพท์เป็น IP-Phone
ทั้งหมด มีทั้งใช้ IP-Softphone บนมือถือ และ Desktop Phone Unit Set
11. นำ�ระบบ Call Center มาใช้เพื่อตอบสนองลูกค้า เนื่องจากงานการขายสินค้าจำ�เป็นต้องมีระบบ Call Center มาช่วย
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วนงานต่างๆที่มีต่อลูกค้า
12. การเปลี่ยนแปลงทางด้าน Hardware และ Securities
- การเพิ่ม Network Storage ให้มีขนาดใหญ่เพื่อรองรับระบบ ABW(Activity-Based Working) และการทำ�งาน
		 แบบไร้กระดาษ(Paperless)
- การเพิ่ม Access Point (WiFi) และ Controller เพื่อการทำ�งานแบบไร้สาย
- การปรับปรุง Firewall, VLAN Switching
- การเพิ่มกล้องวงจรปิด
- การเพิ่มระบบ Video Conference
ที่กล่าวมาเป็นแค่บางส่วน ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก อย่างไรก็ตามระบบต่างๆกำ�ลังเริ่มใช้งานยังต้องปรับปรุง
อีกในปีถัดไป
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ปัจจัย
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย Office Furniture ภายใต้ ตราสัญลักษณ์ “ROCKWORTH” มีการ
ออกแบบสินค้าเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุกรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงาน และอยู่ในตลาดเฟอร์นิเจอร์มา
นานกว่า 35 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การประกอบธุรกิจของบริษัทมาจากการขายงานโครงการ และขายปลีกผ่านโชว์รูม
โดยแยกเป็นงานโครงการร้อยละ 60 และงานขายปลีก ร้อยละ 40 งานโครงการจะมีการซื้อขายต่อเนื่องในกรณีที่เป็น
ลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่มีความเสี่ยงที่ลูกค้าโครงการจะเป็นไปใช้สินค้าจากที่อื่น ส่วนงานขายปลีกรายย่อย ลูกค้ามีทาง
เลือกจะเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องในสินค้าของบริษัทฯ หรืออาจจะไปเลือกซื้อจากคู่แข่งได้ ความเสี่ยง
โดยรวมของการประกอบธุรกิจบริษัท จะขึ้นอยู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศมีสูง โอกาสการเพิ่มยอดขายของบ
ริษัทฯ ก็จะมีตามไปด้วยเช่นกัน อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถตอบ
สนองกับความต้องการของทุกภาคส่วนธุรกิจอยู่ต่อเนื่องเสมอมา โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพมาตราฐานที่ได้
รับการรับรองทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิต อาทิ เช่น มาตรฐาน BIFMA, ISO9001, ISO14001, OHSAS
18001 ISO50001 และ ESCO Project Award เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเข้าแข่งขันรับ
งานกับบริษัทฯ ข้ามชาติขนาดใหญ่ได้อย่างดี

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ในปี 2561 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ยังคงที่
ไม่ มี ผ ลกระทบทางการเงิ น ต่ อ การด�ำเนิ น งานและ
กระแสเงินสดของบริษัทฯ เช่นปี 2560 โดยเงินกู้ระยะ
ยาวของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่างเป็นนัย จึงเป็นผลให้ความ
เสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต�่ำมาก
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท / US Dollar
เคลือ่ นไหวอยูท่ ี่ 32.5-33.50 บาท ซึง่ อยูใ่ นอัตราทีค่ อ่ นข้าง
มีเสถียรภาพ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางด้านการส่งออกและ
น�ำเข้าในอัตราค่อนข้างต�่ำ และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
42
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อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนไว้เสมอมา

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของบริษัทฯ นั้นยังถือว่า
อยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำ เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทฯ มีหลาก
หลายและมีจ�ำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการตรวจเช็ค
เครดิตลูกค้าก่อนส�ำหรับลูกค้าโครงการที่มีมูลค่าการสั่ง
ซื้อ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีความสามารถใน
การช�ำระเงิน

ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงวิธีท�ำงานและขบวนการผลิต เพื่อลดจ�ำนวนพนักงานในโรงงานเสมอ
มา จึงท�ำให้บริษัทฯ มิได้มีความเสี่ยงด้านแรงงาน อีกทั้งยังมีแรงงานต่างชาติมากมายเข้ามาหางานในประเทศไทย จึงท�ำ
ให้บริษัทฯ สามารถเลือกคัดสรรพนักงานได้อย่างเพียงพอ
ในส่วนของส�ำนักงานใหญ่เนื่องจากที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนอโศก-ดินแดง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
พระราม 9 ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เป็นผลให้บริษัทฯมีพนักงานที่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ จากผลของที่
บริษัทฯ ตั้งอยู่ในท�ำเลที่สะดวกต่อการเดินทางไป-กลับ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม
ในปี 2561 บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นใด บริษัทร่วมที่ได้ลงทุนไปแล้วที่ผ่านมามีผลประกอบการที่ดีมี
กำ�ไร แต่เนื่องจากทุนที่ลงไปในบริษัทร่วมเป็นอัตราที่น้อยมาก ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน จึงมิได้มีนัยยะกับความเสี่ยง
ในการลงทุน และงบการเงินของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
บริษัทได้จัดท�ำประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ นอกจาก
นี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีเหตุการณ์ธรรมชาติ
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้
เตรียมแผนส�ำหรับภาวะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และการจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จำ�นวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้น
สามัญ จำ�นวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 200,000,000 บาท (สอง
ร้อยล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้ถือหุ้น

4,300,000

21.500

2.นายชาญชัย กุลถาวรากร

4,000,000

20.000

3.นายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส

1,812,400

9.062

4.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

1,150,039

5.750

5.นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส

1,100,000

5.500

6.นายวิเชียร ศรีมินินทร์นิมิต

999,400

4.997

7.นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส

992,800

4.964

8.น.ส.ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส

990,000

4.950

9.นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส

599,706

2.998

10.นางสาวสวรรญา วัฒนายนต์

549,800

2.749

3,505,855

17.529

20,000,000

100.000

รวม
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% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

11.ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
หมายเหตุ
1.
		
2.
3.
		
		

จำ�นวนหุ้น

การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นภรรยาของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของ
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่ออำ�นาจในการจัดการบริษัท
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โครงสร้างการจัดการ

ผูถือหุน
Shareholder
คณะกรรมการ
Board of Director

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive
Director

ประธานกรรมการบริหาร
Chief executive officer

กรรมการผูอํานวยการใหญ
President

ฝายขาย
Sales

ฝายบริหารงานตางประเทศ
International
Operation

ฝายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ

Research & Development

ฝายผลิต
Production

ฝายพัฒนา
ภาพลักษณองคกร
Corporate Branding

ฝายทรัพยากรมนุษย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Human Resource &
Information
Technology
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คณะกรรมการและกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

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

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

พงษ์สุทธิมนัส
สิทธานุกูล
พงษ์สุทธิมนัส
โชติจุฬางกูร
เทพสิทธา	
สุวรรณพานิช
เดชไกรศักดิ์
พงษ์สุทธิมนัส
กุลถาวรากร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.

นายไชยยงค์		
พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร
นายชัชวาล		
พงษ์สุทธิมนัส กรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์		
สิทธานุกูล
กรรมการบริหาร
นายดุษฎี			
พงษ์สุทธิมนัส กรรมการบริหาร
นอกเหนือจากที่ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแล้ว ยังได้ก�ำหนดให้คณะ
กรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ (Independent Directors) 3 คน จ�ำนวนที่เหลือเป็น กรรมการที่เป็นผู้
บริหาร (Executive Directors) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยได้ก�ำหนดนิยาม ดังนี้

กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
		 ที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
		 ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจากต�ำแหน่งดังกล่าวมาแล้ว
		 ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
		 คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่
		 จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่
		 อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
		 เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามาถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
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กรรมการบริหาร (Executive Directors)
หมายถึงกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานประจำ� และเป็นกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(Non-Executive Directors)
หมายถึ ง กรรมการจากภายนอกที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
กรรมการบริหารผู้มีอำ�นาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็น
ผู้บริหาร หรือพนักงานประจำ�ของบริษัทของบริษัท โดย
จำ�นวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วน
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
โดยคณะกรรมการเป็ น ผู้ พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามที่กำ�หนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด
และข้ อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยโดย
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลาก
หลายในด้ า นความรู้ ค วามสามารถที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
และไม่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรั บ ผิ ด ชอบได้ อย่างเต็มที่มีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น โดย
รวม แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำ�
เสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ
เพื่ อ ให้ ที่ ประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ นสามารถตั ดสิ นจากสารสนเทศ
ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เลื อ กตั้ ง กรรมการตามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี
การตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี
1 share : 1 vote
คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลาย
คนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง
ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้
จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับ
การอบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ
Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่างๆ
อาทิ เช่ น ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สำ � หรั บ กรรมการบริ ษั ท จด
ทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจน การเยี่ยมชม
กิจการและโรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจ
และการดำ�เนินงานของบริษัทได้มากขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1. พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ
3. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ
โดย พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมี
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง เป็ น กรรมการอิ ส ระ เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กรดูแลกำ�กับกิจการให้มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวน โดย
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3
ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ
อื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3
เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำ�นวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบ
แทนจะอยู่ในตำ�แหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
สอบทานให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการด�ำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการก�ำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
บริษัทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการปกติตามข้อบังคับของบริษัท
และเพื่อพิจารณารายการที่มีนัยส�ำคัญ หรือผลกระทบส�ำคัญต่อบริษัท
5. จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส		
7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไป
ถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท ตลอดจน มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษา
ผลประโยชน์บริษัทและของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ก�ำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. พิจารณา อนุมัติแผนธุรกิจประจ�ำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุนที่น�ำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าวเป็นประจ�ำปีละครั้ง
5. ก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อ
บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดให้มรี ะบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทมี่ คี วามเชือ่ ถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษทั
ทีเ่ ป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
8. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
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และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบโดยก�ำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�ำคัญ
10. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และ
พิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท
เพื่อให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
ผู้จัดการ หรืออาจมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับอ�ำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หากมีการมอบ
อ�ำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
12. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
ถูกต้องตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัทราบ
14. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและของกรรมการแต่ละคน อย่างมีหลักเกณฑ์ และ
ท�ำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจ�ำทุกปี
ทั้งนี้ อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา
หรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิทินให้เป็นไปตามกฏระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ
นอกจากนี้ อ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อ�ำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะ
กรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตราฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
คณะกรรมการบริษัท
4. เป็ น ประธานที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น และควบคุ ม การ
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและตาม
ระเบียบวาระที่ก�ำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือ
หุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฏหมายก�ำหนดไว้โดยเฉพาะให้
เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการนั้นบริษัทให้ความส�ำคัญ
กับการสรรหาบุคคลเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหาก

เป็นการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์
ประกอบและคุ ณ สมบั ติ ที่ ส อดคล้ อ งตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด,
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ.
2535 รวมถึง ข้อบังคับบริษัทโดยค�ำนึงถึงการก�ำหนดให้
เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ
ประสบการณ์ ก ารท�ำงานมี ค วามเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น
และมี ภ าวะความเป็ น ผู ้ น�ำวิ สั ย ทั ศ น์ ก ว้ า งไกลอั น เป็ น
ประโยชน์ ต ่ อ การด�ำเนิ น กิ จ การของบริ ษั ท รวมถึ ง
คุณธรรมและจริยธรรม พิจารณาจากทักษะและความ
จ�ำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะและสอดคล้อง
กั บ องค์ ป ระกอบอื่ น ตามกลยุ ท ธ์ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ส�ำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิมพิจารณาจาก
องค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่าน มา
การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด�ำเนินกิจการของบริษัทโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น
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หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการ
ทำ�งานของกรรมการ รวมถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำ�นวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้
สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบความตั้งใจของกรรมการประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัตลาดและคู่แข่งขัน โดยที่ค่า
ตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยประเภทของค่า
ตอบแทน คือ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น
อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาโดยประธานกรรมการบริหาร และ
ผลการดำ�เนินการของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง
หมายเหตุ
- ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายปี
- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล
นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส
โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล, นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และนายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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คณะกรรมการบริหาร/คณะอ�ำนวยการจัดการ
1. นายชัชวาล		
พงษ์สุทธิมนัส		
2. นายไชยยงค์		
พงษ์สุทธิมนัส		
3. นายสุรพงษ์		
สิทธานุกูล		
4. นายดุษฎี		
พงษ์สุทธิมนัส		
							
							
5. นายชาคริต		
วรชาครียนันท์		
6. นายสมชาย		
นิมิตรสุขเจริญ		
7. นายไมตรี		
ศรีทิพโพธิ์		
8. นางสาวอภิรดี
วรชาครียนันท์		
9. นางสาวนวรัตน์
พิลาภรณ์ชัย		
10. นายปภัทท์		
ภูวเศรษฐ		

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รักษาการผู้อ�ำนวยการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายผลิต
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ต�ำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท
รายชื่อ

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการ

X

X

X

2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

X

X

3. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

X

X

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

4. นายสุรชัย

โชติจุฬางกูร

X

5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา

X

6. นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช

X

7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

X

8. นายดุษฎี

พงษ์สุทธิมนัส

9. นายชาญชัย

กุลถาวรากร

X

X
X
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ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารและคณะอำ�นวยการจัดการ

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วนการ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
ถือหุ้นใน
บริษัท
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง

ชื่อหน่วย
งาน

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

75 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

21.500

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

2. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

65 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยมาลัยธรรมศาสตร์

0.003

2555
กรรมการผู้จัดการ บมจ. ร้อกเวิธ
2556 - ปัจจุบัน ใหญ่
บมจ. ร้อกเวิธ
ประธารกรรมการ
บริหาร

3. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

47 ปริญญาตรี สาขาการตลาด
OKLAHOMA CITY UNIVERSITY

5.500

2555
ผู้ช่วยกรรมการผู้ บมจ. ร้อกเวิธ
บมจ. ร้อกเวิธ
2556 – ปัจจุบัน จัดการ
กรรมการผู้อำ�นวย
การใหญ่

4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

70 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5.750

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

5. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
กรรมการบริหาร

68 มัธยมศึกษาปีที่ 3

5.431

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ. ร้อกเวิธ
ใหญ่
บมจ. ร้อกเวิธ

6. ศาสตราจารย์พิเศษพลโทพิศาล เทพสิทธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

86 พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต
นิติศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
เลขทะเบียน 2321

-ไม่มี-

2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะ
กรรมการตรวจ
สอบ

7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

76 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ไม่มี-

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคม
โรงพยาบาล
เอกชน

บมจ. ร้อกเวิธ
บมจ. ร้อกเวิธ

8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

69 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนด
ค่าตอบแทน

บมจ.
เพรซิเดนท์
ไรซ์
โปรดักส์

9. นายชาญชัย กุลถาวรากร
กรรมการ

62 ปริญญาโท คณะ
เศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

20.000

2556 – 2557 กรรมการบริหาร
2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บล.เคทีบี จก.
บล.เอเอส
แอล จก.
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ประธานคณะ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่า
ตอบแทน

บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง
บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
คณะกรรมการ
จ�ำนวน 9 ท่าน
(เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน) ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนในรอบ 1 ปี
เป็นจ�ำนวนเงิน 1,080,000 บาท
คณะกรรมการ/คณะอ�ำนวยการการจัดการ
จ�ำนวน 10 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นคณะกรรมการด้วย จ�ำนวน 4 ท่าน จะได้รับผลตอบแทนส�ำหรับรอบระยะ
เวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจ�ำนวน 38.28 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่น ๆ
- ไม่มี -

รายงานประจำ�ปี 2561
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08

การกำ�กับดูแล
กิจการ

08

การก�ำกับดูแล
กิจการ

การก�ำกับดูแล
กิจการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดี ของการก�ำกับดูแลกิจการโดยก�ำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ และการ
ปฏิบัติงานในด้ายต่างๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์การ ซึ่งในการก�ำกับดูแลกิจการนั้นจะยึดถือหลัก
ปฏิบัติ 15 ประการ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับ
ดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญและ
จำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติ
ตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำ�หนดนโยบายและทิศทาง
การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ให้ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ระบบ
การควบคุ ม และการตรวจสอบภายในกำ � กั บ ดู แ ลฝ่ า ย
บริหารให้ดำ�เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อ
กำ�หนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
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2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือ
หุ้น กำ�หนดให้มีการอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น, ส่ง
ข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เพื่อให้มีข้อมูลในการ
ตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำ�การ โดยในแต่ละ
วาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการ
บันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
		 บริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
พนักงาน
บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
คู่ค้า
บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติ
			
ตามสัญญาต่อคู่ค้า
เจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
ลูกค้า
บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับ
			
ของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบด�ำเนินการให้แก่ลูกค้า
			
โดยเร็วที่สุด
คู่แข่ง
บริษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการแข่งขัน
			
หลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริตเพือ่ ท�ำลายคูแ่ ข่ง
ชุมชน
มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
หน่วยงานราชการ
บริษัทให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ
			
เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการ
			
ผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การท�ำงานและเปิดโอกาสให้
			
หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ความ
			
ปลอดภัย
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่า
นี้ ได้รับการดูแลอย่างดี

4.การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2561 จำ�นวน 1
ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ซึ่งประกอบ
ด้วย กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้
ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ใน
วันประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็น
ที่สำ�คัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได้

5.ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนด วิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัทตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้
เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพแประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน, การบริหารความ
เสี่ยง และติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ

6.ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทางบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยว
โยงกันส�ำหรับบริษัท
• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 - ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
			 ถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ ส�ำนั ก งานก�ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์
			 และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระ
			 ราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
			 พ.ศ. 2535
		 - ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบ
			 ข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคล
			 ภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และ
			 ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน
			 ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน
รายงานประจำ�ปี 2561
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7.จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการ ฝ่ า ยจั ด การ และพนั ก งาน เพื่ อ ให้ ผู ้ ที่
เกี่ ย วข้ อ งยึ ด ถื อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต าม
ภารกิ จ ของบริ ษั ท ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับ
ทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อสาร
กับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอและติดตามการปฏิบัติตาม
แนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทาง
วินัยไว้ด้วย

8.การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ
3 ท่าน

9.การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการ

ผู้ จั ด การ เพื่ อ เป็ น การแบ่ ง แยกหน้ า ที่ ใ นการกำ � หนด
นโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�

10.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่ า ตอบแทนกรรมการ : บริ ษั ท ได้ กำ � หนดนโยบายค่ า
ตอบแทนกรรมการไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใส โดยค่ า
ตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียง
พอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ
และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้
รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห าร : ค่ า ตอบแทนผู้ บ ริ ห ารเป็ น ไป
ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษัทและผลการ
ดำ � เนิ น งานของผู้ บ ริ ห ารแต่ ล ะท่ า น โดยเสนอจำ � นวน
ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื่ อ
พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย
จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2561 : ในปี 2561 บริษัทได้
จ่ า ยค่ า ตอบแทนต่ า งๆ ให้ แ ก่ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารมี
รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
• กรรมการ

ปี 2560
จำ�นวนราย

ปี 2561

จำ�นวนเงินรวม (บาท)

จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม(บาท)

เบี้ยประชุม

9

1,080,000

9

1,080,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

3

500,000

3

500,000

12

1,580,000

12

1,580,000

รวม

• คณะอ�ำนวยการจัดการ
ปี 2560
จำ�นวนราย
เบี้ยประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าชดเชยเกษียณอายุ
รวม
60
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ปี 2561

จำ�นวนเงินรวม (บาท)

จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม(บาท)

-

-

-

-

10

36,367,512

10

38,277,565.00

1

4,992,000

-

-

10

41,029,512

10

38,277,565.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงิน

• กรรมการ : ไม่มี
• กรรมการบริหารและผู้บริหาร : ไม่มี

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีก�ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมี
การก�ำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัด
หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยในปี
2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำนวน 5 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จ�ำนวน 0 ครั้ง รวมทั้ง
สิ้น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
รายชื่อ

วาระการดำ�รง
ตำ�แหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
การประชุมวาระ
ปกติ

การประชุมวาระ
พิเศษ

รวม

1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

15

4/5

0/0

4/5

2.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

16

4/5

0/0

4/5

3.นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

16

5/5

0/0

5/5

4.นายดุษฎี

พงษ์สุทธิมนัส

15

4/5

0/0

4/5

5.นายสุรชัย

โชติจุฬางกูร

15

3/5

0/0

3/5

6.พลโทพิศาล เทพสิทธา

14

3/5

0/0

3/5

7.นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

14

5/5

0/0

5/5

8.นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

11

4/5

0/0

4/5

9.นายชาญชัย กุลถาวรากร

6

0/5

0/0

0/5

ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะ
กรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้
ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท
ประกอบการพิจารณาก�ำหนด ก่อนน�ำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

13.ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
		 บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ โดยมีการก�ำหนดภาระหน้าที่
		 อ�ำนาจการด�ำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุม
		 ภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
		 กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์และมีการแบ่ง
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		 แยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่าง
		 กันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงิน
		 เสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
		 บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงิน
		 ส�ำคัญของบริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
		 และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliace Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
		 อิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจ
		 สอบด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน
ประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมี
การเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว ่ า ข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ล้ ว นมี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้ก�ำชับให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้สม�่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความ
ส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้
มอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้ง
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร
0-2246-8888 หรือที่ website www.rockworth.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีการก�ำกับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยแบ่งความส�ำคัญของระดับข้อมูล เพือ่ ป้องกันมิให้พนักงาน หรือผูบ้ ริหารน�ำ
ข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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บุคคลากร
สาย
สายการผลิต
สายการขาย, การตลาดและบริการ
สายนำ�เข้าอุปกรณ์ วัสดุ
สายส่งออก
สายการเงินและบริหาร
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2561
366
171
4
9
76

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

626

628

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 626 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น
103,260,440.00 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือน				
94,252,777.00 บาท
2. โบนัส
			
6,960,229.00 บาท
3. เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
2,047,434.00 บาท
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09

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

09

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งจะสร้างสรรค์สถานที่ทำ�งานที่
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำ�งานของคน ” ถือเป็นกรอบแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้
ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดีภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ดำ�เนินการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายด้านต่างๆ ที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายระบบบริหารจัดการองค์กร
ด้านคุณภาพ
• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
• ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัย
• ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
• พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความรู้และความ
		 สามารถในธุรกิจที่ดาเนินการ
• พัฒนาระบบงานและการทางานให้มีประสิทธิภาพ
		 และประสิทธิผล
• พั ฒ นาผู ้ ส ่ ง มอบให้ เ ป็ น ผู ้ มี คุ ณ ภาพในงานและ
		 ผลิตภัณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม
• ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด
		 ช่วยลดการก่อให้เกิดขยะอันตรายและลดการใช้
		 พลังงาน
• ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบอันเกิด
		 จากกิจกรรมของบริษัท
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• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรักษ์
		 สิ่งแวดล้อมของพนักงาน น�ำไปสู่การสร้างสรรค์
		 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
• ป้องกันและลดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากการท�ำงาน
		 ของพนักงาน
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้
		 กับพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
• พัฒนาระบบงานและการทางานให้มีประสิทธิภาพ
		 และประสิทธิผล
• พัฒนาผูส้ ง่ มอบให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ภาพในงานและผลิตภัณฑ์

ด้านพลังงาน
• การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีความ
		 สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ด้าน
		 พลังงานที่เกี่ยวข้อง
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน
		 อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้
• สื่อสารแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
		 ให้พนักงานทราบและนำ�ไปปฏิบัติ
• พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำ�หนด
		 ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำ�งานด้าน
		 การจัดการพลังงาน
• บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร

• งบประมาณ เวลาในการทำ�งาน การฝึกอบรมและ
		 การมีส่วนร่วมในการนาเสนอข้อคิดเห็น
• การออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ
		 อุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต และบริ ก ารอื่ น ๆที่ จำ � เป็ น ต้ อ ง
		 พิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานทุกปี
		 นอกจากนี้บริษัทยังคงตระหนักถึงการดำ�รงรักษา
และพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสี เขี ย วขององค์ ก รขององค์ ก ร
ให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) อันจะก่อให้
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ชุ ม ชน สั ง คม ตามหลั ก
ธรรมาภิบาล

หลักการและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก จริ ย ธรรม
โปร่งใส ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียและผลประโยชที่มีความขัดแย้งกัน การรักษา
ความลับการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง
พนั ก งาน ความปลอดภั ย ด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง
แวดล้ อ มและมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนได้ สื่ อ สารให้
พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อห้ามว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า
สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายการด�ำเนินกิจการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม สนั บ สนุ น ให้
พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี
ในการต่อต้านคอรัปชั่น บริษัทเปิดช่องทางให้มีการแจ้ง
เบาะแส โดยมีขั้นตอนการแจ้งและวิธีการพิจารณาข้อร้อง
เรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านคณะกรรมการ รวมทั้งการ
คุ ้ ม ครองผู ้ แ จ้ ง เพื่ อ ให้ รู ้ สึ ก ปลอดภั ย ที่ จ ะรายงาน
พฤติ ก รรมที่ น ่ า สงสั ย ว่ า อาจเป็ น การกระท�ำที่ ฝ ่ า ฝื น
นโยบายการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ ส่ ง สั ย ว่ า อาจ
เป็นการกระท�ำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
หรือบุคคลากรของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายลงโทษ
พนักงานที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ

3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน
บริษทั ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
โดยมี น โยบายส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
เสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็น
ฐานรากของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วย
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เคารพในความเป็น
ปัจเจกและความมีศักดิ์ศรีโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้อง
เรียนเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านนโยบายการจ้างงาน
บริษัทฯ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถประสบการณ์
พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้มีโอกาสก้าวหน้า รวมถึง
การจ้างงานคนพิการ แรงงานต่างชาติ ทุกคนจะได้รับการ
ปกป้อง ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเดียวกัน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานทุกคน เป็นทรัพยากร
ที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงให้การดูแลทุกด้านอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งด้านการแต่งตั้ง โยก
ย้าย ผลตอบแทน สวัสดิการด้านต่างๆ การฝึกอบรมและ
พัฒนาการจัดการด้านองค์ความรู้ การจัดการด้านความ
ก้ า วหน้ า ในสายงาน โดยค�ำนึ ง ถึ ง หลั ก การจู ง ใจให้
พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการ
วิเคราะห์ค่างาน การจัดระดับต�ำแหน่งงาน และโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
รายงานประจำ�ปี 2561
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
		 การผลิ ต สิ น ค้ า ของบริ ษั ท จะมี น โยบายที่ เ น้ น ให้
สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม
โดยสินค้าจะผ่านกระบวนการออกแบบและเทคนิคทาง
วิศวกรรมที่มีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อดูแลสุขภาพ
ของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและ
		 การใช้งานของลูกค้าโดยการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ สี ารประกอบ
		 อินทรีย์ระเหย (VOC) ต�่ำ
• สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดีโดยการลดสาร
		 พิษที่ตกค้างจากวัตถุดิบโดยค�ำนึงถึงสุขภาพของผู้
		 ใช้งานสินค้าเป็นหลัก
• สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าปลอดจาก
		 สารก่อภูมิแพ้และสารก่อมะเร็งโดยการรับรองทั้ง
		 สินค้าและกระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• สิ่งแวดล้อม
		
เยื่อกระดาษกันกระแทก
			 การมุ ่ ง เน้ น ด�ำเนิ น กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
		 เพื่ อ ตอบสนองนโยบายขององค์ ก รให้ ล รรลุ ผ ล
		 ส�ำเร็ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากแนวคิ ด เปลี่ ย น
		 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องสินค้าและเสริม
		 ความแข็ ง แรง เราได้ เ ปลี่ ย นจากการใช้ โ ฟมกั น
		 กระแทก ซึ่งเป็นวัตถุดิบส่งผลกระทบเมื่อหมดอายุ
		 การใช้งาน ด้านการก�ำจัดด้วยการฝังกลบต้องใช้
		 ระยะเวลาหลายสิบปีที่จะย่อยสลายหรือการก�ำจัด
		 โดยการเผาท�ำลายก็ ยั ง คงสร้ า งผลมลภาวะทาง
		 อากาศและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการท�ำงาย เรา
		 จึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลอัด
		 ขึ้นรูปวัตถุดิบในการบรรจุกันกระแทกสินค้า นั่น
		 คือ เยื่อกระดาษกันกระแทกและหลังจากการน�ำ
		 สิ น ค้ า ไปติ ด ตั้ ง ให้ กั บ ลู ก ค้ า แล้ ว เราก็ ไ ด้ น�ำเยื่ อ
		 กระดาษนี้กลับมาใช้ซ�้ำใหม่ได้อีกด้วยเราได้เริ่ม
		 โครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2559–ปัจจุบันโครงการนี้
		 ช่วยลดการทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากและการน�ำกลับ
		 มาใช้ยังช่วยลดการท�ำลายต้นไม้ได้ปีละ 184 ต้น
• ลดปริมาณเศษผ้าปนเปื้อน
			 เศษผ้าท�ำความสะอาดวัสดุส�ำคัญในกระบวนการ
		 ท�ำความสะอาดเฟอร์ นิ เ จอร์ ก ่ อ นส่ ง เศษผ้ า ท�ำ
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		 ความสะอาดวัสดุส�ำคัญในกระบวนการท�ำความ
		 สะอาดเฟอร์ นิ เ จอร์ ก ่ อ นส่ ง มอบถึ ง มื อ ลู ก ค้ า
		 บริษัทฯมีตระหนักถึงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 และลดการก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะปนเปื ้ อ นที่ ต ้ อ งน�ำไป
		 ก�ำจัดจึงได้จัดท�ำโครงการลดการใช้เศษผ้าขาว ปี
		 2561 เทียบปีฐาน 2560 ซึ่งสามารถลดปริมาณการ
		 ใช้เศษผ้าขาวได้ 41%
• พลังงาน
ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต
			 บริษัทตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
		 การลดการสูญเสียของพลังงานในระบบอัดอากาศ
		 ด้วยการสานต่อโครงการที่ท�ำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
		 ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดอัตราการรั่วไหลของระบบ
		 อัดอากาศการศึกษาจุดคุ้มทุนในการลงทุนอุปกรณ์
		 ต่ า งๆในระบบอั ด อากาศ เช่ น เพิ่ ม ขนาดถั ง ลม
		 ต้ น ทางและการต่ อ ระบบท่ อ ลมให้ เ ป็ น วงแหวน
		 Loop ring เพื่ อ ลดภาระการท�ำงานของปั ้ ม ลม
		 สามารถจ่ายแรงดันลมเพียงพอกับความต้องการใน
		 การใช้งาน และประหยัดพลังงานด้วยเช่นเดียวกัน
		 ซึ่งจะได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในต้นปี 2562
		
ระบบแสงสว่าง
			 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
		 ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High bay 400W
		 มาเป็นหลอด High bay LED120W ในกระบวนการ
		 ผลิ ต แทน ซึ่ ง จะช่ ว ยลดปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งาน
		 ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เดิมได้มากกว่า 70% ซึ่ง
		 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า ทั้งลดต้นทุนการผลิต
		 ได้แสงสว่างมากขึ้น ช่วยให้การท�ำงานสะดวกมาก
		 ขึ้น อีกทั้งยังลดความร้อนสะสมในโรงงานได้เป็น
		 อย่างดีนอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน
		 ให้กับโลกของเราด้วยเช่นเดียวกัน
		
ระบบความร้อน
			 ศึกษาจุดคุ้มทุนในการลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ ใน
		 เตาอบสี ซึ่งใช้พลังงานทั้งไฟฟ้า และแก็ส LPG ใน
		 ปริมาณที่มากซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ที่
		 มีนัยะส�ำคัญทางด้านการใช้พลังงานการปรับปรุง
		 ในกรอบ เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพของ Burner
		 เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและ LPG และเปลี่ยนฉนวน
		 ห้องอบสี เพื่อลดความร้อนสูญเสียจากรอยรั่วต่างๆ

ซึ่งจะได้ปรับปรุงระบบดังกล่าวในต้นปี 2562
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
		 บริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการ
ปลูกจิตส�ำนึกการแบ่งปัน การมีจิตอาสา มีศีลธรรมในการด�ำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้วยความตระหนักถึงสังคม
ชุมชนต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษา
• กิจกรรมวันเด็ก ชวนน้องแยกขยะ ณ โรงเรียนชุมชนวัดก�ำแพง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

• โครงการปันกัน โดย บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการ
บริจาคเฟอร์นิเจอร์มือสอง ในกิจกรรมปันกันของใหญ่ น�ำไป
จ�ำหน่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส

• โครงการเหลือขอ โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิบ้านนก
ขมิ้นรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ น�ำไปจ�ำหน่ายเป็นทุนการ
ศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส

• มอบเงิน 100,000 บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาแด่บุตร
ของพนักงานที่มีผลการเรียนดี
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• คณะนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ มาเยี่ยมชมโรงงาน

ด้านสังคม
• การจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทยทุกๆ ไตรมาส

• การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ�ำปี 2561
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• ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
Human Space and Technology คือ Core Value หรือหัวใจหลักที่ทาง ROCKWORTH ยึดถือเป็นแกนหลักในการ
ท�ำงานของเราซึ่งต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy” ถือ
เป็นการจัดรูปแบบสถานที่ท�ำงาน ซึ่งมุ่งเน้นความสุขของผู้ท�ำงานเป็นส�ำคัญ ด้วยการอ�ำนวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการในการท�ำงานของผู้ท�ำงานให้ได้มากที่สุด ผ่านแนวคิดส�ำคัญทั้ง 3 ข้างต้น
โดยแนวความคิดที่น�ำมาใช้พัฒนาคือ Activity-Based Workplace คือการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับกิจกรรมในการท�ำงานประเภทต่างๆ โดยจะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกิจกรรม
เหล่านั้นโดยเฉพาะ เช่น โต๊ะส�ำหรับนั่งท�ำงาน Phone Boot ส�ำหรับการโทรศัพท์หรือพื้นที่เปิดส�ำหรับการท�ำงานแบบ
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ (Collaboration) รวมถึงห้องประชุมหลากหลายขนาด ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งการจัด
พื้นที่ในรูปแบบนี้ เป็นวิธีที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดสรรพื้นที่แบบ Traditional Solution ถึง 30%
ในส่วนเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารในการท�ำงานเป็นอย่างมาก โดยท�ำให้การท�ำงานนั้นมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น, ออฟฟิศที่ท�ำงานมีบรรยากาศที่ดีขึ้น, ช่วยลดค่าใช้จ่ายของออฟฟิศลง ในขณะที่รูปแบบของการ
ท�ำงานก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ท�ำให้องค์กรต้องปรับตัว
เรื่องการเชื่อมต่อและการน�ำอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มากขึ้น ในขณะที่เหล่าผู้ใช้งานขององค์กรจะเป็นผู้
ก�ำหนดทิศทางหลักของเทคโนโลยีที่องค์กรจะต้องรองรับให้ได้ เพื่อให้การท�ำงานทั้งหมดในแต่ละฝ่ายขององค์กรเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ในส่วนของผู้ใช้งานนั้นเกี่ยวกับสุขภาพและการยศาสตร์ (Ergonomic Design) การออกแบบพื้นที่ท�ำงานด้วยการ
จัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทของการท�ำงานที่หลากหลาย (Flexible Working) เพื่อช่วย
เพิ่มศักยภาพในการท�ำงาน (Productivity) ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงช่วยลดความเครียดและความ
เหนื่อยล้าจากการท�ำงานได้อีกด้วย ทั้งนี้นอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH ยัง
มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงาน (ลดการระเหยของสารก่อมะเร็งใน
วัตถุดิบและกระบวนการผลิต) โดยในปีนี้ทาง ROCKWORTH ได้รับมาตรฐาน Indoor AdvantageTM Gold – Office Furniture ทุกรายการสินค้าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยส�ำหรับการออกแบบอาคาร หรือพื้นที่ที่ต้องการได้
รับการรับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) อีกด้วย
รายงานประจำ�ปี 2561
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ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล
เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2561 นี้จะเน้น
สินค้าที่ตอบสนองการท�ำงานแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในยุคที่ต้องมี
การปรับตัวทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด
ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่างสินค้าดังนี้

EMPIRE
ระบบชุดโต๊ะท�ำงาน ซึ่งพัฒนาให้กับตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆ และลดภาระ
การรับน�้ำหนักของกระดูกสันหลัง โดยสามารถปรับความสูงได้ในระดับต่างๆกันเพื่อ
เปลี่ยนท่าทางการท�ำงานช่วยลดความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการท�ำงานได้
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HAF
ระบบโซฟาที่เน้นและส่งเสริมการท�ำงานในรูปแบบ WORK & RELAX เนื่องจากการท�ำงานในปัจจุบัน ผู้ใช้งานที่เป็น
Generation ใหม่ที่ทีกระบวนการคิดและความเชื่อที่ต่างจากคนยุคเดิมดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ต้องสามารถใช้งานปรับเปลี่ยน
ได้หลากหลายรูปแบบหรือ Function

SOFA STOOL
เน้นการใช้งานในส่วนการคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นแบบไม่เป็นทางการ
ส�ำหรับปี 2561 ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังมุ่ง
เน้ น การพั ฒ นา นวั ต กรรมให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละต้ อ ง
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ใช้งานรุ่น
ใหม่ ซึ่งจะเน้นที่ผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ในตลาดแรงงานเพื่อ
สร้างความสุข กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์และเพิ่ม
ศักยภาพในการท�ำงาน ของพนักงานในยุคปัจจุบัน เพื่อ
เป็นส่วนร่วมให้ความส�ำเร็จของลูกค้าแต่ละรายต่อไป
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การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ประจ�ำปี 2561 โดยผลจากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อ
บกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการการควบคุมภายใน
ที่พอเพียงเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ส�ำหรับองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
และวั ด ผลได้ โดยค�ำนึ ง ถึ ง ความเป็ น ธรรมต่ อ พนั ก งาน ลู ก ค้ า คู ่ ค ้ า
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการ
ทบทวนการปฏิ บั ติ ต ามเป้ า หมายที่ ก�ำหนดไว้ อ ยู ่ เ ป็ น ประจ�ำ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่าย
บริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายการเงินการบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากร
มนุ ษ ย์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแผนกตรวจสอบภายใน โดยมี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อ
รับทราบปัญหาและก�ำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทฯ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่าย
บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงแบ่ง
แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออก
จากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. ระบบสารสนเทศ และ
การสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยได้พัฒนาโปรแก
รมการปฎิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
และสนับสนุนการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

บริ ษั ท ฯ ก�ำหนดให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาของแต่ ล ะฝ่ า ยงานติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านอย่ า งสม�่ำ เสมอ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การควบคุ ม
ภายในได้ด�ำเนินการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยมีแผนกตรวจสอบ
ภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
รายงานการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(1) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสม
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2561 ได้ให้ความ
เห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การควบคุมทั่วไปสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะน�ำ
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หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

78

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

รายงานประจำ�ปี 2561

หลักสูตรอบรม
- 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
- การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรการจัดการพลังงานสากล
- แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวังในการนำ�มาตรฐาน
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
(Business Continuity Management Standard: BCS)
- Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2015
- การสอบทานกระบวนการจัดทำ�และติดตามการดำ�เนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ รุ่นที่1/61

(2) หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฎิบัติงาน
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้ผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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11

รายการ
ระหว่างกัน

11

รายการ
ระหว่างกัน

รายการ
ระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการทำ�รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคา
ซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำ�หรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้
ชื่อบริษัท
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มูลค่ารายการ
ความ
ลักษณะรายการ
สัมพันธ์
2561 2560

1. บริษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์
เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จ�ำกัด

บริษัทร่วม ซื้อขายสินค้าและ
(ถือหุ้น วัตถุดิบ
41%) และการค�้ำประกัน

9

2. บริษัท คอฟฟี่ พร็อพ
เพอร์ตี้ส์ พลัส จ�ำกัด

มีกรรมการ ค่าเช่าและบริการ
ร่วม
และค่า
สาธารณูปโภค

1.10

1.10 เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเล
เดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่ากว่าราคาค่า
เช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามี
ก�ำหนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 1 ตุลาคม
2562

3. บริษัท คอปเปอร์
คราวน์ จ�ำกัด

มีกรรมการ ค่าเช่าและบริการ
ร่วม
และค่า
สาธารณูปโภค

1.15

1.15 เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเล
เดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่ากว่าราคา
ค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีก�ำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ
31 ธันวาคม 2562

4. บริษัท คราวน์
อินโนเวชั่น จ�ำกัด

มีกรรมการ ค่าเช่าและบริการ
ร่วม
และค่า
สาธารณูปโภค

0.36

0.12 เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเล
เดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่ากว่าราคาค่า
เช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามี
ก�ำหนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 สิงหาคม
2562
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รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ด�ำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วน
ใหญ่เกี่ยวเนื่องการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติทางธุรกิจ
ในส่วนค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค เป็นการให้เช่าพื้นที่วา่ งในที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
ในการท�ำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่
คิดกับบุคคลภายนอกและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างกัน

นโยบายการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไป
ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
เป็นรายการที่ด�ำเนินไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผล
และค�ำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก
หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัท
จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การค้ำ�ประกัน
บริษัทฯ ค�้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านรูปี (2560: 228 ล้านรูปี)
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12

ข้อมูลทาง
การเงินที่สำ�คัญ

12

ข้อมูลทาง
การเงินที่สำ�คัญ

ข้อมูลทาง
การเงินที่สำ�คัญ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561,2560 และ 2559
(หน่วย : บาท)

2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

86

2560

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

40,974,719
100,279,449
117,299,176
122,633,460
14,394,929
395,581,733

5.2
12.7
14.9
15.5
1.8
50.1

49,689,218
99,366,264
71,928,038
112,849,124
7,379,850
341,212,494

7.1
14.1
10.2
16.1
1.1
48.6

77,375,682
108,189,981
89,799,380
118,278,971
5,386,062
399,030,076

10.1
14.1
11.7
15.5
0.7
52.1

20,325,000
86,100

2.6
0.0
0.0
0.2
8.8
37.5
0.2
0.3
0.0
0.3
49.9

20,778,949
131,600
1,500,000
65,500,000
259,035,961
3,096,980
4,640,954
4,244,270
2,217,688
361,146,402

3.0
0.0
0.0
0.2
9.3
36.9
0.4
0.7
0.6
0.3
51.4

11,625,543
5,253,704
1,500,000
63,490,000
273,713,885
4,765,337
950,866
5,205,841
366,505,176

1.5
0.7
0.0
0.2
8.3
35.8
0.6
0.1
0.0
0.7
47.9

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,238,521
394,276,626

รวมสินทรัพย์

789,858,359 100.0
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2559

1,500,000
69,600,000
296,586,529
1,686,156
2,254,320

702,358,896 100.0

765,535,252 100.0

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561,2560 และ 2559
(หน่วย : บาท)

2561
จำ�นวนเงิน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2560
%

จำ�นวนเงิน

2559
%

จำ�นวนเงิน

%

88,144,688

16.5
0.0
11.2

136,000,000
1,642,360
68,570,905

19.4
0.2
9.8

140,000,000
6,431,466
75,168,982

18.3
0.8
9.8

10,080,000

1.3

-

0.0

-

0.0

504,185
19,078,839
5,978,509

0.1
2.4
0.0
0.8

1,427,577
18,458,036
3,746,720

0.2
2.6
0.0
0.5

1,678,118
12,621,543
6,116,619
6,626,195

0.2
1.6
0.8
0.9

253,786,221

32.1

229,845,598

32.7

248,642,923

32.5

18,240,000

2.3

-

0.0

-

0.0

1,072,291
53,495,182
3,718,759

0.1
6.8
0.5

1,573,331
49,674,663
-

0.2
7.1
0.0

3,248,291
44,311,126
6,141,565

0.4
5.8
0.8

76,526,232

9.7

51,247,994

7.3

53,700,982

7.0

330,312,453

41.8

281,093,592

40.0

302,343,905

39.5

200,000,000

25.3

200,000,000

28.5

200,000,000

26.1

200,000,000

25.3

200,000,000

28.5

200,000,000

26.1

13,650,000
167,154,102
78,741,804

1.7
21.2
10.0

13,100,000
156,877,647
51,287,657

1.9
22.3
7.3

13,100,000
199,278,176
50,813,171

1.7
26.0
6.6

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

459,545,906

58.2

421,265,304

60.0

463,191,347

60.5

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

789,858,359

100.0

702,358,896

100.0

765,535,252

100.0

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
ที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

130,000,000
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559
(หน่วย : บาท)

2561
จำ�นวนเงิน
กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น

%

จำ�นวนเงิน

2559
%

จำ�นวนเงิน

%

624,003,517

100.0

542,370,276

100.0

706,288,333

100.0

4,100,000

0.7

2,010,000

0.4

-

0.0

8,203,246

0.0
0.0
1.3

5,337,151

0.0
0.0
1.0

189,726
6,090,255

0.0
0.0
0.9

12,303,246

2.0

7,347,151

1.4

6,279,981

0.9

รวมรายได้

636,306,763

102.0

549,717,427

101.4

712,568,314

100.9

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

437,723,766
85,002,746
94,030,646

70.1
13.6
15.1
0.0

405,418,462
84,050,885
96,868,764
-

74.7
15.5
17.9
0.0

480,374,984
89,146,460
109,770,363
6,166,960

68.0
12.6
15.5
0.9

รวมค่าใช้จ่าย

616,757,158

98.8

586,338,111

108.1

685,458,767

97.1

กำ�ไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
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2560

0.0

0.0

0.0

3.1

(36,620,684)

-6.8

27,109,547

3.8

0.0

-

0.0

8,038,252

1.1

19,549,605

3.1

(36,620,684)

-6.8

35,147,799

5.0

(7,623,658)

-1.2

(8,023,184)

-1.5

(9,484,670)

-1.3

19,549,605

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย)
ภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

11,925,947

1.9

(44,643,868)

-8.2

25,663,129

3.6

(1,099,492)

-0.2

9,852,228

1.8

(7,482,635)

-1.1

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

10,826,455

1.7

(34,791,640)

-6.4

18,180,494

2.6
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559
(หน่วย : บาท)

2561
จำ�นวนเงิน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

2560
%

จำ�นวนเงิน

2559
%

จำ�นวนเงิน

%

867,684

0.1

593,108

0.1

380,837

0.1

(173,537)

0.0

(118,622)

0.0

(76,167)

(0.0)

694,147

0.1

474,486

0.1

304,670

0.0

0.0

(3,261,142)

-0.6

#REF!

#REF!

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
กำ�ไรจากการตีราคาที่ดิน
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

33,450,000
(6,690,000)

-1.1

652,228

0.1

#REF!

#REF!

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

26,760,000

4.3

(2,608,914)

-0.5

#REF!

#REF!

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

27,454,147

4.4

(2,134,428)

-0.4

#REF!

#REF!

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

38,280,602

6.1

(36,926,068)

-6.8

#REF!

#REF!

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

0.54

(1.74)

0.91
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)

2561
จำ�นวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ตัดจำ�หน่ายลูกหนี้การค้า
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

2559
จำ�นวนเงิน

11,925,947

(44,643,868)

25,663,129

(4,212,568)
0
(1,859,580)
27,548,417
0
0
(4,100,000)
(101,447)
0
0
5,098,329
1,334,004
6,350,823

(4,616,705)
389,122
3,412,529
33,288,998
0
0
(2,010,000)
(388,194)
(301,072)
27,831
7,293,355
4,034,089
6,385,963

8,463,456
0
(5,215,521)
39,056,598
(8,038,252)
6,166,960
0
(518,367)
0
0
4,647,212
567,220
8,491,056

41,983,925

2,872,048

79,283,491

(42,440,545)
(7,924,756)
(6,468,418)
(20,834)

17,973,287
2,017,318
(1,677,146)
2,988,153

13,205,829
34,850,660
346,037
(397,166)

15,610,622
2,852,592

(8,419,413)
2,957,019

(6,214,315)
(4,308,017)

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

3,592,586
(1,277,810)
(6,376,456)
(546,661)

18,711,266
(5,190,960)
(6,331,460)
(6,433,261)

116,766,519
(673,122)
(8,542,761)
(6,637,933)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

(4,608,341)

755,585

100,912,703

กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
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2560
จำ�นวนเงิน
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
(หน่วย : บาท)

2561
จำ�นวนเงิน

2560
จำ�นวนเงิน

2559
จำ�นวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า

0
0
0
0
453,949
246,356
(24,059,671)
0

0
10,000,000
(460,000)
5,072,169
(8,953,406)
397,336
(12,020,606)
(6,762,960)

57,225,000
0
(57,345,000)
0
5,323,837
577,757
(11,457,333)
0

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(23,359,366)

(12,727,467)

(5,675,739)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง
จ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินปันผลจ่าย

(6,000,000)
(1,642,360)
(1,424,432)
30,000,000
(1,680,000)
0

(4,000,000)
(4,789,106)
(1,925,501)
0
0
(4,999,975)

8,539,297
(25,355,541)
(2,672,655)
0
(14,727,635)
(9,999,950)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

19,253,208

(15,714,582)

(44,216,484)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

(8,714,499)
49,689,218

(27,686,464)
77,375,682

51,020,480
26,355,202

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

40,974,719

49,689,218

77,375,682

0
3,936,765

0
1,858,381

1,807,118
1,693,953

40,974,719

49,689,218

77,375,682

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
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อัตราส่วนที่สำ�คัญทางการเงิน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2561

2560

2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)

1.56
1.08
6.63
55.03
9.32
39.18
5.59
65.34
28.87

1.49
0.99
6.76
54.00
8.40
43.46
5.64
64.70
32.76

1.60
1.11
7.15
51.07
8.33
43.80
6.20
58.87
36.00

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

29.85%
3.13%
1.70%
2.36%

25.25%
-6.75%
-6.33%
-8.26%

31.99%
4.98%
2.55%
3.93%

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

1.37%
3.65%
0.79

-4.95%
-13.43%
0.77

2.37%
6.64%
0.92

0.72
2.56

0.67
(4.56)

0.65
3.71

22.98
0.54

21.06
(1.74)

23.16
0.91

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
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การวิเคราะห์และ
คำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

สำ�หรับผลการดำ�เนินงานงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์ในครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น
จากการขยายตัวของคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์
ต่างๆ แต่ในส่วนตลาดออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นช่วงที่
การชะลอตัวของตลาดถึงจุดต�่ำสุด และเริ่มกลับมาฟื้นตัว
และน้อยไตรมาสสุดท้ายของปี และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น
อีก ในปี 2562 จากมาตราการกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐ
ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไร
ก็ดี กลยุทธ์และนวัตกรรมการออกแบบพืน้ ทีร่ ปู แบบใหม่จะ
ช่วยกระตุ้นความต้องการและส่งเสริมให้ตลาดสดใสมาก
ขึ้น

ภาพรวมบริษัท

แผนธุ ร กิ จ ในปี 2562 บริ ษั ท มี ก ารปรั บ โฉมโชว์ รู ม
รูปแบบการวางพื้นที่ส�ำนักงานยุคใหม่ โดยการสร้างพื้นที่
ตามกิจกรรมของการท�ำงานในแต่ละรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อ
การร่วมกันและการใช้พิ้นที่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทน์การท�ำงานของคน
ยุคใหม่
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จาก
กลุ่มส�ำนักงานเข้าสู่เฟอร์นิเจอร์ส�ำหรับบ้านและคอนโด
เพื่อเสริมให้บริษัทเติบโตทางด้านรายได้ และผลประกอบ
การให้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมผลประกอบการปี 2561
1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ า่ นมา คือช่วงระหว่างปี 2559-2561
ความเห็นของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข
โดยเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการ
ด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. ผลการด�ำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัท ส�ำหรับปี 2561 บริษัท
ก�ำไรสุทธิรวมเป็นจ�ำนวน 10.83 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มี
การเปลี่ยนแปลงรายการของผลการด�ำเนินงาน ที่มีสาระ
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ส�ำคัญพอสรุปได้ดังนี้
• ยอดขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ�ำนวน
81.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.05 โดยยอดขาย
และบริการในประเทศเพิ่มขึ้น 88.77 ล้านบาท โดยยอด
ขายและบริการในต่างประเทศลดลง 9.30 ล้านบาท เนื่อง
มาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จากการ
วิเคราะห์ส่วนงานขายพบว่า สัดส่วนการตอบรับการสั่งซื้อ
ต่อการเสนอราคาและมูลค่าการน�ำเสนอราคาเพิ่มสูงขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ยังคงมีการชะลอการส่งมอบ
งานส�ำหรับลูกค้างานโครงการ แต่มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบ
กับปีก่อน

• ต้นทุนขายและบริการ ในปี 2561 อัตราส่วนต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายและบริการ เท่ากับร้อยละ 70.15 ซึ่ง
ต�่ำกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายและบริการ ในปี 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 74.75 อัตราส่วนต้นทุนขายและบริการต่อยอดขาย
และบริการลดลง เนื่องจากยอดการผลิตและยอดขายและบริการที่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ
29.85% ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.60% จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากในปีนี้ บริษัทฯ มียอดการผลิตเพิ่มขึ้น 14.58% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน รวมถึงสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรได้ในอัตราคงที่ มูลค่าการผลิตที่เพิ่ม
ขึ้นในปี 2561 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้สัดส่วนของต้นทุนการขายในปีปัจจุบันลดลง
กว่าปีก่อน
• ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
		 ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายและบริการสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายและบริการพบว่า อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย
และบริการลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.87 และ ร้อยละ 2.79 ตามล�ำดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่าย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขายและบริการ เช่น การพัฒนารูปแบบการจัดส่ง ปรับเปลี่ยนทีมงานจัดส่ง และ
ปรับแผนงานและเส้นทางติดตั้งให้มีความคล่องตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนงานบริหาร บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมค่า
ใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอย่างสม�่ำเสมอ
• รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�ำคัญมีดังนี้

		 ปี 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

112.22

62.68%

ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโชว์รูม

3.39

1.90%

ค่านายหน้าในการขาย

9.34

5.22%

ค่าจัดส่งสินค้า

11.85

6.62%

ค่าใช้จ่ายในการส่งออก

0.99

0.56%

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย

10.94

6.11%

ค่าไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์

3.93

2.19%

ค่าพาหนะและเดินทาง

9.52

5.32%

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

0.00

0.00%

ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา

5.42

3.03%

ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโชว์รูม

2.59

1.45%

อื่นๆ

8.84

4.94%

179.03

100.00%

เงินเดือน ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.68 ของยอดราย
จ่ายรวม รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตั้ง บัญชี
การเงิน บริหารและธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
• ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น ในปี 2561 ค่าใช้จ่ า ยทางการเงิ นลดลงเล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บปี 2560 ซึ่ ง มี ผ ลมาจาก
ผลประกอบการที่ดีขึ้นและการบริการจัดการทางการเงิน
รายงานประจำ�ปี 2561

97

3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์ ส่วนประกอบของสินทรัพย์ รายการของสินทรัพย์ที่มีสาระส�ำคัญและมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัท มีดังนี้
• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
		 ในปี 2561 มียอดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 37.55 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่อง
ตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน ยานพาหนะ ส่วนปรับปรุงอาคาร และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นระหว่างปีประมาณ
27.96 ล้านบาท หักด้วยค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี จ�ำนวน 23.71 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ดินส่วนเพิ่มจากการตีราคา จ�ำนวน
33.45 ล้านบาท สัดส่วน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับร้อยละ 37.55 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบ
ด้วย ที่ดิน อาคารโรงงาน โชว์รูม ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีความจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัททั้ง
ในด้านการผลิตสินค้า การขายและการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ
• สินค้าคงเหลือ
		
ในปี 2561 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจ�ำนวน 122.63 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 15.53 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคง
เหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจ�ำนวน 9.78 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตราหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือ จะเห็นว่าในปี 2561 มีอัตราหมุน 9.32 เท่าซึ่งเร็วกว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าในปี 2560 ซึ่งมีอัตราหมุน
เท่ากับ 8.40 เท่า
		 สินค้าคงเหลือของบริษัท จ�ำนวน 122.63 ล้านบาท ประกอบด้วยวัตถุดิบ จ�ำนวน 64.54 ล้านบาท สินค้าส�ำเร็จรูป
จ�ำนวน 41.42 ล้านบาท งานระหว่างท�ำ จ�ำนวน 4.39 ล้านบาท อะไหล่และวัสดุโรงงาน จ�ำนวน 2.15 ล้านบาท และสินค้า
ระหว่างทาง จ�ำนวน 10.13 ล้านบาท สินค้าคงเหลือทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ยังมีสภาพปรกติใช้ในการด�ำเนินงานได้ เนื่องจาก
สินค้าของบริษัทไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสินค้าแฟชั่น หรือมีอายุจ�ำกัด อีกทั้งการผลิตหลักเกิดขึ้นจากการสั่งผลิตตามออเดอร์
ลูกค้า และมีแผนการลดสินค้าค้างนานโดยเข้าร่วมงานขายลดราคาต่างๆอย่างสม�่ำเสมอ อีกทั้งมีการวางแผนการเปิด
OUTLET เพื่ อ ระบายสิ น ค้ า ที่ ยั ง อยู ่ ใ นระหว่ า งพิ จ ารณาความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ ใ นการลงทุ น อย่ า งไร
ก็ตามบริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือบางส่วนช�ำรุดเสียหาย โดยบริษัทได้ประเมินเพื่อตั้งส�ำรองเพื่อความเสียหายไว้ เป็น
จ�ำนวน 30.38 ล้านบาท โดยมีการประเมินจากคุณภาพและอายุสินค้าคงคลังของแต่ละรายการสินค้าและคลังสินค้าโดยมี
หลักเกณฑ์ที่ได้รับการสอบทานอย่างสม�่ำเสมอและแผนงานดังต่อไปนี้
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ประเภท

หลักเกณฑ์

แผนการบริหาร

วัตถุดิบ

เกณฑ์อายุ

กำ�จัดและ/หรือใช้งานโดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า

สินค้าสำ�เร็จรูป

เกณฑ์อายุ

โครงการงานขายลดราคา

สินค้ามีตำ�หนิ

สุทธิจากประมาณการที่
คาดว่าจะได้รับทั้งจำ�นวน

โครงการงานขายลดราคา
และโครงการ OUTLET
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• หนี้สิน
		 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 330.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.22 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.51 โดยมี
หนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 253.79 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 76.53 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบัน
การเงิน
• ลูกหนี้ค้างช�ำระ
		 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สุทธิรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 117.30 ล้านบาท โดยมียอดส�ำรองหนี้สูญเป็น
จ�ำนวน 24.26 ล้านบาท จ�ำนวนหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ทางการค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งยังไม่สามารถช�ำระหนี้ได้ตามข้อตกลง ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากหนี้ในบริษัทร่วมในช่วงการระยะเริ่มต้นการด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการช�ำระเงินเป็นการซื้อขายผ่าน L/C บริษัทร่วมฯ ดังกล่าวเพื่อควบคุมการเกิดขึ้นของ
หนี้ใหม่ อีกทั้งมีการติดตาม ทวงถาม และหารือแผนการช�ำระหนี้ที่คงค้างร่วมกันอย่างใกล้ชิด และจากการติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม ที่ดีขึ้น โดยในปีนี้บริษัทร่วมดังกล่าวเริ่มมีการ
ถยอยช�ำระหนี้เก่าตามที่ตกลงเรียบร้อย อย่างไรก็ดีการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน
ค่อนข้างสูง บริษทั ฯ จึงยังคงยึดการตัง้ ส�ำรองในเกณฑ์เดียวกับคูค่ า้ ทัว่ ไป ตามอายุหนีเ้ พือ่ หลีกเลีย่ งผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้
ในอนาคต

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
			 ในปี 2561 บริ ษั ท มี เ งิ น สดสุ ท ธิ จ ากกิ จ กรรม
จัดหาเงินเป็นจ�ำนวน 19.25 ล้านบาท เงินสดดังกล่าวถูกใช้
ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน เป็นจ�ำนวน 4.61 ล้านบาท และ
กิจกกรรมการลงทุน เป็นจ�ำนวน 23.36 ล้านบาท ซึ่งโดย
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น การลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ โดยมี สิ น ทรั พ ย์
ระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวน 24.67 ล้านบาท โดยทั้งปีมียอด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดลดลงจ�ำนวน 8.71
ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องที่ส�ำคัญ ในปี 2561 บริษัทฯ มี
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.56 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้
โดยเฉลี่ย เท่ากับ 55.03 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ

28.87 วัน ซึ่งโดยรวมจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นปีก่อน อัน
เนื่ อ งมาจากผลประกอบที่ ดี ขึ้ น ของปี ป ั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้
บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นต่อการด�ำเนินการและการช�ำระ
หนี้สินที่ถึงก�ำหนด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไรและ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
เนื่องจากก�ำไรสุทธิในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จ�ำนวน 45.62 ล้ า นบาท ท�ำให้ อั ต ราส่ ว นแสดงความ
สามารถในการหาก�ำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานต่างๆ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2561 ส่งผลให้อัตราส่วน
ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากปี 2560
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ คือเพิม่ ขึน้ 0.05 เท่า
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ 7.13 เท่า
โครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ ด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน
อัตราใกล้เคียงตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วน
เท่ากับ 0.72 เท่า 0.67 เท่า และ 0.65 เท่า ในปี 2561
2560 และ 2559 โดยอัตรานี้ส่งผลให้บรัษัทฯ มีความเสี่ยง
ทางธุรกิจในเกณฑ์ต�่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการแนวคิดของผู้
บริ ห าร และต้ อ งการความคล่ อ งตั ว ในตอบรั บ การ
เปลี่ยนแปลง และรับมือภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างราบรื่น
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2560 บริษัทมีเพียงการปรับปรุงอาคารโรงงาน
ทั่วไป ไม่มีรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่
4.2 ความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งและความ
สามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนสภาพคล่องคิดเป็น 1.56 เท่า
และมี Cash Cycle อยู่ที่ 28.87 วัน (ระยะเวลาในการ
เรียกเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย –
ระยะเวลาในการชาระหนี้เฉลี่ย) ซึ่งจากกระแสเงินสดและ
อัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ อีกทั้งเงินลงทุนจากการเพิ่ม
ทุนจ�ำนวน 100 ล้านบาทที่มีสภาพคล่องสูง และวงเงินเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทกู้กับ
ธนาคารหลายแห่งดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 19 ของรายงาน
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ประจ�ำปี 2561 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจ�ำนวนประมาณ
468 ล้านบาท (วงเงินที่เบิกเป็นเงินสดได้ 322 ล้านบาท)
และเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�ำนวน 184 ล้านบาท ท�ำให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการด�ำเนิน
งาน ความสามารถในการช�ำระหนี้ การปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกู้ยืมที่ส�ำคัญ ตลอดจนความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพิ่มเติม

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่า
ยานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ
โดยมีก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญา
มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี ที่เป็นสัญญาที่
บอกเลิกไม่ได้ และมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำ
ตามสัญญาเช่าการเงิน ดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ของรายงานประจาปี
2561

6. ปั จจั ยหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ จะมี ผ ลต่ อ ฐานะ
การเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

ถึงแม้ภาพรวมตลาดออฟฟิตเฟอร์นิเจอร์ไทยปรับตัวดี
ขึ้น แต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงเติบโตช้า และมีความไม่
แน่นอนด้านการเมืองสูง ตลอดจนสภาพการแข่งขันใน
ภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความคล่องตัวให้
กับการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทุน และเพิ่มราย
ได้ให้กับองค์กร พัฒนาทักษะพนักงานให้พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อรองรับ
ความต้องการของลูกค้า

รายงานประจำ�ปี 2561

101

14

รายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

14

รายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
เรียน ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน คือ
ศาสตราจารย์พิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช และนาย
ไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง คณะกรรมการตรวจ
สอบของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละมีความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ ทั้งในด้าน
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ ตลอดจนได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ จากการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว เห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผล
การด�ำเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
2. ได้สอบทานการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผลการสอบทานกล่าวโดยภาพรวม
ได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสมอันจะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จในการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายตรวจสอบภายในขอ
งบริษัทฯ มาให้ความเห็น โดยร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งและเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะ
กรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนในการพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลที่มีความเป็น
อิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯแต่งตั้งนางสาววธู
ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423 หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
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ทะเบียน 4498 หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5800 จาก บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว มีอ�ำนาจท�ำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2561 ก�ำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,400,000.00 บาท โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรม
การบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมทุก
คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนด และแนวทาง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง และเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ โดยที่หุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในงานตรวจสอบ
ทุกคน ตลอดจนสมาชิกในทีมงานตรวจสอบบัญชีทุกคน มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือแต่อย่างใด จึงมี
ความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
6. ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลจาก
การสอบทานกล่าวโดยภาพรวมได้ว่าบริษัทฯได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การก�ำกับกิจการทีด่ ี ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
7. ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ เห็นว่ารายการธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ ตามที่ได้เปิดเผยและแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงิน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเพราะรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเหล่านั้นเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
รายการดังกล่าว จึงเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสีย่ ง และระบบการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้มคี วามเหมาะสม
9. ได้จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงนามแล้ว
10. ในปี พ.ศ. 2561 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วม อบรม สัมมนา และประชุมในระหว่าง
ปีคนละหลายครั้ง ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ และเรื่อ
งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จัดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภา
วิชาชีพบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชี ตลอดจนสถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้มีความรู้
ทันต่อสถานการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ตลอดเวลา ตลอดจนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อันจะท�ำให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
( พิศาล เทพสิทธา )
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
22 กุมภาพันธ์ 2562
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31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด
(มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ได้ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯ
ตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดย
รวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบ
การเงิ น ในรายงานของข้ า พเจ้ า ซึ่ ง ได้ ร วมความรั บ ผิ ด ชอบที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งเหล่ า นี้ ด ้ ว ย การปฏิ บั ติ ง านของข้ า พเจ้ า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงินอย่างมากและเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯโดยตรง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ จากการขายขอ
งบริษัทฯโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับ
ผิดชอบท�ำความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมส�ำคัญที่บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบ
ลดหนี้ที่บริษัทฯ ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10
จ�ำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในส่วนของการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
สินค้าคงเหลือส�ำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งการประมาณดังกล่าวขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์เกี่ยวกับวงจรอายุของ
สินค้า สภาพสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่า
ของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
โดยท�ำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม�่ำเสมอของ
การใช้เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ
เพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติและวิเคราะห์เปรียบเทียบจ�ำนวนเงินสุทธิที่
กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า
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ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อ
มั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่น
แสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขที่
เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู ้ บ ริ ห ารมี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท�ำและน�ำเสนองบการเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการ
เงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการ
ที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีก
ต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิน
ใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ
ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่
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ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในขอ
งบริษัทฯ
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของ
กิจกรรมทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) เพื่อแสดงความเห็นต่อ งบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสีย ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทางการควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า
มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้
สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้
วธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2562
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Rockworth Public Company Limited
Report and financial statements
31 December 2018

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 2018, 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 2018, 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
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misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures
performed to address the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying
financial statements as a whole.
Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.

Revenue recognition

Sales are significant to the financial statements and direct impacts to the operating results of
the Company. I have therefore focused on revenue recognition from sales of the Company and in particular on the timing of revenue recognition.
I assessed and tested the internal controls of the Company with respect to the revenue cycle by making
enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative
samples to test the operation of the designed key controls. In addition, on a sampling basis, I examined supporting documents for sales transactions occurring during the year and near the end of the
accounting period. I also reviewed credit notes issued 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
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statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement
therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of
the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance
for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements
in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s
ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and
using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting
process.

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.
114
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• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events
or conditions that may cast significant doubt on the 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 associate (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: 20 February 2019
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16

งบ
การเงิน

16

งบ
การเงิน

งบ
การเงิน
บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที< 31 ธันวาคม 2561
(หน่ว ย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ว นได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
;
ลูกหนีก= ารค ้าและลูกหนีอ= นื;
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน;
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม; ีภาระคาประก
ัน
=ํ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ; ขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่ว ม
เงินลงทุนระยะยาว อืน;
อสังหาริมทรัพย์เพือ; การลงทุน
ทีด; นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนอืน;
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ว นหนึ;งของงบการเงินนี=
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7
8
9
10

40,974,719
100,279,449
117,299,176
122,633,460
14,394,929
395,581,733

49,689,218
99,366,264
71,928,038
112,849,124
7,379,850
341,212,494

40,974,719
100,279,449
117,299,176
122,633,460
14,394,929
395,581,733

49,689,218
99,366,264
71,928,038
112,849,124
7,379,850
341,212,494

11
12
13
14
15
16
17
18
27

20,325,000
86,100
1,500,000
69,600,000
296,586,529
1,686,156
2,254,320
2,238,521
394,276,626
789,858,359

20,778,949
131,600
1,500,000
65,500,000
259,035,961
3,096,980
4,640,954
4,244,270
2,217,688
361,146,402
702,358,896

20,325,000
86,100
1,500,000
69,600,000
296,586,529
1,686,156
2,254,320
2,238,521
394,276,626
789,858,359

20,778,949
131,600
1,500,000
65,500,000
259,035,961
3,096,980
4,640,954
4,244,270
2,217,688
361,146,402
702,358,896

Rockworth Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

Note 31 December 2018 31 December 2017 31 December 2018 31 December 2017
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

7

40,974,719

49,689,218

40,974,719

49,689,218

Current investments

8

100,279,449

99,366,264

100,279,449

99,366,264

Trade and other receivables

9

117,299,176

71,928,038

117,299,176

71,928,038

Inventories

10

122,633,460

112,849,124

122,633,460

112,849,124

Other current assets

14,394,929

7,379,850

14,394,929

7,379,850

Total current assets

395,581,733

341,212,494

395,581,733

341,212,494

Non-current assets
Restricted bank deposits

11

20,325,000

20,778,949

20,325,000

20,778,949

Investments in available-for-sale securities

12

86,100

131,600

86,100

131,600

Investment in associate

13

-

-

-

-

Other long-term investments

14

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

Investment properties

15

69,600,000

65,500,000

69,600,000

65,500,000

Property, plant and equipment

16

296,586,529

259,035,961

296,586,529

259,035,961

Intangible assets

17

1,686,156

3,096,980

1,686,156

3,096,980

Leasehold rights

18

2,254,320

4,640,954

2,254,320

4,640,954

Deferred tax assets

27

-

4,244,270

-

4,244,270

2,238,521

2,217,688

2,238,521

2,217,688

Total non-current assets

394,276,626

361,146,402

394,276,626

361,146,402

Total assets

789,858,359

702,358,896

789,858,359

702,358,896

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2561
(หน่ว ย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ว นได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ
2561
2560
2561
2560
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อน;ื
ก ําไรจากการวัดมูลค ่าอสังหาริมทรัพย์เพือ; การลงทุน
อืน; ๆ
รว มรายได้อนื;
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

15

ต้นทุนขายและบริการ
ค ่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค ่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ค ่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค ่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
27
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ว นหนึ;งของงบการเงินนี=
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624,003,517

542,370,276

624,003,517

542,370,276

4,100,000
8,203,246
12,303,246
636,306,763

2,010,000
5,337,151
7,347,151
549,717,427

4,100,000
8,203,246
12,303,246
636,306,763

2,010,000
5,337,151
7,347,151
549,717,427

437,723,766
85,002,746

405,418,462
84,050,885

437,723,766
85,002,746

405,418,462
84,050,885

94,030,646

96,868,764

94,030,646

96,868,764

616,757,158
19,549,605
(7,623,658)
11,925,947
(1,099,492)

586,338,111
(36,620,684)
(8,023,184)
(44,643,868)
9,852,228

616,757,158
19,549,605
(7,623,658)
11,925,947
(1,099,492)

586,338,111
(36,620,684)
(8,023,184)
(44,643,868)
9,852,228

10,826,455

(34,791,640)

10,826,455

(34,791,640)

Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
Note

2018

2017

2018

2017

Profit or loss:
Revenues
Sales and service income

624,003,517

542,370,276

624,003,517

542,370,276

4,100,000

2,010,000

4,100,000

2,010,000

8,203,246

5,337,151

8,203,246

5,337,151

12,303,246

7,347,151

12,303,246

7,347,151

636,306,763

549,717,427

636,306,763

549,717,427

437,723,766

405,418,462

437,723,766

405,418,462

Selling and distribution expenses

85,002,746

84,050,885

85,002,746

84,050,885

Administrative expenses

94,030,646

96,868,764

94,030,646

96,868,764

616,757,158

586,338,111

616,757,158

586,338,111

Profit (loss) before finance cost and income tax benefits (expenses)

19,549,605

(36,620,684)

19,549,605

(36,620,684)

Finance cost

(7,623,658)

(8,023,184)

(7,623,658)

(8,023,184)

Profit (loss) before income tax benefits (expenses)

11,925,947

(44,643,868)

11,925,947

(44,643,868)

(1,099,492)

9,852,228

(1,099,492)

9,852,228

10,826,455

(34,791,640)

10,826,455

(34,791,640)

Other income
Gain from valuation of investment properties

15

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

Total expenses

Income tax benefits (expenses)
Profit (loss) for the year

27

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2561
(หน่ว ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

งบการเงิน

ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ว นได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น:
รายการที'จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ก ําไรจากการว ัดมูลค ่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ; ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการทีจ; ะถูกบันทึกในส่ว นของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

27

867,684

593,108

867,684

593,108

(173,537)

(118,622)

(173,537)

(118,622)

694,147

474,486

694,147

474,486

รายการที'จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประก ันภัย
ก ําไรจากการตีราคาทีด; นิ

23
16

33,450,000

(3,261,142)
-

33,450,000

(3,261,142)
-

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

27

(6,690,000)

652,228

(6,690,000)

652,228

รายการทีจ; ะไม่ถกู บันทึกในส่ว นของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

26,760,000

(2,608,914)

26,760,000

(2,608,914)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<นสําหรับปี

27,454,147

(2,134,428)

27,454,147

(2,134,428)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

38,280,602

(36,926,068)

38,280,602

(36,926,068)

0.54

(1.74)

0.54

(1.74)

กําไรต่ อหุ้นขัEนพืEนฐาน
ก ําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ว นหนึ;งของงบการเงินนี=
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Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
Note

2018

2017

2018

2017

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

27

867,684

593,108

867,684

593,108

(173,537)

(118,622)

(173,537)

(118,622)

694,147

474,486

694,147

474,486

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

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

23

-

(3,261,142)

-

(3,261,142)

Gain on revaluation of land

16

33,450,000

-

33,450,000

-

Less: Income tax effect

27

(6,690,000)

652,228

(6,690,000)

652,228

Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods - net of income tax

26,760,000

(2,608,914)

26,760,000

(2,608,914)

Other comprehensive income for the year

27,454,147

(2,134,428)

27,454,147

(2,134,428)

Total comprehensive income for the year

38,280,602

(36,926,068)

38,280,602

(36,926,068)

0.54

(1.74)

0.54

(1.74)

Basic earnings per share
Profit (loss) for the year

28

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2561
(หน่ว ย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ว นได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเน ินงาน
ก ําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษี

2560

2561

2560

11,925,947

(44,643,868)

11,925,947

(44,643,868)

จากก ิจกรรมด ําเนินงาน
โอนกลับค ่าเผือ; หนีส= งสัยจะสูญ

(4,212,568)

(4,616,705)

(4,212,568)

(4,616,705)

ตัดจําหน่ายลูกหนีก= ารค ้า
การปรับลดสินค ้าคงเหลือเป็ นมูลค ่าสุทธิทจี; ะได้รับ
ค ่าเสื;อมราคาและค ่าตัดจําหน่าย

(1,859,580)
27,548,417

389,122
3,412,529
33,288,998

(1,859,580)
27,548,417

389,122
3,412,529
33,288,998

-

(301,072)

-

(301,072)

(4,100,000)

27,831
(2,010,000)

(4,100,000)

27,831
(2,010,000)

ก ําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์

(101,447)

(388,194)

(101,447)

(388,194)

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย; นทีย; งั ไม่เก ิดขึ=นจริง
ค ่าใช้จ่ายดอกเบีย=

5,098,329
1,334,004
6,350,823

7,293,355
4,034,089
6,385,963

5,098,329
1,334,004
6,350,823

7,293,355
4,034,089
6,385,963

41,983,925

2,872,048

41,983,925

2,872,048

(42,440,545)

17,973,287

(42,440,545)

17,973,287

(7,924,756)
(6,468,418)
(20,834)

2,017,318
(1,677,146)
2,988,153

(7,924,756)
(6,468,418)
(20,834)

2,017,318
(1,677,146)
2,988,153

หนีส= ินดําเนินงานเพิม; ขึ=น (ลดลง)
เจ้าหนีก= ารค ้าและเจ้าหนีอ= นื;

15,610,622

(8,419,413)

15,610,622

(8,419,413)

หนีส= ินหมุนเวียนอืน;
เงินสดจากก ิจกรรมด ําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบีย=

2,852,592
3,592,586
(1,277,810)
(6,376,456)

2,957,019
18,711,266
(5,190,960)
(6,331,460)

2,852,592
3,592,586
(1,277,810)
(6,376,456)

2,957,019
18,711,266
(5,190,960)
(6,331,460)

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเน ินงาน

(546,661)
(4,608,341)

(6,433,261)
755,585

(546,661)
(4,608,341)

(6,433,261)
755,585

รายการปรับกระทบยอดก ําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)

ก ําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
;
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ; ขาย
ก ําไรจากการวัดมูลค ่าอสังหาริมทรัพย์เพือ; การลงทุน

ก ําไรจากการด ําเนินงานก ่อนการเปลีย; นแปลงในสินทรัพย์
และหนีส= ินด ําเนินงาน
สินทรัพย์ด ําเนินงาน (เพิม; ขึ=น) ลดลง
ลูกหนีก= ารค ้าและลูกหนีอ= นื;
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน;
สินทรัพย์อนื;

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ว นหนึ;งของงบการเงินนี=
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
2018

2017

2018

2017

Cash flows from operating activities
Profit (loss) before tax

11,925,947

(44,643,868)

11,925,947

(44,643,868)

(4,212,568)

(4,616,705)

(4,212,568)

(4,616,705)

Adjustments to reconcile profit (loss) before tax
to net cash provided by (paid from) operating activities
Reversal of allowance for doubtful accounts
Write-off of trade accounts receivable

-

389,122

-

389,122

Reduction of inventory cost to net realisable value

(1,859,580)

3,412,529

(1,859,580)

3,412,529

Depreciation and amortisation

27,548,417

33,288,998

27,548,417

33,288,998

Gain on sales of current investment

-

(301,072)

-

(301,072)

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

-

27,831

-

27,831

Gain from valuation of investment properties

(4,100,000)

(2,010,000)

(4,100,000)

(2,010,000)

(101,447)

(388,194)

(101,447)

(388,194)

Provision for long-term employee benefits

5,098,329

7,293,355

5,098,329

7,293,355

Unrealised loss on exchange

1,334,004

4,034,089

1,334,004

4,034,089

Interest expenses

6,350,823

6,385,963

6,350,823

6,385,963

41,983,925

2,872,048

41,983,925

2,872,048

(42,440,545)

17,973,287

(42,440,545)

17,973,287

Inventories

(7,924,756)

2,017,318

(7,924,756)

2,017,318

Other current assets

(6,468,418)

(1,677,146)

(6,468,418)

(1,677,146)

Gain on sales of equipments

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

Other assets

(20,834)

2,988,153

(20,834)

2,988,153

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables

15,610,622

(8,419,413)

15,610,622

(8,419,413)

2,852,592

2,957,019

2,852,592

2,957,019

3,592,586

18,711,266

3,592,586

18,711,266

Cash paid for long-term employee benefits

(1,277,810)

(5,190,960)

(1,277,810)

(5,190,960)

Cash paid for interest expenses

(6,376,456)

(6,331,460)

(6,376,456)

(6,331,460)

(546,661)

(6,433,261)

(546,661)

(6,433,261)

Other current liabilities
Cash flows from operating activities

Cash paid for income tax
Net cash flows from (used in) operating activities

(4,608,341)

755,585

(4,608,341)

755,585

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2561
(หน่ว ย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

งบการเงิน

ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ว นได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2561

2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
;

-

10,000,000

-

10,000,000

เงินสดจ่ายซือ= เงินลงทุนชัวคราว
;

-

(460,000)

-

(460,000)

453,949
246,356
(24,059,671)

5,072,169
(8,953,406)
397,336
(12,020,606)

453,949
246,356
(24,059,671)

5,072,169
(8,953,406)
397,336
(12,020,606)

-

(6,762,960)

-

(6,762,960)

(23,359,366)

(12,727,467)

(23,359,366)

(12,727,467)

กระ แสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกยืู้ มระยะสั=นจากสถาบันการเงินลดลง

(6,000,000)

(4,000,000)

(6,000,000)

(4,000,000)

เจ้าหนีท= รัสต์รีซที ลดลง
จ่ายช ําระหนีส= ินตามสัญญาเช่าการเงิน

(1,642,360)
(1,424,432)

(4,789,106)
(1,925,501)

(1,642,360)
(1,424,432)

(4,789,106)
(1,925,501)

เงินสดรับจากเงินกยืู้ มระยะยาว

30,000,000

-

30,000,000

-

ช ําระค ืนเงินกยืู้ มระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,680,000)
19,253,208

(4,999,975)
(15,714,582)

(1,680,000)
19,253,208

(4,999,975)
(15,714,582)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(8,714,499)

(27,686,464)

(8,714,499)

(27,686,464)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

49,689,218

77,375,682

49,689,218

77,375,682

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

40,974,719
-

49,689,218
-

40,974,719
-

49,689,218
-

3,936,765

1,858,381

3,936,765

1,858,381

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ; ขาย
เงินฝากธนาคารทีม; ีภาระคาประก
ัน (เพิม; ขึ=น) ลดลง
=ํ
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซือ= ส่ว นปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค ่าสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม< เติม
รายการทีไ; ม่ใช่เงินสด
ซือ= ส่ว นปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตนทีย; งั ไม่ไ ด้จ่ายช ําระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ว นหนึ;งของงบการเงินนี=
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
2018

2017

2018

2017

Cash flows from investing activities
Proceeds from sales of current investments

-

10,000,000

-

10,000,000

Cash paid for purchase of current investments

-

(460,000)

-

(460,000)

Proceeds from sales of inventments in available-for-sale securities

-

5,072,169

-

5,072,169

(Increase) decrease in restricted bank deposits

453,949

Proceeds from disposal of equipment

246,356

Acquisition of building improvement, equipment and intangible assets
Cash paid for leasehold rights
Net cash flows used in investing activities

(24,059,671)
-

(8,953,406)
397,336
(12,020,606)
(6,762,960)

453,949
246,356
(24,059,671)
-

(8,953,406)
397,336
(12,020,606)
(6,762,960)

(23,359,366)

(12,727,467)

(23,359,366)

(12,727,467)

Decrease in short-term loans from financial institutions

(6,000,000)

(4,000,000)

(6,000,000)

(4,000,000)

Decrease in trust receipts

(1,642,360)

(4,789,106)

(1,642,360)

(4,789,106)

Payment of liabilities under finance lease agreements

(1,424,432)

(1,925,501)

(1,424,432)

(1,925,501)

Cash receipt from long-term loans

30,000,000

-

30,000,000

-

Repayment of long-term loans

(1,680,000)

-

(1,680,000)

-

Cash flows from financing activities

Dividend paid

-

(4,999,975)

-

(4,999,975)

Net cash flows from (used in) financing activities

19,253,208

(15,714,582)

19,253,208

(15,714,582)

Net decrease in cash and cash equivalents

(8,714,499)

(27,686,464)

(8,714,499)

(27,686,464)

Cash and cash equivalents at beginning of year

49,689,218

77,375,682

49,689,218

77,375,682

Cash and cash equivalents at end of year

40,974,719

49,689,218

40,974,719

49,689,218

-

-

-

-

3,936,765

1,858,381

3,936,765

1,858,381

Supplemental cash flows information
Non-cash transactions
Acquisition of building improvement , 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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จัดสรรแล้ว -

-

200,000,000

ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน; สําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

โอนก ําไรสะสมทีย; งั ไม่ไ ด้จัดสรร
เป็ นสํารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 25)

ยอดคงเหลือ ณ วันที< 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ว นหนึ;งของงบการเงินนี=

-

200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที< 1 มกราคม 2561

ก ําไรขาดทุนสําหรับปี

200,000,000

-

ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)

ยอดคงเหลือ ณ วันที< 31 ธันวาคม 2560

-

13,650,000

550,000

-

-

13,100,000

13,100,000

-

-

ผลต่างจากการ
แปลงค ่า
งบการเงินทีเ; ป็ น

ส่ว นเก ินทุน
จากการวัดมูลค ่า
เงินลงทุนใน

ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน;

167,154,102

(550,000)

10,826,455

10,826,455

156,877,647

156,877,647

(37,400,554)
(4,999,975)

(34,791,640)
(2,608,914)

(15,972,889)

-

-

-

(15,972,889)

(15,972,889)

-

-

3,221,454

-

694,147
694,147

-

2,527,307

2,527,307

474,486
-

474,486

91,493,239

-

26,760,000
26,760,000

-

64,733,239

64,733,239

-

สินทรัพย์
64,733,239
-

ส่ว นเก ินทุน
จากการตีราคา

องค ์ประกอบอืน; ของส่ว นของผถ้ ู อื หุน้

งบการเงินซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่ว นได้เสีย

ยังไม่ไ ด้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์เผือ; ขาย
199,278,176
(15,972,889)
2,052,821

ก ําไรสะสม

และช ําระแล้ว สํารองตามกฎหมาย
200,000,000
13,100,000

ทุนเรือนหุน้ ทีอ; อก

ก ําไรขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน; สําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที< 1 มกราคม 2560

งบแสดงการเปลีย< นแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้น
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2561

บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)

78,741,804

-

27,454,147
27,454,147

-

51,287,657

51,287,657

474,486
-

474,486

ผถ้ ู อื หุน้
50,813,171

องค ์ประกอบอืน;
ของส่ว นของ

รวม

459,545,906
-

-

27,454,147
38,280,602

10,826,455

421,265,304

421,265,304
-

(36,926,068)
(4,999,975)

(34,791,640)
(2,134,428)

ผถ้ ู อื หุน้
463,191,347

รวม
ส่ว นของ

(หน่ว ย: บาท)
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Total comprehensive income for the year

200,000,000

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

Balance as at 31 December 2018

transferred to statutory reserve (Note 25)

Unappropriated retained earnings
-

-

Other comprehensive income for the year

Profit or loss for the year

-

200,000,000

Balance as at 1 January 2018

-

Dividend paid (Note 32)

200,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2017

-

Other comprehensive income for the year

200,000,000

13,650,000

550,000

-

-

-

13,100,000

13,100,000

-

-

-

-

13,100,000

Appropriated statutory reserve

paid-up

167,154,102

(550,000)

10,826,455

-

10,826,455

156,877,647

156,877,647

(4,999,975)

(37,400,554)

(2,608,914)

(34,791,640)

199,278,176

(15,972,889)

-

-

-

-

(15,972,889)

(15,972,889)

-

-

-

-

(15,972,889)

in foreign currency

financial statements

translation of

3,221,454

-

694,147

694,147

-

2,527,307

2,527,307

-

474,486

474,486

-

2,052,821

securities

available-for-sale

of investments in

Surplus on
changes in value

Exchange
differences on

Other comprehensive
comprehensive income
income
Other

equity

of assets

27,454,147

26,760,000

78,741,804

27,454,147

26,760,000

91,493,239

-

-

-

51,287,657

64,733,239

-

51,287,657

-

474,486

-

64,733,239

474,486

-

50,813,171

shareholders'

revaluation

64,733,239

components of

Total other
Surplus on

Other components
components of
of shareholders'
shareholders' equity
equity
Other

Financial statements in which the equity method is applied

Unappropriated

Retained earnings

share capital

Issued and

Profit or loss for the year

Balance as at 1 January 2017

For the year ended 31 December 2018

Statement of changes in shareholders' equity

Rockworth Public Company Limited

-

459,545,906

-

38,280,602

27,454,147

10,826,455

421,265,304

-

421,265,304

(4,999,975)

(36,926,068)

(2,134,428)

(34,791,640)

463,191,347

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
Baht)
(Unit:

130

รายงานประจำ�ปี 2561
13,100,000
550,000
13,650,000

200,000,000

(550,000)
151,181,213

140,904,758
10,826,455
10,826,455

3,221,454

2,527,307
694,147
694,147

67,260,546
27,454,147
27,454,147
94,714,693

64,733,239
26,760,000
26,760,000
91,493,239

งบการเงินเฉพาะก ิจการซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
องค ์ประกอบอืน; ของส่ว นของผถ้ ู อื หุน้
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน;
ส่ว นเก ินทุน
รวม
ส่ว นเก ินทุน
ก ําไรสะสม
จากการวัดมูลค ่า
องค ์ประกอบอืน;
จากการตีราคา
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน
ของส่ว นของ
สินทรัพย์
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ไ ด้จัดสรร
หลักทรัพย์เผือ; ขาย
ผถ้ ู อื หุน้
64,733,239
66,786,060
13,100,000
183,305,287
2,052,821
(34,791,640)
474,486
(2,608,914)
474,486
474,486
(37,400,554)
474,486
(4,999,975)
64,733,239
67,260,546
13,100,000
140,904,758
2,527,307

200,000,000
-

ทุนเรือนหุน้ ทีอ; อก
และช ําระแล้ว
200,000,000
200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ว นหนึ;งของงบการเงินนี=

ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน; สําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนก ําไรสะสมทีย; งั ไม่ไ ด้จัดสรร
เป็ นสํารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที< 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที< 1 มกราคม 2561
ก ําไรขาดทุนสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที< 1 มกราคม 2560
ก ําไรขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน; สําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
ยอดคงเหลือ ณ วันที< 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย< นแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2561

459,545,906
-

รวม
ส่ว นของ
ผถ้ ู อื หุน้
463,191,347
(34,791,640)
(2,134,428)
(36,926,068)
(4,999,975)
421,265,304
421,265,304
10,826,455
27,454,147
38,280,602

(หน่ว ย: บาท)
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-

Total comprehensive income for the year

200,000,000

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

Balance as at 31 December 2018

transferred to statutory reserve (Note 25)

-

-

Other comprehensive income for the year

Unappropriated retained earnings

-

200,000,000

Profit or loss for the year

Balance as at 1 January 2018

-

Dividend paid (Note 32)
200,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2017

-

Other comprehensive income for the year

200,000,000

13,650,000

550,000

-

-

-

13,100,000

13,100,000

-

-

-

-

13,100,000

Appropriated statutory reserve

paid-up

151,181,213

(550,000)

10,826,455

-

10,826,455

140,904,758

140,904,758

(4,999,975)

(37,400,554)

(2,608,914)

(34,791,640)

183,305,287

Unappropriated

3,221,454

-

694,147

694,147

-

2,527,307

2,527,307

-

474,486

474,486

-

2,052,821

securities

available-for-sale

of investments in

changes in value

Surplus on

equity

of assets

-

459,545,906

38,280,602

94,714,693

27,454,147

26,760,000

27,454,147

91,493,239

27,454,147

26,760,000

10,826,455

421,265,304

-

-

-

-

67,260,546

64,733,239

-

421,265,304

(4,999,975)

(36,926,068)

(2,134,428)

(34,791,640)

463,191,347

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)

-

67,260,546

-

474,486

-

64,733,239

474,486

-

66,786,060

shareholders'

revaluation

64,733,239

components of

Total other
Surplus on

Other comprehensive
comprehensive income
Other

Other components
components of shareholders' equity
Other

Separate financial statements in which the cost method is applied

Retained earnings

share capital

Issued and

Profit or loss for the year

Balance as at 1 January 2017

For the year ended 31 December 2018

Statement of changes in shareholders' equity (continued)

Rockworth Public Company Limited

บริษทั ร้ อกเวิธ จํา กัด (มหาชน)
งบกํา ไรขา ดทุนเบ็ดเสร็จ
สํา หรับปี สิ=นสุดวันที> 31 ธันวา คม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

งบการเงิน

ซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

624,003,517

542,370,276

624,003,517

542,370,276

4,100,000
8,203,246
12,303,246

2,010,000
5,337,151
7,347,151

4,100,000
8,203,246
12,303,246

2,010,000
5,337,151
7,347,151

636,306,763

549,717,427

636,306,763

549,717,427

ต้นทุนขายและบริการ
ค ่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย

437,723,766
85,002,746

405,418,462
84,050,885

437,723,766
85,002,746

405,418,462
84,050,885

ค ่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่า ใช้จ่า ย

94,030,646
616,757,158

96,868,764
586,338,111

94,030,646
616,757,158

96,868,764
586,338,111

กํา ไร (ขา ดทุน) ก่อนค่า ใช้จ่า ยทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่า ใช้จ่า ย) ภา ษีเงินได้

19,549,605

(36,620,684)

19,549,605

(36,620,684)

ค ่าใช้จ่ายทางการเงิน
กํา ไร (ขา ดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่า ใช้จ่า ย) ภา ษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค ่าใช้จ่าย) ภาษ เี งินได้

(7,623,658)
11,925,947
(1,099,492)

(8,023,184)
(44,643,868)
9,852,228

(7,623,658)
11,925,947
(1,099,492)

(8,023,184)
(44,643,868)
9,852,228

10,826,455

(34,791,640)

10,826,455

(34,791,640)

กํา ไรขา ดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อนื6
ก ําไรจากการวัดมูลค ่าอสังหาริมทรัพย์เพือ6 การลงทุน
อืน6 ๆ
รวมรายได้อนื6

15

รวมรายได้
ค่า ใช้จ่า ย

กํา ไร (ขา ดทุน) สํา หรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ6งของงบการเงินนีN
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Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
Note

2018

2017

2018

2017

Profit or loss:
Revenues
Sales and service income

624,003,517

542,370,276

624,003,517

542,370,276

4,100,000

2,010,000

4,100,000

2,010,000

8,203,246

5,337,151

8,203,246

5,337,151

12,303,246

7,347,151

12,303,246

7,347,151

636,306,763

549,717,427

636,306,763

549,717,427

437,723,766

405,418,462

437,723,766

405,418,462

Selling and distribution expenses

85,002,746

84,050,885

85,002,746

84,050,885

Administrative expenses

94,030,646

96,868,764

94,030,646

96,868,764

616,757,158

586,338,111

616,757,158

586,338,111

Profit (loss) before finance cost and income tax benefits (expenses)

19,549,605

(36,620,684)

19,549,605

(36,620,684)

Finance cost

(7,623,658)

(8,023,184)

(7,623,658)

(8,023,184)

Profit (loss) before income tax benefits (expenses)

11,925,947

(44,643,868)

11,925,947

(44,643,868)

(1,099,492)

9,852,228

(1,099,492)

9,852,228

10,826,455

(34,791,640)

10,826,455

(34,791,640)

Other income
Gain from valuation of investment properties

15

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

Total expenses

Income tax benefits (expenses)
Profit (loss) for the year

27

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํา กัด (มหาชน)
งบกํา ไรขา ดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํา หรับปี สิ=นสุดวันที> 31 ธันวา คม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

งบการเงิน

ซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ

2561

2560

2561

2560

กํา ไรขา ดทุนเบ็ดเสร็จอื>น:
รายการที'จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ก ําไรจากการวัดมูลค ่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ6 ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษ เี งินได้
รายการทีจ6 ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษ เี งินได้

27

867,684

593,108

867,684

593,108

(173,537)

(118,622)

(173,537)

(118,622)

694,147

474,486

694,147

474,486

รายการที'จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประก ันภัย
ก ําไรจากการตีราคาทีด6 นิ

23
16

33,450,000

(3,261,142)
-

33,450,000

(3,261,142)
-

หัก: ผลกระทบของภาษ เี งินได้

27

(6,690,000)

652,228

(6,690,000)

652,228

รายการทีจ6 ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษ เี งินได้

26,760,000

(2,608,914)

26,760,000

(2,608,914)

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื>นสํา หรับปี

27,454,147

(2,134,428)

27,454,147

(2,134,428)

กํา ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํา หรับปี

38,280,602

(36,926,068)

38,280,602

(36,926,068)

0.54

(1.74)

0.54

(1.74)

กํา ไรต่ อหุ้นขั=นพื=นฐาน
ก ําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ6งของงบการเงินนีN
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Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
Note

2018

2017

2018

2017

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

27

867,684

593,108

867,684

593,108

(173,537)

(118,622)

(173,537)

(118,622)

694,147

474,486

694,147

474,486

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

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

23

-

(3,261,142)

-

(3,261,142)

Gain on revaluation of land

16

33,450,000

-

33,450,000

-

Less: Income tax effect

27

(6,690,000)

652,228

(6,690,000)

652,228

Other comprehensive income not to be reclassified
to profit or loss in subsequent periods - net of income tax

26,760,000

(2,608,914)

26,760,000

(2,608,914)

Other comprehensive income for the year

27,454,147

(2,134,428)

27,454,147

(2,134,428)

Total comprehensive income for the year

38,280,602

(36,926,068)

38,280,602

(36,926,068)

0.54

(1.74)

0.54

(1.74)

Basic earnings per share
Profit (loss) for the year

28

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํา กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํา หรับปี สิ=นสุดวันที> 31 ธันวา คม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน

งบการเงินเฉพาะก ิจการ

ซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2561

2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดํา เน ินงาน
ก ําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษ ี

11,925,947

(44,643,868)

11,925,947

(44,643,868)

จากก ิจกรรมด ําเนินงาน
โอนกลับค ่าเผือ6 หนีสN งสัยจะสูญ
ตัดจําหน่ายลูกหนีกN ารค ้า
การปรับลดสินค ้าคงเหลือเป็ นมูลค ่าสุทธิทจี6 ะได้รับ

(4,212,568)
(1,859,580)

(4,616,705)
389,122
3,412,529

(4,212,568)
(1,859,580)

(4,616,705)
389,122
3,412,529

ค ่าเสื6อมราคาและค ่าตัดจําหน่าย

27,548,417

33,288,998

27,548,417

33,288,998

-

(301,072)
27,831

-

(301,072)
27,831

ก ําไรจากการวัดมูลค ่าอสังหาริมทรัพย์เพือ6 การลงทุน

(4,100,000)

(2,010,000)

(4,100,000)

(2,010,000)

ก ําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

(101,447)
5,098,329

(388,194)
7,293,355

(101,447)
5,098,329

(388,194)
7,293,355

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย6 นทีย6 งั ไม่เก ิดขึNนจริง

1,334,004

4,034,089

1,334,004

4,034,089

รายการปรับกระทบยอดก ําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษ เี ป็ นเงินสดรับ (จ่าย)

ก ําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
6
ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ6 ขาย

ค ่าใช้จ่ายดอกเบียN
ก ําไรจากการด ําเนินงานก ่อนการเปลีย6 นแปลงในสินทรัพย์
และหนีสN ินด ําเนินงาน

6,350,823

6,385,963

6,350,823

6,385,963

41,983,925

2,872,048

41,983,925

2,872,048

สินทรัพย์ด ําเนินงาน (เพิม6 ขึNน) ลดลง
ลูกหนีกN ารค ้าและลูกหนีอN นื6
สินค ้าคงเหลือ

(42,440,545)
(7,924,756)

17,973,287
2,017,318

(42,440,545)
(7,924,756)

17,973,287
2,017,318

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน6
สินทรัพย์อนื6
หนีสN ินดําเนินงานเพิม6 ขึNน (ลดลง)

(6,468,418)
(20,834)

(1,677,146)
2,988,153

(6,468,418)
(20,834)

(1,677,146)
2,988,153

เจ้าหนีกN ารค ้าและเจ้าหนีอN นื6

15,610,622

(8,419,413)

15,610,622

(8,419,413)

2,852,592
3,592,586
(1,277,810)

2,957,019
18,711,266
(5,190,960)

2,852,592
3,592,586
(1,277,810)

2,957,019
18,711,266
(5,190,960)

(6,376,456)

(6,331,460)

(6,376,456)

(6,331,460)

(546,661)
(4,608,341)

(6,433,261)
755,585

(546,661)
(4,608,341)

(6,433,261)
755,585

หนีสN ินหมุนเวียนอืน6
เงินสดจากก ิจกรรมด ําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบียN
จ่ายภาษ เี งินได้
เงินสดสุทธิจา ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดํา เน ินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ6งของงบการเงินนีN
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
2018

2017

2018

2017

Cash flows from operating activities
Profit (loss) before tax

11,925,947

(44,643,868)

11,925,947

(44,643,868)

(4,212,568)

(4,616,705)

(4,212,568)

(4,616,705)

Adjustments to reconcile profit (loss) before tax
to net cash provided by (paid from) operating activities
Reversal of allowance for doubtful accounts
Write-off of trade accounts receivable

-

389,122

-

389,122

Reduction of inventory cost to net realisable value

(1,859,580)

3,412,529

(1,859,580)

3,412,529

Depreciation and amortisation

27,548,417

33,288,998

27,548,417

33,288,998

Gain on sales of current investment

-

(301,072)

-

(301,072)

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

-

27,831

-

27,831

Gain from valuation of investment properties

(4,100,000)

(2,010,000)

(4,100,000)

(2,010,000)

(101,447)

(388,194)

(101,447)

(388,194)

Provision for long-term employee benefits

5,098,329

7,293,355

5,098,329

7,293,355

Unrealised loss on exchange

1,334,004

4,034,089

1,334,004

4,034,089

Interest expenses

6,350,823

6,385,963

6,350,823

6,385,963

41,983,925

2,872,048

41,983,925

2,872,048

(42,440,545)

17,973,287

(42,440,545)

17,973,287

Inventories

(7,924,756)

2,017,318

(7,924,756)

2,017,318

Other current assets

(6,468,418)

(1,677,146)

(6,468,418)

(1,677,146)

Gain on sales of equipments

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

Other assets

(20,834)

2,988,153

(20,834)

2,988,153

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables

15,610,622

(8,419,413)

15,610,622

(8,419,413)

2,852,592

2,957,019

2,852,592

2,957,019

3,592,586

18,711,266

3,592,586

18,711,266

Cash paid for long-term employee benefits

(1,277,810)

(5,190,960)

(1,277,810)

(5,190,960)

Cash paid for interest expenses

(6,376,456)

(6,331,460)

(6,376,456)

(6,331,460)

(546,661)

(6,433,261)

(546,661)

(6,433,261)

Other current liabilities
Cash flows from operating activities

Cash paid for income tax
Net cash flows from (used in) operating activities

(4,608,341)

755,585

(4,608,341)

755,585

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

รายงานประจำ�ปี 2561

137

บริษทั ร้ อกเวิธ จํา กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํา หรับปี สิ=นสุดวันที> 31 ธันวา คม 2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะก ิจการ

งบการเงิน

ซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ6งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2561

2560

2561

2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
6

-

10,000,000

-

10,000,000

เงินสดจ่ายซือN เงินลงทุนชัวคราว
6

-

(460,000)

-

(460,000)

453,949
246,356
(24,059,671)

5,072,169
(8,953,406)
397,336
(12,020,606)

453,949
246,356
(24,059,671)

5,072,169
(8,953,406)
397,336
(12,020,606)

-

(6,762,960)

-

(6,762,960)

(23,359,366)

(12,727,467)

(23,359,366)

(12,727,467)

กระแสเงินสดจา กกิจกรรมจัดหา เงิน
เงินกยืู้ มระยะสัNนจากสถาบันการเงินลดลง

(6,000,000)

(4,000,000)

(6,000,000)

(4,000,000)

เจ้าหนีทN รัสต์รีซที ลดลง
จ่ายช ําระหนีสN ินตามสัญญาเช่าการเงิน

(1,642,360)
(1,424,432)

(4,789,106)
(1,925,501)

(1,642,360)
(1,424,432)

(4,789,106)
(1,925,501)

เงินสดรับจากเงินกยืู้ มระยะยาว

30,000,000

-

30,000,000

-

ช ําระค ืนเงินกยืู้ มระยะยาว
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิจา ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหา เงิน

(1,680,000)
19,253,208

(4,999,975)
(15,714,582)

(1,680,000)
19,253,208

(4,999,975)
(15,714,582)

เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดลดลงสุทธิ

(8,714,499)

(27,686,464)

(8,714,499)

(27,686,464)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

49,689,218

77,375,682

49,689,218

77,375,682

เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดปลายปี

40,974,719
-

49,689,218
-

40,974,719
-

49,689,218
-

3,936,765

1,858,381

3,936,765

1,858,381

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ6 ขาย
เงินฝากธนาคารทีม6 ีภาระคาประก
ัน (เพิม6 ขึNน) ลดลง
Nํ
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซือN ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายค ่าสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม> เติม
รายการทีไ6 ม่ใช่เงินสด
ซือN ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตนทีย6 งั ไม่ไ ด้จ่ายช ําระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ6งของงบการเงินนีN
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2018
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
2018

2017

2018

2017

Cash flows from investing activities
Proceeds from sales of current investments

-

10,000,000

-

10,000,000

Cash paid for purchase of current investments

-

(460,000)

-

(460,000)

Proceeds from sales of inventments in available-for-sale securities

-

5,072,169

-

5,072,169

(Increase) decrease in restricted bank deposits

453,949

Proceeds from disposal of equipment

246,356

Acquisition of building improvement, equipment and intangible assets
Cash paid for leasehold rights
Net cash flows used in investing activities

(24,059,671)
-

(8,953,406)
397,336
(12,020,606)
(6,762,960)

453,949
246,356
(24,059,671)
-

(8,953,406)
397,336
(12,020,606)
(6,762,960)

(23,359,366)

(12,727,467)

(23,359,366)

(12,727,467)

Decrease in short-term loans from financial institutions

(6,000,000)

(4,000,000)

(6,000,000)

(4,000,000)

Decrease in trust receipts

(1,642,360)

(4,789,106)

(1,642,360)

(4,789,106)

Payment of liabilities under finance lease agreements

(1,424,432)

(1,925,501)

(1,424,432)

(1,925,501)

Cash receipt from long-term loans

30,000,000

-

30,000,000

-

Repayment of long-term loans

(1,680,000)

-

(1,680,000)

-

Cash flows from financing activities

Dividend paid

-

(4,999,975)

-

(4,999,975)

Net cash flows from (used in) financing activities

19,253,208

(15,714,582)

19,253,208

(15,714,582)

Net decrease in cash and cash equivalents

(8,714,499)

(27,686,464)

(8,714,499)

(27,686,464)

Cash and cash equivalents at beginning of year

49,689,218

77,375,682

49,689,218

77,375,682

Cash and cash equivalents at end of year

40,974,719

49,689,218

40,974,719

49,689,218

-

-

-

-

3,936,765

1,858,381

3,936,765

1,858,381

Supplemental cash flows information
Non-cash transactions
Acquisition of building improvement , 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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550,000
13,650,000

200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ=งของงบการเงินนีO

-

13,100,000
-

13,100,000

-

200,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที; 1 มกราคม 2561
ก ําไรขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน= สําหรับปี

ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนก ําไรสะสมทีย= งั ไม่ไ ด้จัดสรร
เป็ นสํารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที; 31 ธันวาคม 2561

200,000,000

(550,000)
167,154,102

10,826,455

156,877,647
10,826,455
-

(4,999,975)
156,877,647

(15,972,889)

-

(15,972,889)
-

(15,972,889)

3,221,454

694,147

2,527,307
694,147

2,527,307

ผลต่างจากการ
ส่วนเก ินทุน
แปลงค ่า
จากการวัดมูลค ่า
งบการเงินทีเ= ป็ น
เงินลงทุนใน
เงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์เผือ= ขาย
(15,972,889)
2,052,821
474,486
474,486

91,493,239

26,760,000

64,733,239
26,760,000

64,733,239

ส่วนเก ินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์
64,733,239
-

งบการเงินซึ=งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
องค ์ประกอบอืน= ของส่วนของผถ้ ู อื หุน้
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน=

ยังไม่ไ ด้จัดสรร
199,278,176
(34,791,640)
(2,608,914)
(37,400,554)

ก ําไรสะสม

ทุนเรือนหุน้ ทีอ= อก
จัดสรรแล้ว และช ําระแล้ว สํารองตามกฎหมาย
200,000,000
13,100,000
-

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
ยอดคงเหลือ ณ วันที; 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที; 1 มกราคม 2560
ก ําไรขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน= สําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย; นแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้น
สําหรับปี สิFนสุดวันที; 31 ธันวาคม 2561

78,741,804

27,454,147

51,287,657
27,454,147

51,287,657

รวม
องค ์ประกอบอืน=
ของส่วนของ
ผถ้ ู อื หุน้
50,813,171
474,486
474,486

459,545,906
-

38,280,602

(4,999,975)
421,265,304
421,265,304
10,826,455
27,454,147

รวม
ส่วนของ
ผถ้ ู อื หุน้
463,191,347
(34,791,640)
(2,134,428)
(36,926,068)

(หน่วย: บาท)

รายงานประจำ�ปี 2561

141

Total comprehensive income for the year

200,000,000

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

Balance as at 31 December 2018

transferred to statutory reserve (Note 25)

Unappropriated retained earnings
-

-

Other comprehensive income for the year

Profit or loss for the year

-

200,000,000

-

Dividend paid (Note 32)

Balance as at 1 January 2018

-

Total comprehensive income for the year

200,000,000

-

Other comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2017

-

13,650,000

550,000

-

167,154,102

(550,000)

(15,972,889)

-

-

-

10,826,455

-

10,826,455

-

-

(15,972,889)

(15,972,889)

-

-

-

-

(15,972,889)

in foreign currency

156,877,647

156,877,647

(4,999,975)

(37,400,554)

(2,608,914)

(34,791,640)

199,278,176

Unappropriated

financial statements

3,221,454

-

694,147

694,147

-

2,527,307

2,527,307

-

474,486

474,486

-

2,052,821

securities

available-for-sale

of investments in

changes in value

differences on
translation of

Surplus on

Exchange

Other comprehensive income

91,493,239

-

26,760,000

26,760,000

-

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

13,100,000

13,100,000

-

-

-

-

13,100,000

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 2017

For the year ended 31 December 2018

Statement of changes in shareholders' equity

Rockworth Public Company Limited

78,741,804

-

27,454,147

27,454,147

-

51,287,657

51,287,657

-

474,486

474,486

-

50,813,171

equity

shareholders'

components of

Total other

-

459,545,906

-

38,280,602

27,454,147

10,826,455

421,265,304

-

421,265,304

(4,999,975)

(36,926,068)

(2,134,428)

(34,791,640)

463,191,347

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)
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13,100,000
550,000
13,650,000

200,000,000

(550,000)
151,181,213

140,904,758
10,826,455
10,826,455

3,221,454

2,527,307
694,147
694,147

91,493,239

64,733,239
26,760,000
26,760,000

94,714,693

67,260,546
27,454,147
27,454,147

งบการเงินเฉพาะก ิจการซึ:งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
องค ์ประกอบอืน: ของส่วนของผถ้ ู อื หุน้
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
ส่วนเก ินทุน
รวม
ก ําไรสะสม
จากการวัดมูลค ่า
ส่วนเก ินทุน
องค ์ประกอบอืน:
จัดสรรแล้ว เงินลงทุนใน
จากการตีราคา
ของส่วนของ
สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ไ ด้จัดสรร
หลักทรัพย์เผือ: ขาย
สินทรัพย์
ผถ้ ู อื หุน้
13,100,000
183,305,287
2,052,821
64,733,239
66,786,060
(34,791,640)
(2,608,914)
474,486
474,486
(37,400,554)
474,486
474,486
(4,999,975)
13,100,000
140,904,758
2,527,307
64,733,239
67,260,546

200,000,000
-

ทุนเรือนหุน้ ทีอ: อก
และช ําระแล้ว
200,000,000
200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ:งของงบการเงินนีN

ยอดคงเหลือ ณ วันที; 1 มกราคม 2561
ก ําไรขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: สําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
โอนก ําไรสะสมทีย: งั ไม่ไ ด้จัดสรร
เป็ นสํารองตามกฏหมาย (หมายเหตุ 25)
ยอดคงเหลือ ณ วันที; 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที; 1 มกราคม 2560
ก ําไรขาดทุนสําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน: สําหรับปี
ก ําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32)
ยอดคงเหลือ ณ วันที; 31 ธันวาคม 2560

บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย; นแปลงส่ วนของผู้ ถือหุ้น (ต่ อ)
สําหรับปี สิGนสุดวันที; 31 ธันวาคม 2561

459,545,906
-

รวม
ส่วนของ
ผถ้ ู อื หุน้
463,191,347
(34,791,640)
(2,134,428)
(36,926,068)
(4,999,975)
421,265,304
421,265,304
10,826,455
27,454,147
38,280,602

(หน่วย: บาท)

รายงานประจำ�ปี 2561

143

-

Total comprehensive income for the year

200,000,000

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

Balance as at 31 December 2018

transferred to statutory reserve (Note 25)

-

-

Other comprehensive income for the year

Unappropriated retained earnings

-

Profit or loss for the year

200,000,000

-

Dividend paid (Note 32)

Balance as at 1 January 2018

-

Total comprehensive income for the year

200,000,000

-

Other comprehensive income for the year

Balance as at 31 December 2017

-

13,650,000

550,000

-

-

-

13,100,000

13,100,000

-

-

-

-

13,100,000

statutory reserve

share capital
200,000,000

Appropriated -

151,181,213

(550,000)

10,826,455

-

10,826,455

140,904,758

140,904,758

(4,999,975)

(37,400,554)

(2,608,914)

(34,791,640)

183,305,287

Unappropriated

3,221,454

-

694,147

694,147

-

2,527,307

2,527,307

-

474,486

474,486

-

2,052,821

securities

available-for-sale

of investments in

changes in value

Surplus on

91,493,239

-

26,760,000

26,760,000

-

64,733,239

64,733,239

-

-

-

-

64,733,239

of assets

revaluation

Surplus on

Other comprehensive income

94,714,693

-

27,454,147

27,454,147

-

67,260,546

67,260,546

-

474,486

474,486

-

66,786,060

equity

shareholders'

components of

Total other

Other components of shareholders' equity

Separate financial statements in which the cost method is applied

Retained earnings

paid-up

Issued and

Profit or loss for the year

Balance as at 1 January 2017

For the year ended 31 December 2018

Statement of changes in shareholders' equity (continued)

Rockworth Public Company Limited

-

459,545,906

-

38,280,602

27,454,147

10,826,455

421,265,304

-

421,265,304

(4,999,975)

(36,926,068)

(2,134,428)

(34,791,640)

463,191,347

equity

shareholders'

Total

(Unit: Baht)

บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ=นสุ ดวันที> 31 ธันวาคม 2561
1.

ข้ อมูลทัว> ไป
บริ ษ ัท ร้ อกเวิ ธ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทฯ”) เป็ นบริ ษ ัทมหาชนซึ< งจัดตั?งและมี ภู มิ ล าํ เนาในประเทศไทย
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ การผลิ ต และจําหน่ ายเฟอร์ นิ เจอร์ ที< อ ยู่ต ามที< จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ที<
294 - 300 ถนนอโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นี? จัด ทําขึ? น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที< ก าํ หนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้าลงวัน ที<
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที< บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี?
งบการเงินนี?ได้จดั ทําขึ?นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื<นในนโยบายการบัญชี
2.2 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ> ริ>มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ< งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที<มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที<เริ< มในหรื อหลังวันที< 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข? ึนเพื<อให้มีเนื?อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี<ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน? ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ
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Rockworth Public Company Limited
Notes to financial statements
For the year ended 31 December 2018
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 investment in associate 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 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
adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the
Company’s financial statements.
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที>จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที>มีรอบระยะเวลาบัญชี ที>เริ> มใน
หรื อหลังวันที> 1 มกราคม 2562
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จาํ นวนหลายฉบับ ซึ< งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงิน
ที<มีรอบระยะเวลาบัญชี ที<เริ< มในหรื อหลังวันที< 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข? ึ นเพื<อให้มีเนื? อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี<ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทาง
บัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื< อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่าวส่ วนใหญ่ จะไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื<อนํามาถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ< ึงได้มีการเปลี<ยนแปลงหลักการสําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี?
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที> 15 เรื> อง รายได้ จากสั ญญาทีท> าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี
ที<เกี<ยวข้องต่อไปนี?
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที< 11 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที< 18 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที< 31 (ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 18
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื< อง สัญญาก่อสร้าง
เรื< อง รายได้
เรื< อง รายได้ - รายการแลกเปลี<ยนเกี<ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื< อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื< อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
อสังหาริ มทรัพย์
เรื< อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 15 กับสัญญาที<ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญา
ที<อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชี ฉบับอื<น มาตรฐานฉบับนี? ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั?นตอนสําหรับ
การรับรู ้รายได้ที<เกิ ดขึ?นจากสัญญาที<ทาํ กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู ้รายได้ในจํานวนเงินที<สะท้อนถึงสิ< ง
ตอบแทนที<กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี<ยนสิ นค้าหรื อบริ การที<ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ
กําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์ที<เกี<ยวข้องทั?งหมดในการพิจารณา
ตามหลักการในแต่ละขั?นตอน
ปั จจุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที< อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที< เริ< ม นํา
2
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื> องมื อทางการเงินที>จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที>มี

(b)

Financial reporting standards that will become effective for fiscal years

beginning on or after 1 January 2019
The Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new financial
reporting standards and interpretations (revised 2018) which are effective for fiscal years
beginning on or after 1 January 2019. These financial reporting standards were aimed at
alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of
the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting
guidance for users of the standards.
The management of the Company believes that most of the revised financial reporting
standards will not have any significant impact on the financial statements when they are
initially applied. However, the new standard involves changes to key principles, as
summarised below.
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers
TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related
Interpretations.
TAS 11 (revised 2017)

Construction contracts

TAS 18 (revised 2017)

Revenue

TSIC 31 (revised 2017)

Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services

TFRIC 13 (revised 2017)

Customer Loyalty Programmes

TFRIC 15 (revised 2017)

Agreements for the Construction of Real Estate

TFRIC 18 (revised 2017)

Transfers of Assets from Customers

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall
within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account
for revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognized at an
amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange
for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise
judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when
applying each step of the model.
The management of the Company is currently evaluating the impact of this standard to the
financial statements in the year when it is adopted.
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ปั จ จุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที< อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที< เริ< ม นํา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื> องมื อทางการเงินที>จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที>มี
รอบระยะเวลาบัญชีทเี> ริ>มในหรื อหลังวันที> 1 มกราคม 2563
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื< องมือทาง
การเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที< 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื< องมือทางการเงิน
ฉบับที< 9
เครื< องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที< 32
การแสดงรายการเครื< องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที< 16
การป้องกันความเสี< ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที< 19
การชําระหนี?สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี<ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มูลค่าเครื< องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา
สารทางการเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและแผนธุ ร กิ จ ของกิ จ การ (Business Model)
หลักการเกี< ยวกับวิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื< องมื อทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที<คาดว่าจะเกิดขึ?น และหลักการเกี<ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี< ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื< องมือทางการเงิน และเมื<อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี? มีผลบังคับใช้ จะ
ทําให้มาตรฐานการบัญ ชี การตี ความมาตรฐานการบัญ ชี และแนวปฏิ บ ตั ิ ท างการบัญ ชี บ างฉบับ ที< มีผล
บังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จ จุ บ ัน ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ฯอยู่ระหว่างการประเมิ น ผลกระทบที< อ าจมี ต่ อ งบการเงิ น ในปี ที< เริ< ม นํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี> ํ าคัญ

4.1

การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู ้ เมื< อบริ ษ ทั ฯได้โอนความเสี< ยงและผลตอบแทนที< มี นัยสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ น ค้าให้ ก ับ ผู ้ซ?ื อ แล้ว รายได้จ ากการขายแสดงมู ล ค่ าตามราคาในใบกํากับ สิ น ค้าโดยไม่ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ<ม สําหรับสิ นค้าที<ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื<อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั?นความสําเร็ จของงาน
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ดอกเบี?ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที<แท้จริ ง

3

(c)

Financial reporting standards related to financial instruments that will become

effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020
During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a set of TFRSs
related to financial instruments, which consists of five accounting standards and
interpretations, as follows:
Financial reporting standards:
TFRS 7

Financial Instruments: Disclosures

TFRS 9

Financial Instruments

Accounting standard:
TAS 32

Financial Instruments: Presentation

Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 16

Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

TFRIC 19

Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification
of financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into
account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the
Company’s business model), calculation of impairment using the expected credit loss
method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and
disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are
effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently
effective will be cancelled.
The management of the Company is currently evaluating the impact of these standards to
the financial statements in the year when they are adopted.
4.

Significant accounting policies

4.1

Revenue recognition
Sales of goods
Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the
goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax,
of goods supplied after deducting discounts and allowances.
Rendering of services
Service revenue is recognised when services have been rendered taking into account the
stage of completion.
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รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื<อได้ให้บริ การแล้วโดยพิจารณาถึงขั?นความสําเร็ จของงาน
ดอกเบีย2 รั บ
ดอกเบี?ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที<แท้จริ ง
4.2

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั? นที< มี
สภาพคล่องสู ง ซึ< งถึ งกําหนดจ่ ายคื นภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 3 เดื อนนับจากวันที< ได้มาและไม่ มี ข อ้ จํากัด
ในการเบิกใช้

4.3

ลูกหนีก= ารค้ าและลูกหนีอ= ื>น
ลูกหนี? การค้าและลูกหนี? อื<นแสดงมู ลค่าตามจํานวนมู ลค่าสุ ทธิ ที< จะได้รับ บริ ษ ทั ฯบันทึ กค่าเผื<อหนี? สงสัย
จะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที<อาจเกิดขึ?นจากการเก็บเงินจากลูกหนี?ไม่ได้ ซึ< งโดยทัว< ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี?

4.4

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิ ตแสดงมูลค่าตามราคาทุ นตามวิธีถวั เฉลี< ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที< จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะตํ<ากว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี<ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที<จะได้รับแล้วแต่ราคาใด
จะตํ<ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ<งของต้นทุนการผลิตเมื<อมีการเบิกใช้

4.5

เงินลงทุน
ก) เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เผื<อขายแสดงตามมู ลค่ายุติ ธรรม การเปลี< ยนแปลงในมู ล ค่ายุติ ธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<นและจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมื<อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น? นั ออกไป
ข) เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ที< ไ ม่ อ ยู่ในความต้อ งการของตลาดถื อ เป็ นเงิ น ลงทุ น ทั<ว ไป ซึ< งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ< การด้อยค่า (ถ้ามี)
ค) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที<แสดงอยูใ่ นงบการเงินซึ< งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงมูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
ง) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที<แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื? อหลังสุ ด ณ สิ? นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี<ยถ่วงนํ?าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน

4

เมื< อมี การจําหน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่ างระหว่างสิ< งตอบแทนสุ ทธิ ที< ได้รั บกับมู ลค่ าตามบัญ ชี ของเงิ นลงทุ น
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.6รายงานประจำ
อสั ง�หาริ
มทรัพย์ เพื>อการลงทุน

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

Investment in associate is accounted for in the financial statements in which the equity
method is applied using the equity method.

d)

Investment in associate 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 unit trusts is determined from their net asset value.
The weighted average method is used for computation of the cost of investments.
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สุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี<ยถ่วงนํ?าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื< อมี การจําหน่ ายเงิ นลงทุ น ผลต่ างระหว่างสิ< งตอบแทนสุ ทธิ ที< ได้รั บกับมู ลค่ าตามบัญ ชี ของเงิ นลงทุ น
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6

อสั งหาริมทรัพย์ เพื>อการลงทุน
บริ ษ ัท ฯวัดมู ลค่ าเริ< มแรกของอสั งหาริ มทรั พ ย์เพื< อการลงทุ น ด้วยราคาทุ น ซึ< งรวมต้น ทุ น การทํารายการ
หลังจากนั?น บริ ษทั ฯจะวัดมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั ฯรับรู ้ผลกําไรหรื อ
ขาดทุนที<เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนในปี ที<เกิดขึ?น
บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ผลต่ างระหว่างจํานวนเงิ น ที< ได้รั บ สุ ท ธิ จากการจําหน่ ายกับ มู ลค่ าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที<ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7

ทีด> นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื> อมราคา
ที<ดินแสดงมูลค่าตามราคาที<ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื< อมราคาสะสม และ
ค่าเผือ< การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ< มแรกของที<ดินในราคาทุน ณ วันที<ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั?น บริ ษทั ฯจัดให้มีการ
ประเมินราคาที<ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที<ตีใหม่ ทั?งนี?บริ ษทั ฯจัดให้มี
การประเมิ นราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั?งคราวเพื<อมิ ให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ? นรอบระยะเวลารายงาน
แตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯบันทึกส่ วนต่างซึ<งเกิดจากการตีราคาที<ดินดังต่อไปนี?
-

บริ ษทั ฯบันทึกราคาตามบัญชีของที<ดินที<เพิ<มขึ?นจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<นและ
รับรู ้จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อย่างไรก็ตาม
หากที<ดินนั?นเคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯได้รับรู ้ราคาที<ลดลงในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแล้ว
ส่ วนที<เพิ<มจากการตีราคาใหม่น? ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนที<เคยลดลงซึ< งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ร าคาตามบัญ ชี ข องที< ดิ น ที< ล ดลงจากการตี ร าคาใหม่ ใ นส่ ว นของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น
อย่างไรก็ต าม หากที< ดิ น นั?น เคยมี ก ารตี ร าคาเพิ< ม ขึ? น และยัง มี ย อดคงค้างของบัญ ชี “ส่ ว นเกิ น ทุ น
จากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ส่ วนที<ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู ้ในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<นในจํานวนที<ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์”
5
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On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the carrying
amount of the investment is recognised in profit or loss.
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
decrease is charged to the other comprehensive income to the extent that it does not
exceed an amount already held in “Revaluation surplus” in respect of the same asset.

Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the
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

Build

5
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ค่ าเสื< อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ค าํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พย์ โดยวิธี เส้ นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี?
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื< องจักรและอุปกรณ์
เครื< องตกแต่งและเครื< องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

20 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี และ 10 ปี
5 ปี
5 ปี

ค่าเสื< อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื< อมราคาสําหรับที<ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริ ษ ทั ฯตัดรายการที< ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื< อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื<อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น? นั ออกจากบัญชี
4.8

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
สิ นทรั พย์ไม่มี ตวั ตนแสดงมู ลค่าตามราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื<อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี )
ของสิ นทรัพย์น? นั
บริ ษ ัท ฯตัดจําหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ต ัวตนที< มี อายุการให้ ป ระโยชน์ จ าํ กัดอย่างมี ระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรัพย์น? นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื<อมีขอ้ บ่งชี? ว่า
สิ นทรัพย์น? นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ? นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที<มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี?
อายุการให้ประโยชน์
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

4.9

5 - 10

ปี

สิ ทธิการเช่ าและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ ทธิ การเช่ าแสดงมู ลค่ าตามราคาทุ นหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่ าเผื<อการด้อยค่ าของสิ นทรั พย์ (ถ้ามี )
ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า (3 - 25 ปี )
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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6

Company’s assets, the decrease is recognised in profit or loss. However, the revaluation
decrease is charged to the other comprehensive income to the extent that it does not
exceed an amount already held in “Revaluation surplus” in respect of the same asset.
Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the
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.

Build

5

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

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

4.9

5 - 10 years

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
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indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant
influence
over155
the Company, key management personnel, directors, and officers with authority in the

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ> กีย> วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที< เกี< ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที< มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี?บุคคลหรื อกิจการที<เกี<ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที<มีสิทธิ ออกเสี ยง
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ< งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯที<มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที<ความเสี< ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญ ญาเช่ าการเงิ น สัญ ญาเช่ าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ ายฝ่ ายทุ นด้วยมู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์ที< เช่ า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที< ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ<ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี? สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี?ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ า สิ นทรัพย์ที<ได้มาตามสัญญาเช่ าการเงินจะคิดค่าเสื< อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสิ นทรัพย์ที<เช่า
สัญญาเช่ าที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที<ความเสี< ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้ก บั ผูเ้ ช่ าถื อเป็ นสัญญาเช่ าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นที< จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.12 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ< งเป็ นสกุลเงินที<ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที<เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี<ยน ณ วันที<เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี? สินที<เป็ นตัวเงินซึ< งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี<ยน ณ
วันสิ? นรอบระยะเวลารายงาน หรื อหากเป็ นรายการที<ได้มีการทําสัญญาตกลงอัตราแลกเปลี<ยนล่วงหน้าไว้กจ็ ะ
แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี<ยนที<ตกลงล่วงหน้านั?น
กําไรและขาดทุนที<เกิดจากการเปลี<ยนแปลงในอัตราแลกเปลี<ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
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ทุ กวันสิ? นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ทั ฯจะทําการประเมิ นการด้อยค่าของที< ดิ น อาคารและอุปกรณ์ หรื อ
สิ นทรัพย์อื<นของบริ ษทั ฯหากมีขอ้ บ่งชี? ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่า
เมื< อมู ลค่ าที< คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรั พย์มี มู ลค่ าตํ<ากว่ามู ลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์น? ัน ทั?งนี? มู ลค่ า
ที<คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
แล้วแต่ ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ลค่าจากการใช้สิ นทรั พย์ บริ ษ ทั ฯประมาณการกระแสเงิ นสด
ในอนาคตที< กิ จการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรั พย์และคํานวณคิ ดลดเป็ นมู ลค่าปั จจุ บ นั โดยใช้อ ตั ราคิ ดลด
7
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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.

6

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
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risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell,รายงานประจำ
an appropriate
valuation model is used. These calculations are corroborated by a valuation model that,

ก่อนภาษีที<สะท้อนถึงการประเมินความเสี< ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี< ยง
ซึ< งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที<กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
บริ ษทั ฯใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที<ดีที<สุดซึ< งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ< งสะท้อนถึงจํานวนเงินที<กิจการ
สามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนั?นผูซ้ ?ื อกับผูข้ าย
มีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี<ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี<
ไม่มีความเกี<ยวข้องกัน
บริ ษัท ฯจะรั บ รู ้ ร ายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ าในส่ ว นของกําไรหรื อขาดทุ น ยกเว้น ในกรณี ที< ท<ี ดิ น
ซึ< งใช้วิ ธี การตี ราคาใหม่ และได้บ ัน ทึ กส่ วนเกิ น ทุ น จากการตี ราคาใหม่ ไว้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น ขาดทุ น
จากการด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที<เคยบันทึกไว้
หากในการประเมิ น การด้อยค่ าของสิ น ทรั พ ย์มี ข ้อบ่ งชี? ที< แสดงให้ เห็ น ว่าผลขาดทุ น จากการด้อยค่ าของ
สิ น ทรั พ ย์ที< รั บ รู ้ ในงวดก่ อนได้ห มดไปหรื อลดลง บริ ษ ัท ฯจะประมาณมู ลค่ าที< คาดว่าจะได้รั บ คื น ของ
สิ นทรัพย์น? ัน และจะกลับรายการผลขาดทุ นจากการด้อยค่าที< รับรู ้ ในงวดก่ อนก็ต่อเมื< อมี การเปลี< ยนแปลง
ประมาณการที<ใช้กาํ หนดมูลค่าที<คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั?งล่าสุ ด
โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที<เพิ<มขึ?นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที<ควรจะเป็ น หากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริ ษทั ฯ
จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
เว้นแต่สินทรัพย์น? นั แสดงด้วยราคาที<ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที<เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที<ควรจะเป็ นถือเป็ น
การตีราคาสิ นทรัพย์เพิ<ม
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั-นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื<อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื9นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั?งกองทุนสํารองเลี?ยงชี พ ซึ< งประกอบด้วยเงินที<พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที<บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี?ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯ เงินที<บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี?ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที<เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอืCนของพนักงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที<ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื<อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ< งบริ ษทั ฯ
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั?น บริ ษทั ฯ
จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื<นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิ บตั ิ งานครบ
กําหนดระยะเวลา
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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
7
have been determined had no impairment loss been recognised for the asset in prior years.

Such reversal is recognised in profit or loss unless the asset is carried at a revalued amount, in
which case the reversal, which exceeds the carrying amount that would have been determined,
is treated as a revaluation increase.
4.14 Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as
expenses when incurred.
Post-employment benefits and other long-term employee benefits
Defined contribution plans
The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is
monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a
separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses when
incurred.
Defined benefit plans and other long-term employee benefits
The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to
employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance
payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company provides other
long-term employee benefit plan, namely long service awards.
159
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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

บริ ษทั ฯคํานวณหนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื< น ของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ ละหน่ วยที< ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
โดยผูเ้ ชี<ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<น
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื<นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
4.15 ประมาณการหนีส= ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี?สินไว้ในบัญชีเมื<อภาระผูกพันซึ< งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ?น
แล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื<อปลดเปลื?องภาระ
ผูกพันนั?น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั?นได้อย่างน่าเชื<อถือ
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที<คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณ
จากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที<กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว< คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์และ
หนี? สิน ณ วันสิ? นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี? สินที<เกี<ยวข้องนั?น โดยใช้อตั ราภาษี
ที<มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ? นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ทั ฯรั บรู ้ หนี? สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่ างชั<วคราวที< ต อ้ งเสี ยภาษี ทุ กรายการ แต่ รับรู ้
สิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี สําหรั บผลแตกต่ างชั<วคราวที< ใช้หักภาษี รวมทั?งผลขาดทุ นทางภาษี
ที<ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที<มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที<บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที<จะ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว< คราวที<ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที<ยงั ไม่ได้ใช้น? นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ? นรอบระยะเวลารายงานและ
จะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชี ดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท? งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึ กภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที<เกิ ดขึ?นเกี< ยวข้องกับ
รายการที<ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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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.
4.16 Income tax
Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and8
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
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an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement

4.17 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที<คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที<จะต้องจ่ายเพื<อโอนหนี?สิน
ให้ผูอ้ ื< นโดยรายการดังกล่ าวเป็ นรายการที< เกิ ดขึ? นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ?ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วันที<วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื? อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพ ย์
และหนี? สินซึ< งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที<เกี<ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น
ในกรณี ที<ไม่มีตลาดที<มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี? สินที<มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคา
เสนอซื? อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่า
ที< เหมาะสมกับแต่ ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข อ้ มู ลที< สามารถสังเกตได้ที< เกี< ยวข้องกับสิ นทรั พย์หรื อ
หนี?สินที<จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั?นให้มากที<สุด
ลําดับชั?นของมูลค่ายุติธรรมที<ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี? สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที<นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี?
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื?อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี?สินอย่างเดียวกันในตลาดที<มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื<นที<สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี?สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที<ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี<ยวกับกระแสเงินในอนาคตที<กิจการประมาณขึ?น
ทุ กวัน สิ? น รอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท ฯจะประเมิ น ความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับ ชั?น
ของมู ลค่ายุติ ธรรมสําหรั บสิ นทรั พย์และหนี? สิ นที< ถืออยู่ ณ วันสิ? นรอบระยะเวลารายงานที< มีการวัดมู ลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ?นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี> ํ าคัญ
ในการจัด ทํางบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จและ
การประมาณการในเรื< อ งที< มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดังกล่ าวนี?
ส่ งผลกระทบต่ อจํานวนเงิ นที< แสดงในงบการเงิ นและต่ อข้อมู ลที< แสดงในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ผลที<เกิดขึ?นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที<ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที<สําคัญ
มีดงั นี?
ค่ าเผื>อหนีส= งสั ยจะสู ญของลูกหนี=
ในการประมาณค่าเผื<อหนี? สงสัยจะสู ญของลูกหนี? ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิ จในการประมาณการ
ผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจากลูกหนี? แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี?
ที<คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที<เป็ นอยูใ่ นขณะนั?น เป็ นต้น
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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.
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
9
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
รายงานประจำ�ปี 2561 163
price directly relating to events occurring after the end of the reporting period. Also, the

การปรับลดสิ นค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุ ทธิทจี> ะได้ รับ
ในการประมาณการปรั บ ลดสิ น ค้าคงเหลื อ เป็ นมู ล ค่ าสุ ท ธิ ที< จ ะได้รั บ ฝ่ ายบริ ห ารได้ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ใน
การประมาณมู ลค่ าสุ ทธิ ที< คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลื อ โดยจํานวนเงิ นที< คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้า
คงเหลือพิจารณาจากการเปลี<ยนแปลงของราคาขายที<เกี< ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ ที<เกิ ดขึ?นภายหลังวันที<
ในงบการเงิ น และฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุ ลยพินิ จในการประมาณการผลขาดทุ นที< คาดว่าจะเกิ ดขึ? นจากสิ นค้า
ล้าสมัยหรื อเสื< อมสภาพ โดยคํานึ งถึ งอายุของสิ นค้าคงเหลื อ สภาพสิ นค้า และสภาวะเศรษฐกิ จที< เป็ นอยู่
ในขณะนั?น
ค่ าเผื>อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษ ัท ฯจะตั?งค่ าเผื< อ การด้อ ยค่ าของเงิ น ลงทุ น เมื< อมู ล ค่ ายุติ ธรรมของเงิ น ลงทุ น ดังกล่ าวได้ล ดลงอย่าง
มี สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื< อมี ขอ้ บ่ งชี? ของการด้อยค่า การที< จะสรุ ปว่าเงิ นลงทุ นดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น? นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
อสั งหาริมทรัพย์ เพื>อการลงทุน
บริ ษทั ฯแสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ< งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและรับรู ้
การเปลี<ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื< อการลงทุ น โดยใช้วิ ธี พิ จารณาจากรายได้ เนื< องจากไม่ มี ราคาในตลาดที< ส ามารถใช้
เที ยบเคียงได้ ข้อสมมติ ฐานที< สําคัญที< ใช้ในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุน
ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 15
ทีด> นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื> อมราคา
ในการคํานวณค่ าเสื< อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื<อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และ
มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี<ยนแปลงเกิดขึ?น
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที<ดินด้วยราคาที<ตีใหม่ ซึ< งราคาที<ตีใหม่น? ี ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยใช้
วิธีเปรี ยบเที ยบราคาตลาด ซึ< งการประเมิ น มู ลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติ ฐ านและการประมาณการ
บางประการ ตามที<อธิบายไว้ในหมายเหตุ 16
นอกจากนี? ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที< ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่ วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที<คาดว่าจะได้รับคืนตํ<ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น? นั
ในการนี? ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จที< เกี< ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และค่ าใช้จ่ ายในอนาคต
ซึ<งเกี<ยวเนื<องกับสิ นทรัพย์น? นั
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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.
Investment property

10

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 and expenses 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

�ปี 2561 on165
are determined based on actuarial techniques. Such determination is รายงานประจำ
made based
various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื>นของ
พนักงาน
หนี?สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื<น
ของพนั ก งาน ประมาณขึ? น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย ซึ< งต้อ งอาศัยข้อ สมมติ ฐ านต่ างๆในการ
ประมาณการนั?น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ?นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี<ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สาํ หรับผลแตกต่างชัว< คราวที<ใช้หักภาษีและขาดทุนทาง
ภาษี ที< ไม่ ได้ใช้เมื< อมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่าบริ ษ ทั ฯจะมี ก าํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพี ยงพอที< จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว< คราวและขาดทุนนั?น ในการนี? ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่าบริ ษทั ฯควร
รับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที<คาด
ว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ> กีย> วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที<สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที< เกี< ย วข้อ งกัน รายการธุ ร กิ จ ดัง กล่ าว
เป็ นไปตามเงื<อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที<ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการที<เกี<ยวข้อง
กันเหล่านั?น ซึ< งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี?

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ขายสิ นค้า
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที<เกี<ยวข้องกัน
ค่าเช่ารับ
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2561

2560

9

18

2

2

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา

12

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 and expenses 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
6.

Related party transactions
Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax
During to
thethe
years,
the
Company
had significant
business
transactions
with
related
parties.
losses
extent
that
it is probable
that taxable
profit will
be available
against
which
the
Such transactions,
which
summarised
in the ordinary
coursejudgement
of business
temporary
differences
andare
losses
can be below,
utilised.arose
Significant
management
is
and weretoconcluded
commercial
and bases
agreed
the Company
required
determineonthe
amount ofterms
deferred
tax assets
thatupon
can between
be recognised,
based
and those
related
parties.
upon
the likely
timing
and level of estimate future taxable profits.
(Unit: Million Baht)
2018

2017

9

18

2

2

Transfer Pricing Policy

Transactions with associated company
Sales of goods

Market price

Transactions with related companies
Rental income

Contract price

11

As at 31 December 2018 and 2017, the balances of the accounts between the Company
and those related parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2018
Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Associated company

2017

รายงานประจำ�ปี 2561
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที<เกี<ยวข้องกัน ณ วันที< 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด
ดังนี?
2561
ลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื<น - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
บริ ษทั ที<เกี<ยวข้องกัน
บริ ษทั คอฟฟี< พร็ อพเพอร์ต? ีส์ พลัส จํากัด
บริ ษทั คอปเปอร์ คราวน์ จํากัด
บริ ษทั คราวน์ อินโนเวชัน< จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ< หนี?สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื<น - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน, สุ ทธิ
เจ้าหนี?การค้า - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด

(หน่วย: พ นั บาท)
2560

24,803

46,876

205
194
60
25,262
(20,946)
4,316

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

379

381

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ? นสุ ดวันที< 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที<ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี?

ผลประโยชน์ระยะสั?น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2561
37
4
41

(หน่วย: ล้านบาท)
2560
38
3
41

ภาระคํ?าประกันกับกิจการที<เกี<ยวข้องกัน
บริ ษ ัท ฯมี ภ าระจากการคํ?า ประกัน ให้ ก ับ บริ ษ ัท ร่ ว มตามที< ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ข้อ 31.3.2
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Transactions with related companies
Rental income

2

2

Contract price

As at 31 December 2018 and 2017, the balances of the accounts between the Company
and those related parties are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2018

2017

24,803

46,876

Coffee Properties Plus Company Limited

205

58

Copper Crown Company Limited

194

97

60

30

25,262

47,061

(20,946)

(43,376)

4,316

3,685

379

381

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

Crown Innovation Company Limited
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 2018 and 2017, the Company had employee benefit
expenses payable to its directors and management as below.
(Unit: Million Baht)
Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total

2018

2017

37

38

4

3

41

41

12

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

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
2018
Cash

2017

208

190

Bank deposits

40,767

49,499

Total

40,975

49,689

รายงานประจำ�ปี 2561
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As at 31 December 2018, bank deposits in saving accounts carried interests between

7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2561
208
40,767
40,975

(หน่วย: พันบาท)
2560
190
49,499
49,689

ณ วันที< 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี?ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ต่อปี (2560: ร้อยละ
0.1 ถึง 0.4 ต่อปี )
8.

เงินลงทุนชั>วคราว
2561
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด - หลักทรัพย์เผือ< ขาย
ราคาทุน
กําไรที<ยงั ไม่เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด - มูลค่ายุติธรรม

9.

96,147
3,219
99,366

ลูกหนีก= ารค้ าและลูกหนีอ= ื>น

ลูกหนีก= ารค้ า - กิจการทีเ> กีย> วข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี?คงค้างนับจากวันที<ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ< หนี?สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี?การค้า - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน, สุ ทธิ

170

96,147
4,132
100,279

(หน่วย: พันบาท)
2560

รายงานประจำ�ปี 2561

2561

(หน่วย: พันบาท)
2560

3,857

1,579

14,005
17,862
(14,005)
3,857

1,921
31,461
34,961
(31,461)
3,500

14

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

Cash and cash equivalents
(Unit: Thousand Baht)
2018
Cash

2017

208

190

Bank deposits

40,767

49,499

Total

40,975

49,689

As at 31 December 2018, bank deposits in saving accounts carried interests between
0.1 and 0.4 percent per annum (2017: between 0.1 and 0.4 percent per annum).
8.

Current investments
(Unit: Thousand Baht)
2018

2017

Investment unit in open-end funds - available-for-sale securities
Cost

96,147

96,147

4,132

3,219

100,279

99,366

Unrealised gain on changes in value of investment
Investment unit in open-end funds - fair value

9.

Trade and other receivables
(Unit: Thousand Baht)
2018

2017

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

3,857

1,579

-

1,921

14,005

31,461

17,862

34,961

(14,005)

(31,461)

3,857

3,500

47,771

30,758

63,140

36,063

Past due
Up to 3 months
Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade receivables - related party, net

13

Trade receivables - unrelated parties
Aged on the basis of due dates
Not yet due
Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months

1,870
265

รายงานประจำ2,469
�ปี 2561
539
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ลูกหนีก= ารค้ า - กิจการทีไ> ม่ เกีย> วข้ องกัน
อายุหนี?คงค้างนับจากวันที<ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ< หนี?สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี?การค้า - กิจการที<ไม่เกี<ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี?การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนีอ= ื>น - กิจการทีเ> กีย> วข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
ลูกหนี?กิจการที<เกี<ยวข้องกัน
หัก: ค่าเผือ< หนี?สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี?อื<น - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนีอ= ื>น - กิจการทีไ> ม่ เกีย> วข้ องกัน
รายได้คา้ งรับ
หัก: ค่าเผือ< หนี?สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี?อื<น - กิจการที<ไม่เกี<ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี?อื<น - สุ ทธิ
รวมลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื<น - สุ ทธิ
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2561

(หน่วย: พันบาท)
2560

47,771

30,758

63,140
1,870
265
2,810
115,856
(3,075)
112,781
116,638

36,063
2,469
539
638
70,467
(2,463)
68,004
71,504

7,400
(6,941)
459

12,100
(11,915)
185

441
(239)
202
661
117,299

559
(320)
239
424
71,928

15

Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade receivables - related party, net

(14,005)

(31,461)

3,857

3,500

47,771

30,758

63,140

36,063

1,870

2,469

265

539

2,810

638

115,856

70,467

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

(3,075)

(2,463)

Total trade receivables - unrelated parties, net

112,781

68,004

Total trade receivables - net

116,638

71,504

7,400

12,100

(6,941)

(11,915)

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

459

185

441

559

(239)

(320)

Total other receivables - unrelated parties, net

202

239

Total other receivables - net

661

424

117,299

71,928

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

Total trade and other receivables - net

14
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10.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พ นั บาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิตและติดตั?ง
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม

2561
58,836
4,386
77,287
2,366
10,133
153,008

2560
61,881
2,961
75,358
2,875
2,009
145,084

รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที<จะได้รับ
2561
2560
(17,415)
(16,676)
(12,752)
(15,411)
(208)
(148)
(30,375)
(32,235)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2561
2560
41,421
45,205
4,386
2,961
64,535
59,947
2,158
2,727
10,133
2,009
122,633
112,849

ในระหว่างปี ปั จ จุ บ ัน บริ ษ ทั ฯบัน ทึ ก กลับ รายการปรั บ ลดมู ล ค่ าสิ น ค้าคงเหลื อ เป็ นจํานวน 2 ล้านบาท
โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที<รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี (2560: บันทึกการปรับลดราคา
ทุน ของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที<จะได้รับเป็ นจํานวน 3 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ< งของ
ต้นทุนขาย)
11.

เงินฝากธนาคารทีม> ภี าระคํา= ประกัน
ยอดคงเหลือนี? คือ เงินฝากประจําซึ< งบริ ษทั ฯได้นาํ ไปคํ?าประกันวงเงินสิ นเชื<อ

12.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื>อขาย

ราคาทุน
ขาดทุนที<ยงั ไม่เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ< ขาย - มูลค่ายุติธรรม
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2561
192
(106)
86

(หน่วย: พันบาท)
2560
192
(60)
132

16

10.

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

realisable value

Inventories - net

2018

2017

2018

2017

2018

2017

58,836

61,881

(17,415)

(16,676)

41,421

45,205

installation

4,386

2,961

4,386

2,961

Raw materials

77,287

75,358

(12,752)

(15,411)

64,535

59,947

2,366

2,875

(208)

(148)

2,158

2,727

10,133

2,009

10,133

2,009

153,008

145,084

122,633

112,849

Finished goods
Work in process and under

-

-

Spare parts and factory
supplies
Goods in transit
Total

(30,375)

(32,235)

During the current year, the Company reversed the write-down of cost of inventories of Baht
2 million, and reduced the amount of inventories recognized as expenses during the year
(2017: reduced cost of inventories by Baht 3 million to reflect the net realisable value. This
was included in cost of sales.).
11.

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

12.

Investments in available-for-sale securities
(Unit: Thousand Baht)
2018
Cost
Unrealised loss on changes in value of investments
Investments in available-for-sale securities - fair value

2017

192

192

(106)

(60)

86

132
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เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
เฟอร์นิเจอร์

บริ ษทั

บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์
เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท
จํากัด
รวม

ผลิตและจําหน่าย
เฟอร์นิเจอร์

บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จํากัด
รวม

อินเดีย

จัดตัDงขึDน
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั

13.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

13.

95,295
95,295

112,981

2560

112,981

2561

ราคาทุน

-

-

-

-

95,295

95,295

112,981

112,981

(112,981)

(112,981)

(95,295)

(95,295)

-

-

17

-

-

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2561
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ< งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ค่าเผือ< การด้อยค่าของเงิน
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2561
2560
2561
2560
2561
2560

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
41
40

สัดส่ วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
41
40

อินเดีย

จัดตัDงขึDน
ในประเทศ

งบการเงินซึ< งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

(หน่วย: พันบาท)
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Investment in associate

Total

(India) Private Limited

Nature of business

Nature of business

distribution of furniture

India

incorporation

Country of

distribution of furniture

Manufacture and

Rockworth Systems Furniture Manufacture and

Company’s name

Total

Private Limited

Rockworth Systems Furniture (India)

Company’s name

13.1 Details of associate:

13.

41

40

(%)

(%)
41

2017

2018

112,981

112,981

2018

95,295

95,295

2017

112,981

112,981

2018

Cost

95,295

95,295

2017

(112,981)

(112,981)

2018

2017

(95,295)

(95,295)

investment

Allowance for impairment of

Separate financial statements in which the cost method is applied

40

(%)

(%)

Shareholding percentage

India

2017

2018

(Unit: Thousand Baht)

-

-

2017

2018

-

-

16

2017

cost method - net

-

-

Carrying amounts based on

-

-

2018

equity method

Cost

incorporation
Shareholding percentage

Carrying amounts based on

Country of

Financial statements in which the equity method is applied

(Unit: Thousand Baht)

13.2 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีGสินหมุนเวียน
หนีGสินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษ ทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์
(อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
2561
2560
128
177
132
160
169
225
57
109
34
3

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษ ทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์
(อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
สําหรับปี สิG นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม
2561
2560
275
371
(9)
23
(9)
23

บริ ษทั ร่ วมได้เพิKมทุนจํานวน 1.28 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิKมใน
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวจํานวน 0.53 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ฯจ่ายชําระค่าเงินลงทุนโดยการหักกลบกับ
ลูกหนีG บริ ษทั ร่ วม ซึK งลูกหนีG ดงั กล่าวได้เคยถูกตัGงสํารองค่าเผืKอหนีG สงสัยจะสู ญไว้แล้วเต็มจํานวน การลงทุน
เพิKมดังกล่าวส่ งผลให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯในบริ ษทั ร่ วมเพิKมขึGนจากเดิมร้อยละ 40 เป็ นร้อยละ 41
อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯได้พิจารณาตัGงสํารองค่าเผืKอการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วม
ทัGงจํานวน

178

รายงานประจำ�ปี 2561

18

13.2 Summarised financial information of associate
Summarised information about financial position
(Unit: Million Baht)
Rockworth Systems Furniture (India)
Private Limited
2018

2017

Current assets

128

177

Non-current assets

132

160

Current liabilities

169

225

Non-current liabilities

57

109

Shareholders’ equity

34

3

Summarised information about comprehensive income
(Unit: Million Baht)
Rockworth Systems Furniture (India)
Private Limited
For the year ended 31 December
2018
Revenues

2017

275

371

Profit (loss)

(9)

23

Total comprehensive income

(9)

23

An associate has increased its capital by USD 1.28 million and during the current year, the
Company has additionally invested USD 0.53 million in such associate. The investment
payment of the Company was offset with trade receivable - associated company for which
an allowance for doubtful accounts had been fully set up. As a result of this additional
investment, the Company’s shareholding percentage increased from 40% to 41%.
However, the management of the Company has fully set up a 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.
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14. เงินลงทุนระยะยาวอื/น
เงินลงทุนระยะยาวอืKนนีG คือ เงินลงทุนในหุ น้ สามัญของบริ ษทั นอร์มมี ไอดีเอ็ม จํากัด เป็ นจํานวน 15,000 หุ น้
ในราคาหุ ้ น ละ 100 บาท รวมเป็ นจํา นวนเงิ น ทัGง สิG น 1.5 ล้า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 15 ของจํา นวน
หุน้ สามัญทัGงหมด
15. อสั งหาริมทรัพย์ เพื/อการลงทุน
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นีG
2561
65,500
4,100
69,600

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
กําไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
2560
63,490
2,010
65,500

อสังหาริ ม ทรั พ ย์เพืK อ การลงทุ น ของบริ ษ ทั ฯเป็ นทีK ดิ น และอาคารให้เช่ า บริ ษ ทั ฯแสดงอสังหาริ ม ทรั พ ย์
เพืKอการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึK งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้
(Income Approach)
ข้อสมมติฐานหลักทีKใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุ ปได้ดงั นีG

อัตราการใช้พGนื ทีK (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทน (ร้อยละ)
อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราค่าเช่าต่อพืGนทีK (บาท/ตารางเมตร/เดือน)

75
9
12
85

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมืKออัตราตามข้อสมมติฐานเพิKมขึGน
มูลค่ายุติธรรมเพิKมขึGน
มูลค่ายุติธรรมลดลง
มูลค่ายุติธรรมลดลง
มูลค่ายุติธรรมเพิKมขึGน

บริ ษ ทั ฯได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุนมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 70 ล้านบาท (2560: 66 ล้านบาท)
ไปคํGาประกันวงเงินสิ นเชืKอทีKได้รับจากสถาบันการเงิน
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However, the management of the Company has fully set up a 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 2018 and 2017
17

is presented below.

(Unit: Thousand Baht)
2018
Net book value at beginning of year

65,500

63,490

4,100

2,010

69,600

65,500

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

2017

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)

85

Increase in fair value

Capitalisation rate (%)

The Company has mortgaged the investment properties amounting to approximately
Baht 70 million (2017: Baht 66 million) as collateral against credit facilities received from
financial institutions.
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ทีด# นิ อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน/ราคาตีใหม่
ณ วันที1 1 มกราคม 2560
ซืHอเพิม1
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2560
ซืHอเพิ1ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ตีราคา
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื# อมราคาสะสม
ณ วันที1 1 มกราคม 2560
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับส่ วนที1จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับส่ วนที1จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561

16.

145,998
145,998
145,998
112,363
3,420
115,783
3,305
119,088

-

อาคาร

151,586
151,586
33,450
185,036

ที1ดิน

สินทรัพย์ซ1 ึ งแสดง
มูลค่าตามราคาที1ตีใหม่

(1,315)
35,299

35,924
690

35,085
839

38,563
38,563
16
(1,315)
37,264

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

(1,282)
228,375

(553)
214,269
15,388

197,537
17,285

268,426
11,274
(553)
279,147
796
(1,282)
278,661

(3,223)
45,513

(936)
46,434
2,302

43,359
4,011

51,288
813
(945)
51,156
2,478
(3,368)
50,266

สินทรัพย์ซ1 ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื1 องจักร
เครื1 องตกแต่งและ
และอุปกรณ์ เครื1 องใช้สาํ นักงาน

28,808

(769)
26,783
2,025

24,559
2,993

30,756
1,792
(769)
31,779
31,779

ยานพาหนะ

-

-

-

24,666
24,666

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

20

(5,820)
457,083

(2,258)
439,193
23,710

412,903
28,548

686,617
13,879
(2,267)
698,229
27,956
(5,965)
33,450
753,670

รวม

(หน่วย: พันบาท)

รายงานประจำ�ปี 2561

183

16.

31 December 2018

written-off

Depreciation on disposals/

Depreciation for the year

31 December 2017

written-off

119,088

-

3,305

115,783

-

3,420

112,363

-

-

-

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/

-

35,299

(1,315)

690

35,924

-

839

35,085

37,264

145,998

185,036

1 January 2017

Accumulated depreciation:

31 December 2018

-

(1,315)

16

38,563

-

-

38,563

improvements

-

-

-

145,998

-

-

145,998

Buildings

Building

33,450

-

Disposals/written-off

Revaulation

-

Additions

151,586

-

Disposals/written-off

31 December 2017

-

151,586

Additions

1 January 2017

Cost / Revalued amount:

Land

basis

Revaluation

Property, plant and equipment

228,375

(1,282)

15,388

214,269

(553)

17,285

197,537

278,661

-

(1,282)

796

279,147

(553)

11,274

268,426

equipment

and

Machinery

Office

45,513

(3,223)

2,302

46,434

(936)

4,011

43,359

50,266

-

(3,368)

2,478

51,156

(945)

813

51,288

and fixtures

furniture

Cost basis

28,808

-

2,025

26,783

(769)

2,993

24,559

31,779

-

-

-

31,779

(769)

1,792

30,756

vehicles

Motor

-

-

-

-

-

-

-

24,666

-

-

24,666

-

-

-

-

in progress

Construction

19

457,083

(5,820)

23,710

439,193

(2,258)

28,548

412,903

753,670

33,450

(5,965)

27,956

698,229

(2,267)

13,879

686,617

Total

(Unit: Thousand Baht)
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อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร
4,722
4,753

สินทรัพย์ซ1 ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื1 องจักร
เครื1 องตกแต่งและ
และอุปกรณ์ เครื1 องใช้สาํ นักงาน

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
151,586
30,215
2,639
64,878
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2560
185,036
26,910
1,965
50,286
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561
ค่ าเสื# อมราคาสํ าหรับปี
2560 (20 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที1เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายและบริหาร)
2561 (17 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที1เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายและบริหาร)

ที1ดิน

สินทรัพย์ซ1 ึ งแสดง
มูลค่าตามราคาที1ตีใหม่

4,996
2,971

ยานพาหนะ
24,666

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

21

28,548
23,710

259,036
296,587

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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185

26,910

185,036

31 December 2018

2,971

4,996

vehicles

Motor

24,666

-

in progress

Construction

296,587

259,036

Total

20

23,710

4,753

4,722

and fixtures

furniture

2018 (Baht 17 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and distribution and administrative expenses)

50,286

64,878

equipment

and

Office

28,548

1,965

2,639

improvements

Building

Machinery

Cost basis

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

Depreciation charge:

30,215

151,586

Buildings

31 December 2017

Net book value:

Land

basis

Revaluation

(Unit: Thousand Baht)

บริ ษ ัท ฯได้จ ัด ให้ มี ก ารประเมิ น ราคาที7 ดิ น โดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระในปี 2561 โดยใช้วิธี เปรี ย บเที ย บ
ราคาตลาด (Market Comparison Approach)
ข้อสมมติฐานหลักที7ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที7ตีใหม่ สรุ ปได้ดงั นีH

ราคาต่อตารางวา (พันบาท)

12 - 380

ผลกระทบต่อราคาที7ตีใหม่
เมื7ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ7มขึHน
มูลค่ายุติธรรมเพิ7มขึHน

รายละเอียดของที7ดินที7แสดงตามราคาที7ตีใหม่มีดงั นีH

ราคาทุนเดิม
ส่ วนเพิ7มจากการตีราคา
ราคาที7ตีใหม่

2561
70,669
114,367
185,036

(หน่วย: พันบาท)
2560
70,669
80,917
151,586

ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ7 ึงได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าทาง
การเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 2 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท)
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ7 งซึ7 งตัดค่าเสื7 อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้
งานอยู่ มู ล ค่ าตามบัญ ชี ก่ อ นหัก ค่ าเสื7 อ มราคาสะสมของสิ น ทรั พ ย์ด ังกล่ าวมี จ าํ นวนเงิ น ประมาณ 329
ล้านบาท (2560: 303 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาํ ที7ดินพร้อมสิ7 งปลูกสร้าง เครื7 องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไปคํHาประกันวงเงินสิ นเชื7อที7ได้รับ
จากสถาบันการเงิน
17.

สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นีH
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
26,747
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(25,061)
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
1,686
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
26,707
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(23,610)
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
3,097
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The Company arranged for an independent professional valuer to appraise the value of
land in 2018. 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 - 380

Increase in fair value

Details of land carried at its revalued amount is as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2018

2017

70,669

70,669

Surplus from revaluation

114,367

80,917

Revalued amount

185,036

151,586

Original cost

As at 31 December 2018, the Company had vehicles and equipment with net book value of
Baht 2 million (2017: Baht 3 million) which were acquired under finance lease agreements.
As at 31 December 2018, 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 329 million (2017: Baht 303 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 2018 and 2017 is presented below.
(Unit: Thousand Baht)
Computer software
As at 31 December 2018
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

26,747
(25,061)
1,686

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

26,707
(23,610)
3,097
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นีH

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซืHอเพิ7มระหว่างปี
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี
18.

2561
3,097
40
(1,451)
1,686

(หน่วย: พันบาท)
2560
4,765
(1,668)
3,097

สิ ทธิการเช่ า
มูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิการเช่า ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นีH
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

26,640
(24,386)
2,254

ณ วันที7 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

26,640
(21,999)
4,641

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิการเช่าสําหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นีH

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซืHอเพิ7มระหว่างปี
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2561
4,641
(2,387)
2,254

(หน่วย: พันบาท)
2560
951
6,763
(3,073)
4,641

อายุคงเหลือของสิ ทธิการเช่าที7ดินมีระยะเวลา 12 เดือน
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A reconciliation of the net book value of intangible asset for the years 2018 and 2017 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
2018
Net book value at beginning of year

3,097

4,765

40

-

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

2017

(1,451)

(1,668)

1,686

3,097

Leasehold rights
The net book value of leasehold rights as at 31 December 2018 and 2017 is presented
below.
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2018:
Cost

26,640
(24,386)

Less Accumulated amortisation

2,254

Net book value
As at 31 December 2017:
Cost

26,640
(21,999)

Less Accumulated amortisation

4,641

Net book value

A reconciliation of the net book value of leasehold rights for the years 2018 and 2017 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
2018
Net book value at beginning of year

4,641

951

-

6,763

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

2017

(2,387)

(3,073)

2,254

4,641

The remaining period of the land leasehold rights are 12 months.

รายงานประจำ�ปี 2561 22189

19.

เงินกู้ยืมระยะสั: นจากสถาบันการเงิน/เจ้ าหนีท: รัสต์ รีซีท

เงินกูย้ มื ระยะสัHนจากสถาบันการเงิน ตัวV สัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบีHย
(ร้อยละต่อปี )
คงที7ร้อยละ 4.15
ถึง 7.60

เจ้าหนีHทรัสต์รีซีท

คงที7ร้อยละ 4.75

(หน่วย: พันบาท)
2561

2560

130,000

136,000

-

1,642

วงเงิ นสิ นเชื7 อข้างต้นคํHาประกันโดยการจํานองอสังหาริ มทรัพ ย์เพื7อการลงทุ น ที7 ดินพร้ อมสิ7 งปลูกสร้ าง
เครื7 องจักรและอุปกรณ์ การจํานําเงินฝากของบริ ษทั ฯจํานวนหนึ7ง และคํHาประกันโดยกรรมการของบริ ษทั ฯ
20.

เจ้ าหนีก: ารค้ าและเจ้ าหนีอ: ืDน
เจ้าหนีHการค้า - กิจการที7เกี7ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนีHการค้า - กิจการที7ไม่เกี7ยวข้องกัน
เจ้าหนีHอื7น - กิจการที7ไม่เกี7ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอื7น

21.

2561

379
78,087
4,486
5,193
88,145

เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

อัตราดอกเบีHย
(ร้อยละต่อปี )
การชําระคืน
MLR - 2 ชําระคืนเป็ นงวดทุกเดือน
เริ7 มตัHงแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561

หัก: ส่ วนที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7งปี

(หน่วย: พันบาท)
2560
381
60,471
2,744
4,975
68,571
(หน่วย: พันบาท)
2561
28,320

2560
-

(10,080)
18,240

-

การเปลี7ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิH นสุ ดวันที7 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนีH
ยอดคงเหลือ ณ วันที7 1 มกราคม 2561
บวก: กูเ้ พิ7ม
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561
190
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(หน่วย: พันบาท)
30,000
(1,680)
28,320
24

19.

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

2017

130,000

136,000

-

1,642

Fixed rate between

institutions - promissory notes
Trust receipts

2018

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, pledge of deposits of the Company and are
guaranteed by the Company’s directors.
20.

Trade and other payables
(Unit: Thousand Baht)
2018
Trade payables - related party (Note 6)

379

381

Trade payables - unrelated parties

78,087

60,471

Other payables - unrelated parties

4,486

2,744

Accrued expenses

5,193

4,975

88,145

68,571

Total trade and other payables
21.

2017

Long-term loans
(Unit: Thousand Baht)
Interest rate
(percent
Loan

per annum)

Repayment schedule

MLR - 2

Monthly installments

Long-term loans
from bank
Less: Current portion

Long-term loans, net of current portion

2018

2017

28,320

-

(10,080)

-

18,240

-

as from November 2018

Movement of the long-term loan account during the year ended 31 December 2018 are
summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
Balance as at 1 January 2018

-

Add: Additional borrowings

30,000

Less: Repayment

(1,680)

Balance as at 31 December 2018

28,320

23

The above loans are secured by the mortgage of land with construction thereon of the
Company.
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เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํHาประกันโดยการจํานองที7ดินพร้อมสิ7 งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สัญ ญาเงิ น กู้ บริ ษ ทั ฯต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเงื7 อ นไขทางการเงิ น บางประการตามที7 ระบุ ในสัญ ญา เช่ น
การดํา รงอั ต ราส่ วนหนีH สิ นต่ อ ส่ วนของผู ้ถื อ หุ ้ น และอั ต ราส่ วนความสามารถในการชํ า ระหนีH
ให้เป็ นไปตามอัตราที7กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
22.

หนีส: ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน
2561
1,646
(70)
1,576
(504)

หนีHสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบีHยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7งปี
หนีHสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที7ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ7งปี

1,072

(หน่วย: พันบาท)
2560
3,207
(206)
3,001
(1,428)
1,573

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ7 งเพื7อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดําเนิ นงานของ
กิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี7ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี
สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที7บอกเลิกไม่ได้
บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที7จะต้องจ่ายค่าเช่าขัHนตํ7าตามสัญญาเช่าการเงินดังนีH

ผลรวมของจํานวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้ งจ่ายทัHงสิH นตามสัญญาเช่า
ดอกเบีHยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้ งจ่ายทัHงสิH น
ตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจํานวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้ งจ่ายทัHงสิH นตามสัญญาเช่า
ดอกเบีHยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้ งจ่ายทัHงสิH น
ตามสัญญาเช่า
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(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
555
1,091
1,646
(51)
(19)
(70)
504

1,072

1,576

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
1,564
1,643
3,207
(136)
(70)
(206)
1,428

1,573

3,001
25

Less: Repayment

(1,680)

Balance as at 31 December 2018

28,320

The above loans are secured by the mortgage of land with construction thereon of the
Company.
The loan agreement contain several covenants which, among other things, require the
Company to maintain debt-to-equity ratio and debt service coverage ratio at the rate
prescribed in the agreement.
22.

Liabilities under finance lease agreements
(Unit: Thousand Baht)
2018
Liabilities under finance lease agreements

2017

1,646

Less: Deferred interest expenses

3,207

(70)

Total

(206)

1,576

Less: Portion due within one year

3,001

(504)

(1,428)

Liabilities under finance lease agreements - net of
1,072

current portion

1,573

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for
rental of vehicles and equipment for use in its operation, whereby it is committed to pay
rental on a monthly basis. The terms of the non-cancellable agreements are generally 4 to
5 years.
Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2018
Less than 1 year
Future minimum lease payments

555

Deferred interest expenses

(51)

1 - 5 years

Total

1,091

1,646

(19)

(70)

Present value of future minimum lease
payments

504

1,072

1,576

24
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2017
Less than 1 year

Future minimum lease payments
Deferred interest expenses

1,564
(136)

1 - 5 years
1,643
(70)

Total
3,207
(206)

Present value of future minimum lease
payments

1,428

1,573

3,001
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23.

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที:รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีGย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุนที:เกิดขึGน
จากการจ่ายชําระผลประโยชน์
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที:เกิดจากการเปลี:ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที:เกิดจากการเปลี:ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที:เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ส่ วนที:รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื:น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที:เกิดจากการเปลี:ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที:เกิดจากการเปลี:ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที:เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที:จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
3,886
1,117
2,295
-

2,565
1,161
(465)
(5,128)
49,371

3,998
1,028
-

(1,231)
53,166

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
2561
2560
49,371
43,940

(46)
329

-

-

65
7

(63)
303

7
15
(101)

-

66
8

โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงาน
ครบกําหนดระยะเวลา
2561
2560
303
371

(1,277)
53,495

-

-

4,063
1,035

2561
49,674

รวม

2,565
1,161
(465)
(5,191)
49,674

7
15
(101)

2,295

3,952
1,125

2560
44,311

(หน่วย: พันบาท)

26

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ: งประกอบด้วยเงินชดเชยพนักงานเมื:อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลาแสดงได้
ดังนีG

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน

รายงานประจำ�ปี 2561

195

23.

-

Financial assumptions changes

Experience adjustments

(1,231)

Experience adjustments

Benefits paid during the year

at end of year

53,166

-

Financial assumptions changes

Provision for long-term employee benefits

-

Demographic assumptions changes

Actuarial (gain) loss arising from

Included in other comprehensive income:

-

Demographic assumptions changes

Actuarial (gain) loss arising from

settlement

-

1,028

Interest cost

Past service costs and gains or losses on

3,998

49,371

Current service cost

Included in profit or loss:

at beginning of year

Provision for long-term employee benefits

2018

49,371

(5,128)

(465)

1,161

2,565

-

-

-

2,295

1,117

3,886

43,940

2017

Legal severance payment plan

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

329

(46)

-

-

-

-

-

-

-

7

65

303

2018

303

(63)

-

-

-

(101)

15

7

-

8

66

371

2017

Long service awards

53,495

(1,277)

-

-

-

-

-

-

-

1,035

4,063

49,674

2018

Total

26

49,674

(5,191)

(465)

1,161

2,565

(101)

15

7

2,295

1,125

3,952

44,311

2017

(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

บริ ษทั ฯคาดว่าจะมี การจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวน 3
ล้านบาท (2560: 0.2 ล้านบาท)
ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลีFยถ่วงนํJาหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯประมาณ 9 ปี (2560: 9 ปี )
สมมติฐานทีFสาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นีJ

อัตราคิดลด
อัตราการขึJนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลีFยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2561
2560
2.3
2.3
0.0 - 4.0
0.0 - 4.0
0.0 - 46.0
0.0 - 46.0

ผลกระทบของการเปลีFยนแปลงสมมติฐานทีFสาํ คัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นีJ
(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึJนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลีFยนแปลงในจํานวนพนักงาน
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ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561
โครงการเงินรางวัล
โครงการผลประโยชน์
การปฏิบตั ิงานครบกําหนด
หลังออกจากงาน
ระยะเวลา
เพิFมขึJน 1%
ลดลง 1%
เพิFมขึJน 1%
ลดลง 1%
(3,959)
4,545
(20)
22
4,820
(4,226)
(4,159)
1,228
(22)
17

27

The Company expect to pay Baht 3 million of long-term employee benefits during the next year
(2017: Baht 0.2 million).
As at 31 December 2018, the weighted average duration of the liabilities for long-term
employee benefit is 9 years (2017: 9 years).
Significant actuarial assumptions are summarised below:
(Unit: % per annum)
2018

2017

2.3

2.3

Salary increase rate

0.0 - 4.0

0.0 - 4.0

Staff turnover rate

0.0 - 46.0

0.0 - 46.0

Discount rate

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of
the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2018 and 2017 are
summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2018
Legal severance
payment plan
Discount rate
Salary increase rate
Staff turnover rate

Increase 1%

Decrease 1%

(3,959)

4,545

4,820

(4,226)

(4,159)

1,228

Long service awards
Increase 1%
(20)

Decrease 1%
22

(22)

17

(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

27
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(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึJนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลีFยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2560
โครงการเงินรางวัล
การปฏิบตั ิงานครบกําหนด
โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
ระยะเวลา
เพิFมขึJน 1%
ลดลง 1%
เพิFมขึJน 1%
ลดลง 1%
(3,780)
4,349
(18)
20
4,127
(3,664)
(3,973)
1,222
(20)
16

เมืFอวันทีF 13 ธันวาคม 2561 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับ
ใหม่ ซึF งกฎหมายดังกล่าวอยูใ่ นระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน
ฉบับใหม่นJ ี กาํ หนดอัตราค่าชดเชยเพิFมเติมกรณี นายจ้างเลิกจ้างสําหรับลูกจ้างซึF งทํางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึJนไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน การเปลีFยนแปลงดังกล่าวถือเป็ น
การแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมีหนีJ สิน
สํารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนัก งานเพิF ม ขึJ น 15 ล้านบาท บริ ษ ทั ฯจะบัน ทึ ก ผลกระทบจากการ
เปลีFยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ การในอดีตเป็ นค่าใช้จ่ายทันทีในกําไรขาดทุนของงวดทีFกฎหมาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้
24.

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ คือ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาทีFดิน ทัJงนีJ ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปันผลได้

25.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึF งไว้เป็ นทุ น สํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีJจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง
ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
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Discount rate
Salary increase rate
Staff turnover rate

(3,959)

4,545

4,820

(4,226)

(4,159)

1,228

(20)

22

-

-

(22)

17

(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

On 13 December 2018, The National Legislative Assembly passed a resolution approving
the draft of a new Labour Protection Act, which is in the process being published in the
Royal Gazette. The new Labour Protection Act stipulates additional legal severance
27 pay
rates for employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more.
Such employees are entitled to receive compensation at a rate of not less than that of the
last 400 days. This change is considered a post-employment benefits plan amendment and
the Company has additional liabilities for long-term employee benefits of Baht 15 million.
The Company will reflect the effect of the change by recognising past services costs as
expenses in profit and loss of the period in which the law is effective.
24.

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

25.

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

26.

Expenses by nature
Significant expenses classified by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2018
Salaries and wages and other employee benefits

2017

223,890

213,483

23,710

28,548

Amortisation expenses

3,838

4,741

Rental expenses from operating lease agreements

3,195

Transportation expenses

8,355

Depreciation

5,207

รายงานประจำ�ปี 2561
7,680
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26.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีFสาํ คัญดังต่อไปนีJ

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืFนของพนักงาน
ค่าเสืF อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
วัตถุดิบและวัสดุสิJนเปลืองใช้ไป
การเปลีFยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

27.

2561
223,890
23,710
3,838
3,195
8,355
12,738
288,770
1,620

(หน่วย: พันบาท)
2560
213,483
28,548
4,741
5,207
7,680
13,331
263,291
(6,253)

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิJ นสุ ดวันทีF 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นีJ
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัวF คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัวF คราว
ค่ าใช้ จ่าย (ผลประโยชน์ ) ภาษีเงินได้ ทแีI สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
2560

2561
-

-

1,099

(9,852)

1,099

(9,852)

จํานวนภาษีเงินได้ทีFเกีF ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืFนสําหรับปี สิJ นสุ ด
วันทีF 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นีJ
2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีFเกีFยวข้องกับกําไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือF ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีFเกีFยวข้องกับกําไรจากการตีราคาทีFดิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทีFเกีFยวข้องกับขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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(หน่วย: พันบาท)
2560

174
6,690

119
-

6,864

(652)
(533)
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required to set aside a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting
accumulated deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the
registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution.
26.

Expenses by nature
Significant expenses classified by nature are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2018
Salaries and wages and other employee benefits

223,890

213,483

23,710

28,548

Amortisation expenses

3,838

4,741

Rental expenses from operating lease agreements

3,195

5,207

Transportation expenses

8,355

7,680

12,738

13,331

288,770

263,291

Depreciation

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

27.

2017

1,620

(6,253)

Income tax
Income tax for the years ended 31 December 2018 and 2017 are made up as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2018

2017

28

Current income tax:

-

Current income tax charge

-

Deferred tax:
Relating to origination and reversal of
temporary differences

1,099

(9,852)

1,099

(9,852)

Income tax expenses (benefits) 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 2018 and 2017 are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
2018

2017

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

174

119

6,690

-

Deferred tax relating to actuarial loss

-

(652)

6,864

(533)

The reconciliation between accounting profit (loss) and income tax is shown below.
(Unit: Thousand Baht)
2018

รายงานประจำ�ปี 2561
2017
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ภาษีเงินได้มีดงั นีJ

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ทFีได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายทีFมีสิทธิหกั ได้เพิFมขึJน
รวม
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ทีFแสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2561
11,926

(หน่วย: พันบาท)
2560
(44,644)

20%
2,385

20%
(8,929)

(844)
510
(952)
(1,286)

(854)
937
(1,006)
(923)

1,099

(9,852)

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีJ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนีJ
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
2561
2560
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือF การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีทีFยงั ไม่ได้ใช้
รวม

6,075
10,699
8,750
25,524

6,447
9,935
9,286
25,668

หนีสN ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรทีFยงั ไม่เกิดขึJนจากการเปลีFยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือF ขาย
กําไรจากการตีราคาอสังหาริ มทรัพย์เพืFอการลงทุน
กําไรจากการตีราคาทีFดิน
รวม

806
5,564
22,873
29,243

632
4,609
16,183
21,424
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Deferred tax relating to actuarial loss

-

(652)

6,864

(533)

The reconciliation between accounting profit (loss) and income tax is shown below.
(Unit: Thousand Baht)
2018
Accounting profit (loss) before tax

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

11,926

2017
(44,644)

20%
2,385

20%
(8,929)

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

(844)

(854)

510

937

(952)

(1,006)

(1,286)

(923)

Income tax expenses (benefits) reported in the statement of
comprehensive income

1,099

(9,852)

29
The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:
(Unit: Thousand Baht)
Statements of financial position
2018

2017

Deferred tax assets
Allowance for diminution in value of inventories
Provision for long-term employee benefits
Unused tax loss
Total

6,075

6,447

10,699

9,935

8,750

9,286

25,524

25,668

806

632

5,564

4,609

22,873

16,183

29,243

21,424

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
28.

Earnings per share
Basic earnings (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.

29.

Segment information

รายงานประจำ�ปี 2561

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports
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28.

กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัJนพืJนฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืFน)
ด้วยจํานวนถัวเฉลีFยถ่วงนํJาหนักของหุน้ สามัญทีFออกอยูใ่ นระหว่างปี

29.

ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานทีFนาํ เสนอนีJ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯทีFผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํFาเสมอเพืFอใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทัJงนีJผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯคือกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริ ษทั ฯดําเนิ นธุ รกิ จหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานทีF รายงานเพียงส่ วนงานเดี ยว คือ การผลิ ตและจําหน่ าย
เฟอร์ นิ เจอร์ บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของส่ ว นงานโดยพิ จ ารณาจากกํา ไรหรื อ ขาดทุ น จาก
การดํา เนิ น งานซึF งวัด มู ล ค่ า โดยใช้เกณฑ์ เดี ย วกับ ทีF ใ ช้ใ นการวัด กํา ไรหรื อ ขาดทุ น จากการดํา เนิ น งาน
ในงบการเงิน ดังนัJน รายได้ กําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ทีFแสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนินงานแล้ว
ข้อมูลเกีFยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึJนตามสถานทีFตJ งั ของลูกค้า
2561
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย)
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริ กา
ทวีปแอฟริ กา
รวม

594,682
28,470
487
365
624,004

(หน่วย: พันบาท)
2560
503,988
38,323
59
542,370

ข้อมูลเกีFยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2561 และ 2560 บริ ษ ทั ฯไม่ มี รายได้จากลู ก ค้ารายใดทีF มี มู ล ค่ าเท่ ากับ หรื อ มากกว่าร้ อ ยละ 10 ของ
รายได้ของกิจการ
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Gain on valuation of investment properties
Gain on revaluation of land
Total
28.

5,564

4,609

22,873

16,183

29,243

21,424

Earnings per share
Basic earnings (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.

29.

Segment information
Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports
that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make
decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance.
The chief operating decision maker has been identified as Chief 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)
2018

2017

594,682

503,988

28,470

38,323

Europe

487

-

America

365

-

-

59

624,004

542,370
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Revenues from external customers
Thailand
Asia (excluded of Thailand)

Africa
Total
Major customers

For the years 2018 and 2017, the Company has no major customer with revenue of
10 percent or more of an entity’s revenues.
30.

Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance
with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both the Company and employees contribute to the
fund monthly at rates of 3 - 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by
American International Assurance Company Limited, will be paid to employees upon
termination in accordance with the fund rules. The contributions for รายงานประจำ
the year�ปี 2018
2561 205
amounting to approximately Baht 7 million (2017: Baht 6 million) were recognised as

30. กองทุนสํ ารองเลียN งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตัJงกองทุนสํารองเลีJยงชีพขึJนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลีJยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 5
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีJยงชีพนีJ บริ หารโดยบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์ แนชชันF แนล แอสชัวรันส์ จํากัด
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมืFอพนักงานนัJนออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่าง
ปี 2561 บริ ษทั ฯรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 7 ล้านบาท (2560: 6 ล้านบาท)
31. ภาระผูกพันและหนีสN ิ นทีอI าจเกิดขึนN
31.1 ภาระผูกพันเกียI วกับการซืNอวัตถุดบิ และรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันจํานวนเงิน 0.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 0.5 ล้านบาท
(2560: 0.4 ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า และ 2.2 ล้า นบาท) ซึF งเกีF ย วข้อ งกับ การซืJ อวัต ถุ ดิ บ และสิ น ค้า
และมี รายจ่ายฝ่ ายทุ น จํานวนเงิ น 2.6 ล้านบาท (2560: 1.1 ล้านบาท) ซึF งเกีF ยวข้องกับ การปรั บ ปรุ งอาคาร
สํานักงาน
31.2 ภาระผูกพันเกียI วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานทีFเกีFยวข้องกับการเช่าทีFดิน พืJนทีFในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะ และ
สัญญาบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาตัJงแต่ 1 ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขัJนตํFาทีFตอ้ งจ่ายในอนาคตทัJงสิJ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การ ดังนีJ
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันทีF 31 ธันวาคม
2561
2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

5
-

5
2

31.3 การคําN ประกัน
31.3.1 ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํJาประกันซึF งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่
เป็ นจํานวน 20 ล้านบาท (2560: 17 ล้านบาท) ซึF งเกีFยวเนืF องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพืFอคํJาประกันการใช้ไฟฟ้าและการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
31.3.2 บริ ษ ทั ฯคํJาประกัน วงเงิ น กูแ้ ละวงเงิ น สิ น เชืF อให้แก่ บ ริ ษ ทั ร่ วมในวงเงิ น 228 ล้านรู ปี (2560: 228
ล้านรู ปี)
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Major customers
For the years 2018 and 2017, the Company has no major customer with revenue of
10 percent or more of an entity’s revenues.
30.

Provident fund
The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance
with the Provident Fund Act B.E. 2530. Both the Company and employees contribute to the
fund monthly at rates of 3 - 5 percent of basic salary. The fund, which is managed by
American International Assurance Company Limited, will be paid to employees upon
termination in accordance with the fund rules. The contributions for the year 2018
amounting to approximately Baht 7 million (2017: Baht 6 million) were recognised as
expenses.

31.

Commitments and contingent liabilities

31.1 Purchase of raw material commitments and capital commitment
As at 31 December 2018, the Company had commitments relating to purchasing of
raw materials and finished goods approximately USD 0.5 million and Baht 0.5 million (2017:
USD 0.4 million and Baht 2.2 million), and had capital commitment in respect of improvement
of office building approximately Baht 2.6 million (2017: Baht 1.1 million).
31.2 Operating lease and services commitments
The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of land,
office building space, motor vehicles and services agreements. The terms of the
agreements are generally between 1 - 3 years.
Future minimum payments required under these operating leases contracts and services
contracts were as follows.
(Unit: Million Baht)
As at 31 December
2018

31

2017

Payable:
In up to 1 year

5

5

In over 1 and up to 3 years

-

2

31.3 Guarantees
31.3.1 As at 31 December 2018, there were outstanding bank guarantees of approximately
Baht 20 million (2017: Baht 17 million) issued by banks on behalf of the Company in
respect of guarantee of electricity use and certain contractual performance as
required in the normal course of business.
31.3.2 The Company has guaranteed bank credit facilities of it associated company
amounting to INR 228 million (2017: INR 228 million).
32.

Dividends
Total dividends
Dividends
Final dividends for 2016

Approved by
Annual General Meeting of
the shareholders on

(Thousand Baht)

Dividend per
share (Baht)
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32.

เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี 2559

อนุมตั ิโดย
ทีFประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมืFอวันทีF 28 เมษายน 2560

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)
5,000
5,000

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2560
33.

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)
0.25
0.25

ลําดับชัNนของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนีJสินทีFวดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อเปิ ดเผย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชัJนของมูลค่ายุติธรรม ดังนีJ

(หน่วย: พันบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวีI ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัวF คราว
ตราสารหนีJ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือF ขาย
ตราสารทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพืFอการลงทุน
ทีFดิน

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

100,279

-

100,279

86
-

-

69,600
185,036

86
69,600
185,036
(หน่วย: พันบาท)

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวีI ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัวF คราว
ตราสารหนีJ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือF ขาย
ตราสารทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพืFอการลงทุน
ทีFดิน

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2560
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

99,366

-

99,366

132
-

-

65,500
151,586

132
65,500
151,586

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัJนของมูลค่ายุติธรรม
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31.3.2 The Company has guaranteed bank credit facilities of it associated company
amounting to INR 228 million (2017: INR 228 million).
32.

Dividends
Dividends
Final dividends for 2016

Approved by

Total dividends

Dividend per

(Thousand Baht)

share (Baht)

Annual General Meeting of
the shareholders on
28 April 2017

Total for 2017

33.

5,000

0.25

5,000

0.25

Fair value hierarchy
As at 31 December 2018 and 2017, 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 2018
Level 2

Level 1

Level 3

Total

Assets measured at fair value
Current investment
Debt instruments - Investment
unit in open-end funds

-

100,279

-

100,279

86

-

-

86

Investment properties

-

-

69,600

69,600

Land

-

-

185,036

185,036

Available-for-sale investments
Equity instruments

32
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2017
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Assets measured at fair value
Current investment
Debt instruments - investment
unit in open-end funds

-

99,366

-

99,366

132

-

-

132

Investment properties

-

-

65,500

65,500

Land

-

-

151,586

151,586

Available-for-sale investments
Equity instruments

During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.
34.

Financial instruments

34.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107
“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally compriseรายงานประจำ
deposits
with 209
�ปี 2561
financial institutions, trade and other receivables, investments, short-term loans, trust

34.

เครืI องมือทางการเงิน

34.1 นโยบายการบริหารความเสีI ยง
เครืF องมื อทางการเงิ น ทีF สําคัญ ของบริ ษ ทั ฯตามทีF นิ ยามอยู่ในมาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ทีF 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อ มู ล สํ า หรั บ เครืF อ งมื อ ทางการเงิ น ” ประกอบด้ว ย เงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น
ลูกหนีJ การค้าและลูกหนีJ อืFน เงินลงทุน เงินกูย้ ืมระยะสัJน เจ้าหนีJ ทรัสต์รีซีท เจ้าหนีJ การค้าและเจ้าหนีJ อืFน
เงินกูย้ มื ระยะยาวและหนีJสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯมีความเสีF ยงทีFเกีFยวข้องกับเครืF องมือทางการเงิน
ดังกล่าวและมีนโยบายการบริ หารความเสีF ยงดังนีJ
ความเสีI ยงด้ านการให้ สินเชืI อ
บริ ษ ทั ฯมี ความเสีF ยงด้านการให้สิ น เชืF อทีF เกีF ยวเนืF องกับ ลูกหนีJ การค้าและลูกหนีJ อืFน ฝ่ ายบริ ห ารควบคุ ม
ความเสีF ยงนีJ โดยการกําหนดให้มีน โยบายและวิธีการในการควบคุ ม สิ น เชืF อทีF เหมาะสม ดังนัJน บริ ษ ทั ฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีFเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชืFอ นอกจากนีJ การให้สินเชืFอของบริ ษทั ฯ
ไม่มีการกระจุกตัวเนืFองจากบริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าทีFหลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ด
ทีF บ ริ ษ ทั ฯอาจต้องสู ญ เสี ยจากการให้สิน เชืF อคือมูลค่าตามบัญ ชี ของลูกหนีJ การค้าและลูกหนีJ อืFน ทีF แสดง
อยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสีI ยงจากอัตราดอกเบียN
บริ ษทั ฯมีความเสีF ยงจากอัตราดอกเบีJยทีFสําคัญอันเกีFยวเนืF องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ ืมระยะสัJน
เจ้าหนีJ ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนีJ สินตามสัญญาเช่ าการเงินทีF มีดอกเบีJ ย สิ นทรัพย์และหนีJ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีJยทีFปรับขึJนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบีJยคงทีFซF ึ งใกล้เคียงกับ
อัต ราตลาดในปั จ จุ บ ัน รายละเอี ย ดของเงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น เงิ น กู้ยื ม ระยะสัJ น เจ้า หนีJ ทรั ส ต์ รี ซี ท
เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนีJ สินตามสัญญาเช่ าการเงินแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 19 21
และ 22 ตามลําดับ
บริ ษทั ฯมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพืFอป้องกันความเสีF ยงจากอัตราดอกเบีJย
ความเสีI ยงจากอัตราแลกเปลียI น
บริ ษ ทั ฯมี ค วามเสีF ยงจากอัต ราแลกเปลีF ยนทีF สําคัญ อัน เกีF ยวเนืF อ งจากการซืJ อ หรื อ ขายสิ น ค้าเป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯพิจารณาทําสัญ ญาซืJ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นครัJงคราว ซึF งส่ วนใหญ่
มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึFงปี เพืFอใช้เป็ นเครืF องมือในการบริ หารความเสีF ยง
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Land

-

-

151,586

151,586

During the current year, there were no transfers within the fair value hierarchy.
34.

Financial instruments

34.1 Financial risk management
The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107
“Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise deposits with
financial institutions, trade and other receivables, investments, short-term loans, trust
receipts, trade and other payables, long-term loans 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, long-term loans 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, long-term loans and liabilities under finance
lease agreements are set out in Notes 7, 19, 21 and 22 to the financial statements,
respectively.
The Company does not use any financial derivatives to hedge interest rate risk.
33

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.
As at 31 December 2018 and 2017, the balances of financial assets and liabilities
denominated in foreign currencies are summarised below.
Foreign currency

US dollar

Financial assets

Financial liabilities

2018

2017

2018

2017

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

0.7

1.0

0.3

0.3

Average exchange rate
2018

2017

(Baht per 1 foreign currency unit)
32.4498

32.6809

รายงานประจำ�ปี 2561

As at 31 December 2018 and 2017, the Company had no outstanding foreign exchange
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ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมี ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนีJ สินทางการเงินทีF เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนีJ
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.7
1.0

หนีJสินทางการเงิน
2561
2560
(ล้าน)
(ล้าน)
0.3
0.3

อัตราแลกเปลีFยนเฉลีFย
2561
2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.4498
32.6809

ณ วันทีF 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯไม่มีสญ
ั ญาซืJอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
นอกจากนีJ บริ ษ ทั ฯยังมี ความเสีF ยงจากการมี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ ทีF บ ริ ษ ทั ฯไม่ได้ท าํ
สัญญาป้องกันความเสีF ยงไว้
34.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครืI องมือทางการเงิน
เนืF องจากเครืF องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัJน เงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบีJ ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีJยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืF องมือทางการเงินใกล้เคียงกับ
มูลค่าตามบัญชีทีFแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
35.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ ห ารจัดการทุ น ทีF สําคัญ ของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซF ึ งโครงสร้ างทุ น ทีF เหมาะสม
เพืFอสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมูลค่าการถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันทีF
31 ธันวาคม 2561 งบการเงินซึF งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยมีอตั ราส่ วนหนีJ สินต่อทุนเท่ากับ 0.7:1
(2560: 0.7:1) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จการซึF งแสดงเงิน ลงทุ น ตามวิธีราคาทุ น มี อตั ราส่ วนหนีJ สิน ต่อทุ น
เท่ากับ 0.7:1 (2560: 0.7:1)

36.

การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีJได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯเมืFอวันทีF 20 กุมภาพันธ์ 2562
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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.
As at 31 December 2018 and 2017, the balances of financial assets and liabilities
denominated in foreign currencies are summarised below.
Foreign currency

Financial assets

Financial liabilities

2018

2017

2018

2017

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

0.7

1.0

0.3

0.3

US dollar

Average exchange rate
2018

2017

(Baht per 1 foreign currency unit)
32.4498

32.6809

As at 31 December 2018 and 2017, the Company had no outstanding foreign exchange
contract.
In addition, the Company is exposed to foreign exchange risk on its investment in overseas
associate against which the Company has no hedge.
34.2 Fair values of financial instruments
Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature and the
loans bear interest rates that approximate the current market rate, their fair value is not
expected to be materially different from the amounts presented in the statements of
financial position.
35.

Capital management
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has
appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder
value. As at 31 December 2018, the Company’s debt-to-equity ratio in the financial statements
in which the equity method is applied was 0.7:1 (2017: 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
(2017: 0.7:1).

36.

Approval of financial statements
These financial statements were authorised for issue by the Company’s Audit Committee
on 20 February 2019.
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