
1รายงานประจำาปี 2562

ANNUAL
REPORT
2019

รายงานประจําป� 2562
บริษัท ร�อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED



2 รายงานประจำาปี 2562



3รายงานประจำาปี 2562



4 รายงานประจำาปี 2562

Content



5รายงานประจำาปี 2562

01

09

05

13

17

02

10

06

14

18

03

11

07

15

19

04

12

08

16

20

สารจากประธาน
กรรมการบริษัท

โครงสร้าง
การจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยง

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

คำาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

การกำากับดูแล
กิจการ

ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท

รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

รายงานระหว่างกัน

งบการเงิน

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการ

ความเสี่ยง

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

หมายเหตุ
ประกอบการเงิน

-06-

-22-

-38-

-76-

-98-

-10-

-26-

-50-

-80-

-106-

-14-

-30-

-60-

-84-

-116-

-18-

-34-

-70-

-88-

-130-



6 รายงานประจำาปี 2562

01



7รายงานประจำาปี 2562

01
สารจากประธาน
กรรมการบริษัท



8 รายงานประจำาปี 2562

สารจาก 
ประธานกรรมการบริษัท

	 ในปี	2562	ท่ีผ่านมา		ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ท่ีร้อยละ	2.8		ลดลงจากปี	2561		ท่ีขยายตัวร้อยละ	4.1 
เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวจากผลกระทบของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน 
อีกท้ังภายในประเทศประสบปัญหาอุทกภัยในหลายๆ	จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

	 ในปี	 2563	 คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงขยายตัวไม่มากจากปี	 2562	 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ท่ี 
ร้อยละ	 3	 เน่ืองจากปัญหาการเมืองภายในและปัญหาภัยแล้ง	 รวมถึงเศรษฐกิจโลกท่ียังไม่มีความชัดเจนและข้อสรุปของ 
ข้อขัดแย้งทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน

	 ในส่วนของบริษัท	 ในปี	 2562	 มีผลประกอบการท่ีดีขึ้น	 โดยมียอดขายเพิ่มข้ึนร้อยละ	 13.62	 แต่เน่ืองจากบริษัท
จำาเป็นต้องต้ังสำารองให้กับพนักงานท่ีครบเกษียณอายุทำางานเป็น	 400	 วัน	 จึงต้องต้ังสำารองค่าใช้จ่ายทางบัญชีเพิ่มขึ้นอีก	
17	ล้านบาท		เป็นผลให้บริษัทมีผลขาดทุน	2.27	ล้านบาท	

	 ในนามของคณะกรรมการบริษัท	ขอขอบคุณพนักงาน	ลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม		 ท่ีมีส่วนสำาคัญ
ในการผลักดันให้บริษัท	ไปสู้เป้าหมาย		เรามุ่งม่ันท่ีจะเดินหน้าสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อมควบคู่กันตลอดไป

 

         นายไชยยงค์	พงษ์สุทธิมนัส

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	ประธานกรรมการบริหาร

01 สารจากประธาน
กรรมการบริษัท
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02 วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

วิสัยทัศน์
VISION

พันธกิจ
MISSION

เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นชั้นนำ�ของเอเชีย ที่สร้�งสรรค์สถ�นที่ทำ�ง�นเพื่อพัฒน�
ศักยภ�พก�รทำ�ง�นของคนเพิ่มม�กขึ้น

The Leading Company in the industry of Office-Furniture in Asia, Establishing 
a satisfyingly efficient workplace in which people can cultivate their 
potential.

ต่อประเทศ : เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในก�รผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์ที่มีม�ตรฐ�น และ
มีคุณภ�พ โดยใช้ตร�สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย

To the Region : We are committed to produce and market International 
certified standard office-furniture under the branding “Products of Asia”.

ต่อสังคมและชุมชน : เป็นองค์ที่มีส่วนร่วมในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุน
ก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่สังคม

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 : เป็นองค์กรที่ส�ม�รถเติบโตอย่�งยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

To shareholders : We are committed to be a sustainable-growth organization 
while maximizing profit to stakeholders.

ต่อลูกค้า : สร้�งคว�มพึงพอใจต่อลูกค้� โดยผ่�นก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มี
คุณภ�พในระดับม�ตรฐ�นส�กล และร�ค�เป็นธรรม

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 : สร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรมใน
ก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน

To business partners : We are committed to build and maintain the relationships 
with our stakeholders under organization’s good governance policy.

ต่อพนักงาน : สนับสนุนก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถ เพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิต และสภ�พ
แวดล้อมที่ดีในก�รทำ�ง�นของพนักง�น

To employees : We are committed to encourage the development of our 
staff members in order to uplift their work life balance.
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คุณค่าขององค์กร
หรือวัฒนธรรมขององค์กร

คุณค่าขององค์กร	 
CORPORATE VALUES

ท�าส�าเร็จ : เชื่อว่�ก�รทุ่มเทก�รทำ�ง�นและใส่ใจทุกร�ยละเอียดของง�นที่เร�ทำ� จะ
บรรลุถึงคว�มสำ�เร็จขององค์กร

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 : ที่จะสร้�งสรรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภ�พ พร้อมก�รบริก�รที่เป็นเลิศ

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�างานร่วมกัน : ร่วมมือกับลูกค้�และคู่ค้�ร�ยสำ�คัญในก�รศึกษ�วิจัย และนำ�คว�มรู้
ต่�งๆนี้ม�พัฒน�ผลิตภัณฑ์ สร้�งนวัตกรรม เพื่อให้เข้�ถึงคว�มต้องก�รของผู้ใช้ง�น

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 : เร�มีจินตน�ก�รที่จะนำ�ไปสู่คว�มคิดสร้�งสรรค์ในก�รทำ�ธุรกิจ

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 : มุ่งมั่นในก�รก้�วไปข้�งหน้�อย่�งสมำ่�เสมอ

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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นโยบายและภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ
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03 นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
สำ�นักง�นม�เป็นเวล�กว่� 47 ปี ในปีที่ผ่�นม� ท�งบริษัทได้
ตั้งเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นผู้นำ�อย่�ง
ครบวงจร ทั้งท�งด้�นก�รพัฒน�สินค้�ให้ครอบคลุมกับกลุ่ม
เป้�หม�ยของลูกค้�บริษัท และเปิดก�รบริก�รให้ครอบคลุม
กับคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ได้ม�กขึ้น โดยในปี 2562 ผู้
บริห�ร บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วมกันว�งวิสัย
ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย และกลยุทธ์ ในก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัท เพื่อตอบสนองก�รเปลี่ยนแปลงทั้งตล�ดและคู่แข่ง
ที่รวดเร็วและเข้มข้นม�กขึ้นในปัจจุบัน

 จ�กวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ที่ต้องก�รเป็น 
“บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งสร้�งสรรค์สถ�นที่
ทำ�ง�นที่ช่วยเสริมสร้�งศักยภ�พในก�รทำ�ง�นของคน” ทำ�ให้
ต้องมีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ
ก�รดำ�เนินง�นแบบเดิม ให้เกิดคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน
และนำ�องค์กรไปสู่คว�มยั่งยืนในอน�คต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์
หลักในระยะ 3  ปีข้�งหน้� คือ “ก�รขย�ยธุรกิจในลักษณะ 
Diversification” เน้นก�รนำ�ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนอง
รูปแบบก�รใช้ง�นที่หล�กหล�ย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูกออก
แบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยคว�มเชี่ยวช�ญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
และปรับโชว์รูม ให้เป็นทั้งช่องท�งสร้�งก�รรับรู้ในตร�สินค้� 
และผลิตภัณฑ์ ช่องท�งก�รข�ยสินค้� ช่องท�งสร้�งและรักษ�
คว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ในรูปแบบก�รมีส่วนร่วม
 นอกจ�กน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบ�ยในก�รเน้นคว�ม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้บริษัทฯ มีก�รลงทุนทั้งในเรื่อง
กระบวนก�รผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง

Green Process 
ระบบจัดก�รส่ิงแวดล้อม ISO 14001  , ระบบจัดก�รพลังง�น ISO 

50001 และ Green Industry 4 (Green Culture) รับรองก�รเป็น

อุตส�หกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จ�กกระทรวง

อุตส�หกรรม 

Green Product
SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture จ�กสถ�บัน 

SCS Global Services ซ่ึงเป็นม�ตร�ฐ�นท่ีกำ�หนดข้ึนเพ่ือดูแล

สุขภ�พของผู้ใช้ง�นเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น โดยร้อกเวิธเป็นบริษัท

เฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับใบรับรองน้ี

การประกอบธุรกิจ
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 บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นม�กกว่� 47 ปี โดยเป็นผู้ผลิต

เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นภ�ยในโรงง�นผลิตของบริษัทเอง และจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ภ�ยในประเทศโดยผ่�นทีมง�นข�ยตรง

โครงก�ร และผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยในภูมิภ�คต่�งๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตล�ดต่�งประเทศ และเป็นผู้นำ�เข้�เฟอร์นิเจอร์

สำ�เร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่�งประเทศ รวมท้ังจัดให้บริก�รท้ังก่อนและหลังก�รข�ยภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

เองท้ังหมด

 ในปีท่ีผ่�นม� จ�กก�รท่ีบริษัทดำ�เนินก�รเปล่ียนแปลงโชว์รูมของบริษัทให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้เร่ืองพ้ืนท่ีสำ�นักง�น นำ�เทรน

ก�รว�งพ้ืนท่ีออฟฟิศยุคใหม่ โดยก�รสร้�งพ้ืนท่ีต�มกิจกรรมของก�รทำ�ง�นในแต่ละรูปแบบ เพ่ือเอ้ือต่อก�รร่วมกันและก�รใช้

พ้ืนท่ี รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพ่ือตอบโจทย์ก�รทำ�ง�นของคนยุคใหม่ ผลตอบรับดีต�มคว�มค�ด

หม�ย บริษัทได้รับผลประโยชน์จ�กก�รเข้�เย่ียมชมเป็นอย่�งม�ก

 บริษัทยังได้ปรับเปล่ียนแผนก�รตล�ดและก�รข�ยเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย และได้นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยในก�ร

ทำ�ง�นและก�รว�งแผนง�น เป็นผลให้บริษัทได้ยอดข�ยม�กข้ึนอย่�งต่อเน่ือง 

 นอกจ�กน้ีท�งบริษัทกำ�ลังอยู่ในช่วงของก�รปรับเปล่ียนขบวนก�รผลิตและระบบ Supply Chain และ Logistic 

Management เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ท่ีมีม�กข้ึนอย่�งต่อเน่ือง

 ◆ ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) มีบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังน้ี

 บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด

 จัดต้ังข้ึนในปี 2551 สำ�นักง�นต้ังอยู่เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร้อกเวิธ เข้�ถือหุ้นท้ังหมดร้อยละ 40.54 ในบริษัท 

ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 350 ล้�น (อินเดียรูปี) ทำ�ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสำ�นักง�นในประเทศ

อินเดีย ท้ังน้ี บริษัทร่วมมิได้มีก�รถือหุ้นระหว่�งกันแต่อย่�งใด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

◆ เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในก�รผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์ที่มีม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พ โดยใช้ตร�สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
◆ เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมที่ดีและสนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
◆ เป็นองค์กรที่ส�ม�รถเติบโตอย่�งยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
◆ สร้�งคว�มพึงพอใจต่อลูกค้�โดยผ่�นก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รท่ีมีคุณภ�พในระดับม�ตรฐ�นส�กลและร�ค� 
   เป็นธรรม
◆ สร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
◆ สนับสนุนก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิต และสภ�พแวดล้อมที่ดีในก�รทำ�ง�นของพนักง�น

บมจ.ร้อกเวิธ

ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

กำ�ลังก�รผลิต 1,200 ล้�นบ�ทต่อปี

ผลิตภัณฑ์หลัก Office Systems Furniture

ตร�สินค้� ROCKWORTH

นโยบ�ยหลักในก�รดำ�เนินง�น ◆  ให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้� โดยมุ่งมั่นพัฒน�ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ ส�ม�รถแข่งขัน

ได้ และให้บริก�รที่ดีตรงต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�

◆  เป็นบริษัทที่มีร�ยได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย 

◆  พัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้มีคว�มรู้ และมีก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

◆  เน้นก�รพัฒน�ระบบง�นอย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีและสภ�วะแวดล้อมอื่นๆ

◆  สนับสนุนและส่งเสริมระบบก�รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
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บริษัทดำ�เนินกิจก�รในส่วนง�นท�งธุรกิจเดียว คือก�รผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์   โครงสร้�งร�ยได้ท�งภูมิศ�สตร์แบ่งเป็นก�ร
ข�ยภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ  ข้อมูลโครงสร้�งร�ยได้แยกต�มภูมิศ�สตร์มีดังต่อไปนี้

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 

บริษัทฯ เป็นผู้นำ�ระบบเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นสมัยใหม่ ซึ่ง
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของสำ�นักง�นได้อย่�งครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ภ�ยใต้นโยบ�ยก�รออกแบบเพื่อตอบสนองก�ร
ใช้ง�นในสถ�นที่จริง“Human, Space, and Technology”  
ไม่ว่�จะเป็น ระบบผนังสำ�เร็จรูป ฉ�กกั้นห้อง ซึ่งส�ม�รถร้อย
ส�ยไฟได้อย่�งต่อเนื่อง อีกทั้งส�ม�รถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
ง่�ย และ Desking Systems โต๊ะทำ�ง�นที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยน
เป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้�อี้หล�กหล�ยรูปแบบต่�งๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้

2560 2561 2562

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

ข�ยในประเทศ

ข�ยต่�งประเทศ

504

 38

93

7

595

29

95

5

660

49

93

7

รวม 542 100 624 100 709 100
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ 

จำ�หน่�ย Office Furniture ภ�ยใต้  

Brand “ROCKWORTH” มกี�รออกแบบ  

สินค้�เป็นรูปแบบท่ีมีม�ตรฐ�น ครอบ 

คลมุทกุรปูแบบของเฟอร์นเิจอร์สำ�นกัง�น 

และอยู่ในตล�ดเฟอร์นิเจอร์ม�น�นกว่� 

40 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ก�รประกอบธรุกจิของบรษิทั ม�จ�กก�ร 

ข�ยง�นโครงก�ร และข�ยปลกีผ่�นโชว์รมู 

โดยแยกเป็นง�นโครงก�รร้อยละ 60 

และง�นข�ยปลีก ร้อยละ 40

ง�นโครงก�รจะมีก�รซื้อข�ยต่อเนื่องใน

กรณีท่ีเป็นลูกค้�เดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่มี

คว�มเสี่ยงที่ลูกค้�โครงก�รจะเปลี่ยนไป

ใช้สินค้�จ�กที่อื่น ส่วนง�นข�ยปลีก

ร�ยย่อย ลูกค้�มีท�งเลือกจะเลือกซื้อ

สินค้�ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ต่อเนื่องใน

สินค้�ของบริษัทฯ หรืออ�จจะไปเลือก

ซื้อจ�กคู่แข่งได้ คว�มเสี่ยงโดยรวมของ

ก�รประกอบธุรกิจบริษัท จะขึ้นอยู่กับ

ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจในประเทศมี

สูง โอก�สก�รเพิ่มยอดข�ยของบริษัทฯ 

ก็จะมีต�มไปด้วยเช่นกัน

อนึง่ ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นผลติภณัฑ์

ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒน�ให้ส�ม�รถ

ตอบสนองกับคว�มต้องก�รของทุกภ�ค

ส่วนธุรกิจอยู่ต่อเนื่องเสมอม� โดยเน้นที่

ประโยชน์ใช้สอยและคุณภ�พม�ตรฐ�น 

ท่ีได้รับก�รรับรองท้ังท�งด้�นผลิตภัณฑ์ 

และขบวนก�รผลิต อ�ทิเช่น ม�ตรฐ�น 

BIFMA, ISO9001, ISO14001, OHSAS 

18001 ISO50001 และ ESCO Project 

Award เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและ

สนับสนุนให ้บ ริษัทฯ ส�ม�รถเข ้ �

แข ่งขันรับง�นกับบริษัทฯ ข ้�มช�ติ

ขน�ดใหญ่ได้อย่�งดี

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2562 อัตร�ดอกเบี้ยของธน�ค�ร

พ�ณิชย์ยังคงที่ ไม่มีผลกระทบท�งก�ร

เงินต ่อก�รดำ � เนินง�นและกระแส

เงินสดของบริษัทฯ เช่นปี 2561 โดยเงิน

กู้ระยะย�วของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่�ง

เป็นนัย จึงเป็นผลให้คว�มเสี่ยงท�งด้�น

ดอกเบี้ยนั้นอยู ่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้�งตำ่�

ม�ก ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ในปี 2562 อัตร�แลกเปลี่ยนเงินบ�ท / 

US Dollar เคลื่อนไหวอยู่ที่ 30-32 บ�ท 

แต่มีแนวโน้มแข็งค่�ขึ้น ซึ่งอยู่ในอัตร�ที่

ค่อยข้�งมีเสถียรภ�พ บริษัทฯ มีธุรกรรม

ท�งด้�นก�รส่งออกและนำ�เข้�ในอัตร�

ค่อนข้�งตำ่� และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำ�สัญญ�ป้องกัน

คว�มเสี่ยงท�งด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนไว้

เสมอม�

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
คว�มเสี่ยงในก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯ 

นั้นยังถือว่�อยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่� เนื่องจ�ก

ลูกหนี้ของบริษัทฯ มีหล�กหล�ยและมี

จำ�นวนม�ก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีก�รตรวจ

เช็คเครดิตลูกค ้�ก ่อนสำ�หรับลูกค ้�

โครงก�รที่มีมูลค่�ก�รสั่งซื้อ และลูกค้�

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีคว�มส�ม�รถ

ในก�รชำ�ระเงิน
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ตลอดปี 2562 ที่ผ่�นม�บริษัทฯ ได้มีก�รปรับปรุงวิธีทำ�ง�น

และขบวนก�รผลิต เพื่อลดจำ�นวนพนักง�นในโรงง�นเสมอม� 

จึงทำ�ให้บริษัทฯ มิได้มีคว�มเสี่ยงด้�นแรงง�น อีกทั้งยังมี

แรงง�นต่�งช�ติม�กม�ยเข้�ม�ห�ง�นในประเทศไทย จึงทำ�ให้

บริษัทฯ ส�ม�รถเลือกคัดสรรพนักง�นได้อย่�งเพียงพอ

ในส่วนของสำ�นักง�นใหญ่ เนื่องจ�กที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่

บนถนนอโศก-ดินแดง อยู่ใกล้กับสถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดินพระร�ม 

9 ซึ่งเป็นศูนย์กล�งธุรกิจ เป็นผลให้บริษัทฯ มีพนักง�นที่สนใจ

เข้�ร่วมง�นกับบริษัทฯ อย่�งเพียงพอ จ�กผลของที่บริษัทฯ ตั้ง

อยู่ในทำ�เลที่สะดวกต่อก�รเดินท�งไปกลับ

บริษัทได้จัดทำ�ประกันภัยต่�งๆ ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของ 

บริษัท เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กภัยธรรมช�ติ นอกจ�กนี้ 

บริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�แผนรองรับก�ร

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเหตุก�รณ์ธรรมช�ติที่ส่ง

ผลกรกะทบต่อก�รดำ�เนินง�นต�มปกติของบริษัท โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งหน่วยง�นที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อ

เนื่อง เช่น ฝ่�ยผลิต ฝ่�ยบัญชี-ก�รเงิน และฝ่�ยทรัพย�กร

มนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ ได้รับมอบหม�ยให้เตรียม

แผนสำ�หรับภ�วะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจำ�เป็น เพื่อ

ลดคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจ

◆  คว�มเสี่ยงด้�นก�รลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

ในปี 2562 บริษัทฯ มิได้มีก�รลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นใด บริษัทร่วมที่ได้ลงทุนไปแล้วที่ผ่�นม�มีผลประกอบก�รที่ดีมีกำ�ไร แต่

เนื่องจ�กทุนที่ลงไปในบริษัทร่วมเป็นอัตร�ที่น้อยม�ก ร้อยละ 40.54 ของทุนจดทะเบียน จึงมิได้มีนัยยะกับคว�มเสี่ยงในก�ร

ลงทุน และงบก�รเงินของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์



26 รายงานประจำาปี 2562

06



27รายงานประจำาปี 2562

06
ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท



28 รายงานประจำาปี 2562

06 ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท

ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ร้อกเวิธ จ�ากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจ ผลิตและจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำ�นักง�นทั้งภ�ยใน

 และต่�งประเทศ

เลขทะเบียนบริษัท 0107537000084     

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บ�ท (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562)

ทุนช�าระแล้ว 200,000,000 บ�ท (ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562)

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บ�ท

ส�าหรับงวดปีการเงิน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันว�คม 2562

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง

 กรุงเทพมห�นคร 10320

โทรศัพท์ 0-2246-8888

โทรสาร 0-2247-8899

เว็บไซต์์ www.rockworth.com

E-mail sales@rockworth.com 

โรงงานผลิต โรงงานบางปะอิน

 681 นิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บ�งปะอิน 

 จ.พระนครศรีอยุธย� 13160

 โทรศัพท์  035-246333  โทรส�ร 035-246555

คลังสินค้า โกดังนวนคร

 101/62/1, 3 หมู่ที่ 20 นิคมอุตส�หกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46 

 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธ�นี 12120

 โทรศัพท์ 0-2909-0357-8, 0-2909-1656-8   โทรส�ร 0-2529-1333-4

โชว์รูม (ที่ตั้งเดียวกับส�านักงานใหญ่)

 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง

 กรุงเทพมห�นคร 10320

สำานักงานใหญ่	และโรงงาน
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
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07 ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันว�คม 2562  จำ�นวน 200,000,000 บ�ท (สองร้อยล้�นบ�ท)  โดยแบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำ�นวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้�นหุ้น)  มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ  10 บ�ท  และมีทุนชำ�ระแล้ว 200,000,000 บ�ท (สองร้อย

ล้�นบ�ท)

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่�สุด วันที่ 4 ตุล�คม 2562 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น % ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

1.น�ยชัชว�ล  พงษ์สุทธิมนัส 4,300,000 21.500

2.น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส 1,900,000 9.500

3.น�งส�วณัฐิก�  พงษ์สุทธิมนัส 1,820,000 9.100

4.น�ยวรินทร  พงษ์สุทธิมนัส 1,812,400 9.062

5.น�งส�วรัชนี  พงษ์สุทธิมนัส 1,792,800 8.964

6.น�ยสุรพงษ์  สิทธ�นุกูล 1,150,039 5.750

7.น�งส�วสวรรญ�  วัฒน�ยนต์ 1,131,300 5.657

8.น�ยสหนันท์  เชนตระกูล 999,900 5.000

9.น�ยวิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต 999,400 4.997

10.น�งจ�รุณี  พงษ์สุทธิมนัส 599,706 2.999

11.ผู้ถือหุ้นร�ยอื่นๆ 3,494,455 17.471

รวม 20,000,000 100.000
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หมายเหตุ

 1. ก�รจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปต�มนิย�มผู้ที่เกี่ยวข้องต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันว�คม 2551 เท่�นั้น มิใช่ก�รจัดกลุ่มต�มม�ต� 258 แห่ง พ.ร.บ.หลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีก�รแก้ไข) แต่อย่�งใด

 2. น�งจ�รุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นภรรย�ของน�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส

 3. น�ยดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส น�งส�วณัฐิก� พงษ์สุทธิมนัส น�งส�วรัชนี พงษ์สุทธิมนัส และน�ยวรินทร พงษ์สุทธิมนัส 

เป็นบุตรที่บรรลุนิติภ�วะแล้วของน�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส และน�งจ�รุณี พงษ์สุทธิมนัส  

  ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่ออำ�น�จในก�รจัดก�รบริษัท
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08 นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตร�ไม่เกินกว่�ร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

ในแต่ละปีของงบก�รเงินรวม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภ�วะเศรษฐกิจและก�รดำ�เนินง�นในอน�คตเป็นสำ�คัญ

 ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล ในอัตร�ไม่เกินกว่�ร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิของงบก�รเงินรวมหลังจ�กหักภ�ษี

เงินได้แล้ว โดยก�รจ่�ยเงินปันผลที่ผ่�นม�ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

หม�ยเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท  ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 4 มีน�คม 2563 มีมติงดจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบก�รปี   

   2562  แก่ผู้ถือหุ้น

ผลการดำาเนินงาน

ปี	2558 ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562*

กำ�ไรสุทธิ (ล้�นบ�ท) 39 18 - 34 10.8 - 2.27

เงินปันผลหุ้นส�มัญ (บ�ท) 0.50 0.25 - - -

อัตรก�รจ่�ยเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%) 26.94 27.50 - - -
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09 โครงสร้าง
การจัดการ

โครงสร้าง
การจัดการ

ผู�ถือหุ�น
Shareholder

คณะกรรมการ
Board of Director

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive

ประธานกรรมการบริหาร
Chief executive officer

กรรมการผู�อํานวยการใหญ�
President

ฝ�ายผลิต
Production

ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Production

ฝ�ายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting

ฝ�ายขายในประเทศ
Domestic Sales

ฝ�ายบริหารงานต�างประเทศ
International Operation

ฝ�ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�
Research & Development

ฝ�ายสนับสนุนงานขาย
Sales Operation

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันว�คม 2562 จำ�นวน 200,000,000 

บ�ท (สองร้อยล้�นบ�ท) โดยแบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 20,000,000 

หุ้น (ยี่สิบล้�นหุ้น)  มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ  10 บ�ท  และมีทุนชำ�ระ

แล้ว 200,000,000 บ�ท (สองร้อยล้�นบ�ท)
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โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประกอบไปด้วยกรรมก�รอิสระ และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร  คณะกรรมก�รชุดย่อย มีดังนี้

  ◆ คณะกรรมก�รบริห�ร

  ◆ คณะกรรมก�รตรวจสอบ

2. คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
 ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รไม่น้อยกว่� 5 คน และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของ

จำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร เพื่อดำ�เนินกิจก�รของบริษัท โดยกรรมก�รของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้�มต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์ประเทศไทย และกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัท

มห�ชนจำ�กัด

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 7 ท่�น  โดยมีร�ยน�มคณะกรรมก�รบริษัทฯ ดังนี้

 1. น�ยชัชว�ล   พงษ์สุทธิมนัส ประธ�นกรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร

 2. น�ยไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธ�นกรรมก�รบริห�ร และกรรมก�ร

 3. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ�  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

 4. น�ยสุรพจน์ สุวรรณพ�ณิช กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

 5. น�ยไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

 6. น�ยสุรพงษ์ สิทธ�นุกูล กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร

 7. น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร

 โดยมี น�งส�วเบญจพร พลล�  เป็น เลข�นุก�รบริษัทฯ

 นอกเหนือจ�กที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่�ด้วยเรื่องคณะกรรมก�รแล้ว ยังได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบ

ด้วย  กรรมก�รอิสระ (Independent Directors)  3 คน  จำ�นวนที่เหลือเป็น กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร (Executive Directors)  และกรรมก�รที่ไม่

เป็นผู้บริห�ร (Non-Executive Directors)  โดยได้กำ�หนดนิย�ม ดังนี้

กรรมการอิสระ
 หม�ยถึง กรรมก�รภ�ยนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริห�ร และต้องมีคุณสมบัติต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ทั้งนี้ 

   ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผุ้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รบริห�ร ลูกจ้�ง พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม 

   หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจ�กตำ�แหน่งดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ยในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

   รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�ร หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้ 

   วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระ

 5. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับก�รแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รของบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 

   ร�ยใหญ่ของบริษัท

 6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท



42 รายงานประจำาปี 2562

กรรมการบริหาร (Executive Directors)

 หม�ยถือกรรมก�รท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับก�รบริห�รง�นประจำ�  

และเป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  (Non-Executive Directors) 

 หม�ยถึง กรรมก�รจ�กภ�ยนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมก�รบริห�รผู้มี

อำ�น�จ ลงน�มผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริห�ร หรือพนักง�นประจำ�ของ

บริษัท  โดยจำ�นวนกรรมก�รที่มีได้ผู้บริห�รอ�จเห็นไปต�มสัดส่วนของ

เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

โดยคณะกรรมก�รเป็นผู้พิจ�รณ�คัดเลือกกรรมก�รท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะ

สม ไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัท

มห�ชนจำ�กัด และข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย

พิจ�รณ�จ�กวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มหล�กหล�ยในด้�น

คว�มรู้คว�มส�ม�รถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รหรือผู้บริห�ร

ในธุรกิจที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

รวมทั้งก�รอุทิศเวล�ให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มรับผิดชอบ

ได้อย่�งเต็มที่ มีคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

อ�านาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

 1. เรียกประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและดูแลก�รจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมท้ังเอกส�รต่�งๆ เพ่ือให้คณะกรรมก�รได้รับข้อมูลอย่�งเพียงพอ 

   และทันเวล�

 2. เป็นประธ�นที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

 3. เสริมสร้�งม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของคณะกรรมก�รบริษัท

 4. เป็นประธ�นที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมก�รประชุมให้เป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัท และต�มระเบียบว�ระที่กำ�หนดไว้

 5. ดูแลให้ก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งกรรมก�รและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 6. ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้โดยเฉพ�ะให้เป็นหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�ร

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 1. ปฏบิตัหิน�้ทีใ่หเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยพระร�ชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตคิณะ 

   กรรมก�รและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษ�ผลประโยชน์บริษัทและของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐ�น 

   ของหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 2. กำ�หนดวิสัยทัศน์ ภ�รกิจ ทิศท�ง นโยบ�ย เป้�หม�ย และงบประม�ณของบริษัท

 3. พิจ�รณ�อนุมัติแผนธุรกิจประจำ�ปี งบประม�ณค่�ใช้จ่�ยประเภททุน ที่นำ�เสนอโดยคณะกรรมก�รบริห�ร

 4. จัดให้มีนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทเป็นล�ยลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบ�ย และก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยดังกล่�วเป็นประจำ�ปีละคร้ัง

 5. กำ�กับดูแลและติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รอย่�งสมำ่�เสมอให้เป็นไปต�มนโยบ�ย เป้�หม�ย และแผนง�นที่กำ�หนดไว้อย่�งมี 

   ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจก�ร และสร้�งผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

  6. ใหค้ว�มสำ�คญัตอ่ก�รเปดิเผยส�รสนเทศทีส่ำ�คญัและจำ�เปน็ตอ่ก�รตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัย์ของบรษิทั ต�มขอ้บงัคบัตล�ดหลกัทรัพยแ์ห่ง 

   ประเทศไทย

 7. จัดให้มีระบบก�รบัญชี ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รสอบบัญชีที่มีคว�มเชื่อถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐ�นะของบริษัทที่เป็นจริงต�ม 

   ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

 8. จัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนก�รในก�รประเมินคว�มเพียงพอของก�รควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจสอบ 

   ภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ

 9. พิจ�รณ�เรื่องคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์อย่�งรอบคอบ โดยกำ�หนดแนวท�งที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ 

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

พร้อมนำ�เสนอประวัติของบุคคลนั้น  โดยมีร�ยละเอียดที่เพียงพอเพื่อ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ม�รถตัดสินจ�กส�รสนเทศที่ได้รับ  เพื่อเลือกตั้ง

กรรมก�รต�มหลักเกณฑ์ และวิธีก�รต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

 คณะกรรมก�รจะเป็นผู้เลือกกรรมก�รคนหน่ึงเป็นประธ�น

กรรมก�ร และเลือกกรรมก�รคนหนึ่ง หรือ หล�ยคนเป็นรองประธ�น

กรรมก�รก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  

กรรมก�รบริห�ร  กรรมก�ร ผู้จัดก�ร  คณะกรรมก�รตรวจสอบ  

เลข�นุก�รบริษัท และคณะอนุกรรมก�รอื่นๆ ต�มที่เห็นสมควร

 บริษัทให้ก�รสนับสนุนกรรมก�รทุกท่�นได้เข้�รับก�รอบรม

หลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit 

Committee ของสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย นอกเหนือจ�กคว�มรู้

จ�กคู่มือหนังสือต่�งๆ อ�ทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัท

จดทะเบียน  กรรมก�รตรวจสอบ  ตลอดจนก�รเยี่ยมชมกิจก�รและ  

โรงง�นของบริษัท เพื่อให้กรรมก�รเข้�ใจธุรกิจและก�รดำ�เนินง�นของ

บริษัทได้ม�กขึ้น
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   หุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ

 10. จัดให้มีระบบบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมและติดต�มอย่�งสมำ่�เสมอ

 11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ ได้แก่ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  

   คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รระดับสูงและเลข�นุก�รบริษัท เพื่อให้ดำ�เนินกิจก�รของบริษัทภ�ยใต้ 

   ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริห�ร หรือกรรมก�รผู้จัดก�ร หรืออ�จมอบอำ�น�จที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จ 

   ส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ผู้รับอำ�น�จหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่น 

   กับบริษัท หรือบริษัทย่อยห�กมีก�รมอบอำ�น�จให้บุคคลใด ต้องเป็นไปต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทที่มีกรรมก�รตรวจสอบเข้� 

   ร่วมประชุมด้วย

 12. แต่งตั้งบุคคลที่เหม�ะสมไปเป็นกรรมก�รของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมก�รบริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัท ถูกต้องต�มกฎหม�ย 

   และหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 13. ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททร�บ

 14. จัดให้มีบรรทัดฐ�นก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รโดยรวมและของกรรมก�รแต่ละคน อย่�งมีหลักเกณฑ์ และทำ�ก�รประเมินผลปฏิบัติ 

   ง�นเป็นประจำ�ทุกปี

 ทั้งนี้ อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วข้�งต้นไม่รวมถึงก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และร�ยก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่ง

ทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทจดทะเบียน ต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และบริษัทจะต้องปฏิทินให้เป็นไป

ต�มกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ น�กจ�กนี้ อำ�น�จดังกล่�วข้�งต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท

กำ�หนดให้ต้องขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท รวม

ไปถึงก�รกำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม

นโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผล

 2. ติดต�มและให้คว�มสนใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทไป

อย่�งต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่�และผลผลิตให้แก่กิจก�ร

 3. ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ใช้คว�มระมัดระวัง และ

ดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งบริษัทกับผู้บริห�ร

หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ เพื่อรักษ�ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท

 4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร   

และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รปกติต�มข้อบังคับของบริษัทและเพื่อ

พิจ�รณ�ร�ยก�รที่มีนัยสำ�คัญ หรือผลกระทบสำ�คัญต่อบริษัท

 5. จัดให้มีก�รควบคุมภ�ยใน, ก�รตรวจสอบภ�ยใน และควบคุม

ระบบบัญชีให้มีร�ยง�นท�งก�รเงินที่เชื่อถือได้

 6. จัดให้มีก�รเปิดเผยส�รสนเทศ และข้อมูลท�งก�รเงิน ให้แก่ผู้

ถือหุ้น และประช�ชนทั่วไปทร�บ โดยเป็นไปอย่�งถูกต้องครบถ้วนและ

โปร่งใส

 7. ปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยวัตถุประสงค์ และข้อ

บังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงก�รปฏิบัติให้

เป็นไปต�มระเบียบข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 ประกอบด้วย

 1. พลโทพิศ�ล   เทพสิทธ�       ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 2. น�ยสุรพจน์   สุวรรณพ�นิช  กรรมก�รตรวจสอบ

 3. น�ยไชยรัตน์  เดชไกรศักดิ์    กรรมก�รตรวจสอบ

 โดย พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

เป็นผู้มีคว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญด้�นบัญชี และมีประสบก�รณ์ในก�ร 

สอบท�นงบก�รเงิน

 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจ

สอบซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ เพื่อเสริมสร้�งประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนิน

ก�รเพิ่มมูลค่�ให้องค์กร ดูแลกำ�กับกิจก�รให้มีระบบก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดีทั้งกระบวน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบของ

บริษัท ประกอบด้วย กรรมก�รที่เป็นกรรมก�รอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ

อย่�งน้อย 3 ท่�น และอย่�งน้อย 1 ท่�นต้องมีคว�มรู้ด้�นบัญชีหรือก�ร

เงิน  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 ปี กรรมก�รตรวจสอบซึ่งพ้น

จ�กตำ�แหน่งต�มวะระอ�จได้รับก�รแต่งตั้ง กลับม�ใหม่ได้ในกรณีที่

ตำ�แหน่งกรรมก�รตรวจสอบว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออก

ต�มว�ระ ให้กรรมก�รบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมก�รตรวจสอบมีจำ�นวน

ครบต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด โดยบุคคลที่เข้�เป็นกรรมก�ร

ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�ร

ตรวจสอบที่ตนแทน และกำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจ

สอบอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรม�ส
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1.  สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อคว�มเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  สอบท�นให้บริษัทฯ มีก�รตรวจสอบภ�ยในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พ

3.  พิจ�รณ�คัดเลือกและเสนอก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี

4.  สอบท�นให้บริษัทฯ ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

5.  สอบท�นไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะ 

 กรรมก�รตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย และคณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

 ก�รสรรห�คณะกรรมก�รนั้นบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รสรรห�บุคคลเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รห�กเป็นก�ร เสนอแต่งตั้งกรรมก�รร�ย

ใหม่ พิจ�รณ�จ�กองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่ เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนจำ�กัด, พระร�ช

บัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึง ข้อบังคับบริษัทโดยคำ�นึงถึงก�รกำ�หนดให้เพศ ระดับก�รศึกษ� คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ทักษะวิช�ชีพ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นมีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นและมีภ�วะ คว�มเป็นผู้นำ�  วิสัยทัศน์กว้�งไกลอันเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนิน

กิจก�รของบริษัทรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมพิจ�รณ�จ�กทักษะและคว�มจำ�เป็นที่ยังข�ด  รวมถึงคุณสมบัติที่เหม�ะและสอดคล้องกับองค์

ประกอบอื่นต�มกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัท สำ�หรับก�รเสนอแต่งตั้งกรรมก�รร�ยเดิม พิจ�รณ�จ�กองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้�นผลก�รปฏิบัติง�น

ที่ผ่�นม� ก�รให้ข้อเสนอแนะและคว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทโดยมีกระบวนก�รที่โปร่งใส สร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้

ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้พิจ�รณ�จ�กหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รและก�รทำ�ง�นของกรรมก�ร รวม

ถึงประเภทค่�ตอบแทน วิธีก�รจ่�ยค่�ตอบแทน และจำ�นวนค่�ตอบแทนกรรมก�ร โดยให้สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ คว�มตั้งใจของ

กรรมก�ร ประเภทและขน�ดธุรกิจของบริษัตล�ดและคู่แข่งขัน โดยที่ค่�ตอบแทนดังกล่�ว ต้องอยู่ในระดับที่เหม�ะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและ

รักษ�กรรมก�รที่มีคุณภ�พไว้ โดยประเภทของค่�ตอบแทน คือ ค่�ตอบแทน ค่�เบี้ยประชุมร�ยปี และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น

 อย่�งไรก็ต�มหลักเกณฑ์ในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูง ได้มีก�รพิจ�รณ�โดยประธ�นกรรมก�รบริห�ร และผลก�รดำ�เนินก�ร

ของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รระดับสูง

หมายเหตุ

- ค่�ตอบแทนค่�เบี้ยประชุมเป็นร�ยปี

- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

 ร�ยชื่อกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท  ร้อกเวิธ  จำ�กัด  (มห�ชน)  ประกอบด้วย

  น�ยชัชว�ล  พงษ์สุทธิมนัส

  น�ยสุรพงษ์  สิทธ�นุกูล

  น�ยไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส

  น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

  โดย น�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส, น�ยสุรพงษ์ สิทธ�นุกูล, น�ยไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และน�ยดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมก�รสองคนลงล�ยมือ

ชื่อร่วมกัน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท
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หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

 1. บริห�รง�นของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

   กลยุทธ์ นโยบ�ย แผนง�น และเป้�หม�ย ต�มที่คณะกรรม 

   ก�รบริษัทฯ อนุมัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติ 

   ของท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

 2. บริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รต�มที่ 

   คณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�หนด

 3. จัดทำ�แผนง�นและงบประม�ณประจำ�ป ี เพื่อเสนอขอ 

   อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มีก�ร 

   ดำ�เนินใช้งบประม�ณต�มที่ได้รับอนุมัติอย่�งเคร่งครัดร�ยง�น 

   คว�มก้�วหน้�และผลก�รดำ� เนินง�นของบริษัทฯ ต่อคณะ 

   กรรมก�รบริษัทฯ อย่�งสมำ่�เสมอและต่อเนื่อง

 ทั้งนี้คณะกรรมก�รและคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ ไม่มีประวัติก�ร

กระทำ� ผิดท�งกฎหม�ยในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อน ก�รเปิดเผยข้อมูล

แบบ 56-1

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

 ต�มที่บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ได้จัดให้มีก�รประชุมคณะ

กรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 กรกฎ�คม 2551 เวล� 

10.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง น�งส�ว

เบญจพร พลล� เป็นเลข�นุก�รบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎ�คม 

2551 เป็นต้นไป  และกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ของเลข�นุก�รบริษัท ดังนี้

 1. ให้คำ�แนะนำ�และสนับสนุนง�นของคณะกรรมก�รบริษัทเก่ียว 

   กับข้อกฎหม�ย และระเบียบปฏิบัติต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ดูแลให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีรวม 

   ทั้งติดต�มให้นโยบ�ย และข้อแนะนำ�ของคณะกรรมก�รบริษัท 

   มีผลในท�งปฏิบัติ

 3. รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และจัดเก็บเอกส�รสำ�คัญต่�งๆ

 4. ดูแลให้คณะกรรมก�รบริษัทปฏิบัติง�นอย่�งถูกต้องและ 

   รอบคอบ

 5. ติดต่อสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่�งเหม�ะสม

 6. ติดต่อสื่อส�รกับหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีผู้บริห�รต�มร�ยชื่อที่ปร�กฎในแผนผังโครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 จำ�นวน 11 ท่�น  ดังนี้

 1. น�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส  ประธ�นกรรมก�ร

 2. น�ยไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

 3. น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส  กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

         รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์

 4. น�ยสุรพงษ์ สิทธ�นุกูล  กรรมก�รบริห�ร

 5. น�ยช�คริต วรช�ครียนันท์  รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่อ�วุโส

 6. น�ยวรินทร พงษ์สุทธิมนัส  รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยในประเทศ

 7. น�ยปภัทท์  ภูวเศรษฐ   ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยบริห�รง�นต่�งประเทศ

 8. น�งส�วนวรัตน์ พิล�ภรณ์ชัย  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสนับสนุนง�นข�ย

 9. น�งส�วอภิรดี วรช�ครียนันท์  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยก�รเงินและก�รบัญชี

 10. น�ยสมช�ย นิมิตรสุขเจริญ  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยผลิต

 11. น�ยไมตรี  ศรีทิพโพธิ์  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562 ได้มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รตรวจสอบ และ

ค่�ตอบแทนคณะผู้บริห�ร ดังนี้

 คณะกรรมก�รบริษัท / คณะผู้บริห�ร จำ�นวน 11 ท่�น  ซึ่งในส่วนนี้เป็นคณะกรรมก�รบริษัทด้วย จำ�นวน 4 ท่�น  ได้รับค่�ตอบแทนซึ่ง

ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่�พ�หนะ เป็นจำ�นวน  44.08  ล้�นบ�ท

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ จำ�นวน 3 ท่�น  ได้รับค่�ตอบแทนและค่�เบี้ยประชุม  เป็นจำ�นวนเงิน  860,000 บ�ท

ค่าตอบแทนอื่น

 -ไม่มี-

บุคลากร  

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  บริษัทฯ มีพนักง�นรวมทั้งสิ้น 623 คน   

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่พนักง�น รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น   227,541,610.09  บ�ท   ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

   1.   เงินเดือน   155,785,702 บ�ท

   2.   โบนัส    17,716,898 บ�ท

   3.   เงินได้อื่น   54,039,010.09 บ�ท

   4.   เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ  8,113,776 บ�ท

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

 บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำ� รองเลี้ยงชีพต�มกฎกระทรวงฉบับที่ 162 

(พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิก�รแก่พนักง�น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมก�รออมระยะย�วของพนักง�นบริษัทฯ ซึ่งจะทำ� ให้พนักง�นมี

เงินออมเพื่อใช้ในย�มเกษียณอ�ยุ หรือเมื่อออกจ�กง�น และต่อม�ได้

นำ�เงินกองทุนต�มกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้�เป็นกอง

ทุนจดทะเบียนต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  

สำ�หรับก�รจ่�ยเงินสะสมเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักง�นส�ม�รถ

เลือกจ่�ยได้ในอัตร�ร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 

หรือ 10 หรือ 13 หรือ 15  ของค่�จ้�ง  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคว�มสมัครใจ

ของพนักง�นแต่ละคน   ส่วนบริษัทฯ จ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนฯ ของ

พนักง�นในอัตร�ร้อยละ 4 ของค่�จ้�งเท่�กันทุกคน 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 - ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพย�กรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่�ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลถือเป็นก�รลงทุน

ที่คุ้มค่�และยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับก�รลงทุนประเภทอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ เพร�ะคว�มสำ�เร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภ�พของบุคล�กรเป็น

สำ�คัญ  องค์กรใดห�กมีทรัพย�กรบุคคลที่มีคว�มส�ม�รถสูง มีคุณธรรม

มีจริยธรรม ย่อมส�ม�รถสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขัน และนำ�พ�

องค์กรไปสู่คว�มสำ�เร็จได้ต�มเป้�หม�ยที่ต้องก�รอย่�งยั่งยืนบริษัทฯ  

จึงปร�รถน�และให้คว�มสำ�คัญก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ เพื่อให้

บุคล�กรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวล�

สาย จำานวนพนักงาน	(คน)
ณ	31	ธันวาคม	2562

จำานวนพนักงาน	(คน)
ณ	31	ธันวาคม	2561

ส�ยก�รผลิต

ส�ยก�รข�ย, ก�รตล�ดและบริก�ร

ส�ยนำ�เข้�อุปกรณ์ วัสดุ

ส�ยส่งออก

ส�ยก�รเงินก�รบัญชี

495

101

5

2

20

366

171

4

9

76

รวม 623 626



47รายงานประจำาปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบ�ยพัฒน�พนักง�นทุกระดับให้มีคว�มรู้และทักษะใน

ก�รปฏิบัติง�นอย่�งเป็นระบบ และต่อเนื่องโดยจัดให้มีแผนก�รฝึก

อบรมประจำ� ปี ซึ่งประกอบด้วยก�รฝึกอบรมพื้นฐ�น ทักษะในก�ร

ปฏิบัติเฉพ�ะง�น และคว�มรู้ทั่วไปที่จำ�เป็นต้องใช้ในก�รปฏิบัติง�น  

โดยในปี 2562    บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมน�รวม 24 หลักสูตร มี

พนักง�นเข้�ร่วมสัมมน�จำ�นวน  653  คน  ใช้งบประม�ณก�รฝึกอบรม

และพัฒน�รวมทั้งสิ้น  243,096.83  บ�ท แบ่งเป็น

 ◆ จัดสัมมน�ภ�ยใน      14    หลักสูตร

   มีพนักง�นเข้�อบรมสัมมน�    605    คน

 ◆ จัดสัมมน�ภ�ยนอก       11    หลักสูตร

   มีพนักง�นเข้�อบรมสัมมน�      48    คน

โดยในปี 2562 มีก�รจัดอบรมในเรื่องต่�งๆ ดังต่อไปนี้

 1. ก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์และแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ 

 2. คว�มรู้เรื่องก�รเพิ่มผลผลิต

 3. ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

 4. Material Knowledge

 5. ก�รบำ�รุงรักษ�ด้วยตนเอง

 6. ก�รเชื่อมทิก    

 7. ก�รจัดแผนกลยุทธ์และแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ

 8. อะไรที่ควรเรียนรู้ในบ้�นร้อกเวิธ

 9. ทบทวนคว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 10. Migration to ISO 45001:2018

 11. ระบบอ�ชีวอน�มัยคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 12. คว�มรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์

 13. ก�รขับรถ Forklift อย่�งถูกวิธี 

 14. ก�รอบรมดับเพลิงขั้นต้น

 15. SolidWorks Advanced Part Modeling

 16. ผู้ตรวจประเมินภ�ยใน ISO 45001:2018

 17. ก�รเขียนโปรแกรม AP 100 (Basic)

 18. เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นระดับบริห�ร

 19. SolidWorks Essentials

 20. ภ�ษีสำ�หรับนักบัญชี ภ�ษีอ�กรทั้งระบบ

 21. ก�รคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ

 22. พลิกโฉมก�รผลิตด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย 

 23. ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น

 24. แนวท�งก�รปรับเปลี่ยนระบบก�รจัดก�รพลังง�นสู่ม�ตรฐ�น  

   ISO 5001:2018
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ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

1. น�ยชัชว�ล   พงษ์สุทธิมนัส

   ประธ�นกรรมก�ร

    กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

    ผูกพันบริษัท

76 ปริญญ�ตรี ส�ข�รัฐศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

21.500 2558 – ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ร้อกเวิธ

2.  น�ยไชยยงค์   พงษ์สุทธิมนัส

     ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

     กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

     ผูกพันบริษัท

66 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

0.003 2558 – ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ. ร้อกเวิธ

3.  น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

     กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

     กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

     ผูกพันบริษัท

48 ปริญญ�ตรี   ส�ข�ก�รตล�ด

OKLAHOMA CITY

UNIVERSITY

9.500 2558 – ปัจจุบัน กรรมก�รผูอ้ำ�นวยก�รใหญ่ บมจ. ร้อกเวิธ

4.   น�ยสุรพงษ์   สิทธ�นุกูล

     กรรมก�รบริห�ร

     กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

     ผูกพันบริษัท

71 ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รจัดก�ร

อุตส�หกรรม สถ�บัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้�

พระนครเหนือ

5.750 2558 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. ร้อกเวิธ

5.  ศ�สตร�จ�รย์พิเศษพลโทพิศ�ล   

     เทพสิทธ�

     ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

     กรรมก�รอิสระ

87 ทันตแพทยศ�สตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และ

มห�วิทย�ลัยมหิดล

พ�ณิชย์ศ�สตร์บัณฑิต

นิติศ�สตร์บัณฑิต

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง

ท�งก�รบัญชี

ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแห่ง

ประเทศไทย

เลขทะเบียน  2321

-ไม่มี- 2558 – ปัจจุบัน ประธ�นคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ

ประธ�นคณะกรรมก�ร

สรรห� และกำ�หนดค่�

ตอบแทน

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.บีทีเอส 

โฮลดิ้ง 

 

บมจ.บีทีเอส 

โฮลดิ้ง

6.   น�ยสุรพจน์   สุวรรณพ�นิช

      กรรมก�รตรวจสอบ

      กรรมก�รอิสระ

77 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

แพทย์ศ�สตร์บัณฑิต

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

-ไม่มี- 2558 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษ�สม�คมโรงพย�บ�ล

เอกชน

7.   น�ยไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

      กรรมก�รตรวจสอบ

      กรรมก�รอิสระ

70 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

-ไม่มี- 2558 – ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

 ค่�ตอบแทน

บมจ.เพรซิเดนท์

ไรซ์ 

โปรดักส์



49รายงานประจำาปี 2562



50 รายงานประจำาปี 2562

10



51รายงานประจำาปี 2562

10
การกำากับดูแล
กิจการ
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10 การกำากับดูแล
กิจการ

การกำากับดูแล
กิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีเจตน�รมณ์ท่ีมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ต�มแนวท�ง

ปฏิบัติของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่�เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งองค์กรให้มีระบบก�รบริห�ร

ง�นที่มีประสิทธิภ�พ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงช่วยสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้

เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย และเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทฯ อันนำ� ไปสู่ก�รเติบโตท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืน 

 ในปี 2560 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมก�รบริษัทนำ�ไปปรับใช้ในก�ร

กำ� กับดูแลให้กิจก�รมีผลประกอบก�รท่ีดีในระยะย�ว น่�เชื่อถือสำ�หรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้�ง เพื่อประโยชน์ในก�ร

สร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน โดยเน้ือห�ส่วนใหญ่นำ�ม�จ�กหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 

2555 ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำ�ดับวิธีก�รนำ�เสนอให้เป็นไปต�มบริบทก�รทำ�หน้�ที่

ของคณะกรรมก�ร ท้ังน้ีคณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�และทบทวนก�รนำ� หลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ต�มบริบท

ท�งธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับกิจก�รที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทดังน้ี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

และไม่ละเมิดริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่�จะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐ�น ก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รที่เหม�ะสม เพียงพอ และทัน

เวล� ตลอดจนก�รได้เข้�ร่วมประชุมออกเสียงและแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเต็มท่ี 

 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิข้ันพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้นม�โดยตลอด โดยเชื่อว่� สิ่งที่จะทำ�ให้ผู้ถือหุ้นไว้

ว�งใจ และมั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ คือก�รมีนโยบ�ยหรือก�รดำ�เนินก�รที่เป็นก�รรักษ�สิทธิขั้นพ้ืนฐ�นที่ผู ้ถือหุ้นทุกร�ยถึง

ได้รับคว�มเป็นธรรม และเป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด

 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รท่ีเป็นก�รส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

 ◆ สิทธิในก�รซื้อ ข�ย หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่

 ◆ สิทธิในก�รได้รับส�รสนเทศของบริษัทฯ อย่�งเพียงพอ ทันเวล� ในรูปแบบที่เหม�ะสมต่อก�รตัดสินใจ

 ◆ สิทธิในก�รได้รับใบหุ้นและสิทธิก�รโอนหุ้น

 ◆ สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจในก�รเปลี่ยนแปลงในนโยบ�ยที ่

  สำ�คัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ ต้องขอคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

   อ�ท ิก�รแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ก�รลดทนุและ/หรอืก�รเพิม่ทุน รวมถงึก�รอนมุติัร�ยก�รพิเศษ
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 ◆ สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมก�ร และให้คว�มเห็นชอบในก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

 ◆ สิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและซักถ�มในก�รประชุมผู้ถือหุ้น

 ◆ สิทธิในก�รมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

 ◆ ในกรณีที่ผลประกอบก�รของบริษัทฯ มีกำ�ไรและไม่มียอดข�ดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำ�ไรจ�ก 

    บริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

 นอกเหนือจ�กสิทธิพื้นฐ�นที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  ในปี 2562 บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รในเรื่องต่�งๆ ที่เป็นก�รส่งเสริม 

ในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 ◆ ก�รกำ�หนดวัน เวล� สถ�นที่ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ จัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี ปีละ 1 ครั้งภ�ยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้น

สุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอ�จเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ห�กมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณี

พิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ กำ�หนดจัดประชุมส�มัญประจำ�ปี ในวันที่ 26 เมษ�ยน 

2562 ณ ห้องประชุมบริษัทสำ�นักง�นใหญ่  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310

 ทั้งนี้ ก�รเลือกสถ�นที่สำ�หรับจัดประชุม ได้คำ�นึงถึงคว�มสะดวกในก�รเดินท�งของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญและได้จัดเตรียมห้อง

ประชุมที่มีขน�ดเหม�ะสม ส�ม�รถรองรับผู้เข้�ร่วมประชุมได้อย่�งเพียงพอ

 ◆ ก�รส่งหนังสือนัดประชุม

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีนโยบ�ยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ โดยก�รได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในก�ร

ตัดสินใจ โดยก�รได้รับข้อมูลและมีเวล�ศึกษ�ก่อนวันประชุมอย่�งเพียงพอ และเหม�ะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้

แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทร�บล่วงหน้�อย่�งน้อย 14 วันก่อนก�รประชุม 

 ◆ ก�รมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมก�ร

อิสระทั้ง 3 ท่�นในหนังสือเชิญประชุมอย่�งครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจ�รณ�ให้เป็นผู้รับ กรอกเอกส�รหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�รลงคะแนนได้ ต�มร�ยละเอียดวิธีก�รมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัด

ประชุม

 ◆ ก�รเข้�ร่วมประชุมและก�รลงทะเบียน

ในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดให้มีระยะเวล�ก�รลงทะเบียนล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมอย่�งน้อย 1 ชั่วโมง และจัด

อ�กรแสตมป์ไว้บริก�รแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย รวมทั้งได้นำ�ระบบคอมพิวเตอร์ม�ใช้ในก�รลงทะเบียน จัดเตรียมใบลง

คะแนน เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ◆ ก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้�ที่ที่จะต้องเข้�ร่วมประชุมทุกครั้งห�กไม่ติดภ�รกิจ

สำ�คัญ รวมทั้งคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถ�มในก�รประชุม ประธ�นที่ประชุมจะเปิด

โอก�สให้ผู้ถือหุ้นสอบถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเต็มที่ในทุกว�ระ โดยมีก�รจดบันทึกประเด็นที่สอบถ�มและข้อคิดเห็น

ที่สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมทุกครั้ง 

 1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 นอกเหนือจ�กก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี ห�กผู้ถือหุ้นมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงชื่อทำ�หนังสือขอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ เรียก

ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ต�มที่ข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ โดยระบุเหตุผลในก�รเรียกประชุมอย่�งชัดเจน ซึ่งคณะ

กรรมก�รบริษัทฯ จะจัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นภ�ยใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจ�กผู้ถือหุ้น
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ย

อย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรม เพ่ือสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้

ถือหุ้นในก�รลงทุนกับบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีแนวท�งในก�รปฏิบัติเพื่อรักษ�ไว้ซึ่งสิทธิและ

คว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 2.1 บริษัทฯ กำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็น

ไปต�มจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำ�หนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิ

เท่�กับหนึ่งเสียง

 2.2 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี ประธ�นฯ จะ

ดำ�เนินก�รประชุมต�มลำ�ดับว�ระก�รประชุมและไม่มีก�รเพิ่ม

ว�ระก�รประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้�

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ มีก�รดูแลและคำ�นึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแนวท�งในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะพิจ�รณ�ถึงสิทธิต�มกฎหม�ยที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่�งละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่�สิทธิดังกล่�วได้รับ

ก�รคุ้มครองและปฏิบัติด้วยคว�มระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่�เป็นภ�วะหน้�ที่ในก�รกำ�หนดม�ตรก�รที่เหม�ะสมและเป็น

ประโยชน์กับทุกฝ่�ย มีร�ยละเอียดดังนี้

ผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ มุง่ม่ันทีจ่ะเป็นตวัแทนท่ีดใีห้กบัผูถ้อืหุน้ในก�รดำ�เนนิธุรกจิเพ่ือสร้�งคว�มพงึพอใจ และประโยชน์

  สงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ มกี�รดำ�เนนิง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พ โปร่งใสและเชือ่ถือได้ต่อผู้ถอืหุน้ โดยคำ�นงึถึงก�ร 

  เจรญิเติบโต และเพิ่มมูลค่�ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะย�ว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและ ต่อเนื่อง

ลูกค้า บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้� โดยก�รได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พตรงต�ม 

  ที่ลูกค้�ต้องก�ร ในระดับร�ค�ที่เหม�ะสม และบริก�รที่ตรงเวล� มีก�รให้คำ�ปรึกษ�ร่วมแก้ปัญห� รับ 

  ข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษ�ข้อมูลของลูกค้�เป็นคว�มลับ รวมทั้งปฏิบัติต�ม เงื่อนไขสัญญ�ที่ให้ไว้ 

  กับลูกค้�อย่�งเคร่งครัด

คู่ค้า  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้�ต�มกรอบก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่สุจริตและเท่�เทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติต�ม 

  สัญญ�และเงื่อนไขท�งก�รค้� รวมทั้งให้คว�มร่วมมือแก่ผู้ข�ยสินค้�ในด้�นข้อมูลต่�ง ๆ ที่จำ�เป็น ให้ 

  คว�มเสมอภ�คคว�มยุติธรรมแก่ผู้ข�ยทุกร�ย รวมทั้งมีกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่โปร่งใส เป็นไปต�ม 

  ขั้นตอนและระเบียบของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งท�งก�รค้�ต�มกรอบกติก� และเงื่อนไขท�งก�รค้�ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย  

  บรษิทัฯ สนบัสนนุนโยบ�ยก�รแข่งขันอย่�งเสรแีละเป็นธรรม ไม่ผกูข�ด ไม่มกี�รใช้วธิกี�รทีจ่ะได้ข้อมลูใดๆ 

  ของคู่แข่งขัน อย่�งผิดกฎหม�ย ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่งโดยก�รกล่�วห�ที่ปร�ศจ�กคว�มจริง

เจ้าหนี ้ บรษิทัฯ ปฏิบัติต�มเงือ่นไขสญัญ�ในก�รกู้ยมืเงินต�มข้อตกลง และปฏบิติัหน้�ทีท่ี่พงึมต่ีอเจ้�หนีอ้ย่�งเคร่งครดั

พนักงาน บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�นของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีก�รแบ่งแยกเชื้อช�ติ ศ�สน� และ 

  เพศ โดยพนักง�นทุกคนจะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค และเป็นธรรม มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย 

  และระเบียบข้อบังคับอย่�งเคร่งครัด มีก�รจัดสถ�นที่ทำ�ง�นที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนก�ร 

  ฝึกอบรมและพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่องควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ธุรกิจ ตลอดจนให้ค่�ตอบแทนแก่ 

  พนักง�นอย่�งเหม�ะสม

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีคว�มตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำ�   

  หนดนโยบ�ยในก�รดูแลจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง  

 2.3 ก�รเลือกตั้งกรรมก�ร บริษัทฯ กำ�หนดให้ผู้ถือหุ้น

แต่ละร�ยใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียว

หรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้

ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอก�สให้บุคคลซึ่งได้

รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้ง

เป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

 2.4 บริษัทฯ ได้จัดทำ� บัตรลงคะแนนเสียง สำ�หรับให้ผู้

ถือหุ้นใช้ในก�รออกเสียงแต่ละว�ระ โดยเฉพ�ะในกรณีที่ผู้ถือ

หุ้นต้องก�รออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อคว�ม

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภ�ยหลัง 
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  มีประสิทธิภ�พและคุ้มค่� มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบของหน่วยง�นร�ชก�รอย่�งเคร่งครัด  

  เพือ่ป้องกนัมใิห้มลภ�วะส่งผลกระทบต่อพนกัง�นผูป้ฏบิตังิ�น และชมุชนใกล้เคยีง ตลอดจนลดผลกระทบ 

  ต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้คว�มร่วมมือหน่วยง�นร�ชก�ร ทั้งท�งด้�นวิช�ก�ร และสนันสนุนกิจกรรมต่�งๆ เช่น ก�ร 

  เปิดกว้�งให้หน่วยง�นร�ชก�ร และสถ�นศกึษ�เข้�ม�ศกึษ�ดูง�นในกระบวนก�รผลติ สนบัสนนุนกัเรยีน 

  นักศึกษ� ได้เรียนรู้ฝึกประสบก�รณ์ ก�รทำ�ง�นและเปิดโอก�สให้หน่วยง�นร�ชก�รเสนอคว�มคิดเห็น  

  ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่�งๆ ด้�นสิ่งแวดล้อม คว�มปลอดภัย

 ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่�นี้ได้

รับก�รดูแลอย่�งดี

4. ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมก�รได้มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนด วิสัยทัศน์ ภ�รกิจ กลยุทธ์ เป้�หม�ย แผนธุรกิจ และงบประม�ณของบริษัท 

ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจ และงบประม�ณท่ีกำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจก�ร และคว�มมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีระบบก�รควบคุม

ภ�ยใน ,ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งสมำ่�เสมอ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ท�งบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันสำ�หรับบริษัท  

 ◆ ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

     -  กำ�หนดให้ผู้บริห�รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ต�ม 

       ม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

   - ห้�มไม่ให้ผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่ได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในเปิดเผยข้อมูลภ�ยในให้แก่บุคคลภ�ยนอก หรือบุคคลที่ไม่มี 

       หน้�ที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบก�รเงินเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน

6.จริยธรรมธุรกิจ

 บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณของคณะกรรมก�ร ฝ่�ยจัดก�ร และพนักง�น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น

แนวท�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มภ�รกิจของบริษัทด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งก�รปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ส�ธ�รณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงน�มรับทร�บและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อส�รกับ

พนักง�นอย่�งสมำ่�เสมอ และติดต�มก�รปฏิบัติต�มแนวท�งดังกล่�วเป็นประจำ� รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษท�งวินัยไว้ด้วย

7.การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 7 ท่�น ประกอบด้วย

    -  กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร  4 ท่�น

    -  กรรมก�รที่เป็นอิสระ  3 ท่�น

8.การรวมหรือแยกต�าแหน่ง

 ประธ�นกรรมก�รไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมก�รผู้จัดก�ร เพื่อเป็นก�รแบ่งแยกหน้�ที่ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับ

ดูแลและก�รบริห�รง�นประจำ�



56 รายงานประจำาปี 2562

9.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส โดยค่�ตอบแทนอยู่ใน

ระดับเดียวกับอุตส�หกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษ�กรรมก�รที่มีคุณสมบัติที่ต้องก�ร และได้ขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้

ถือหุ้นแล้ว กรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยให้มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเพิ่มม�กขึ้น ได้รับค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมกับหน้�ที่และ

คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยเพิ่มม�กขึ้น

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่�ตอบแทนผู้บริห�รเป็นไปต�มหลักก�รและนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด ซึ่งเชื่อมโยง

กับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและผลก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�รแต่ละท่�น โดยเสนอจำ�นวนค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมต่อคณะ

กรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และอนุมัติขั้นสุดท้�ย

 จำ�นวนค่�ตอบแทนในปี 2562 : ในปี 2562 บริษัทได้จ่�ยค่�ตอบแทนต่�งๆ ให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร มีร�ยละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

     ◆ กรรมก�ร / กรรมก�รตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงิน

     ◆ กรรมก�ร / กรรมก�รตรวจสอบ : ไม่มี

       ◆ คณะผู้บริห�ร : ไม่มี

ปี	2561 ปี	2562

จำานวนราย จำานวนเงินรวม	(บาท) จำานวนราย จำานวนเงินรวม(บาท)

เบี้ยประชุมกรรมก�รบริห�ร 4 480,000 4 480,000

เบี้ยประชุม, ค่�ดำ�รงตำ�แหน่ง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

3 860,000 3 860,000

รวม 7 1,340,000 7 1,340,000

ปี	2561 ปี	2562

จำานวนราย จำานวนเงินรวม	(บาท) จำานวนราย จำานวนเงินรวม(บาท)

เงินเดือน 10      35,377,845.00 11     37,449,825.00

โบนัส 10        2,922,411.00 11       4,619,747.00

ค่�ชดเชยเกษียณอ�ยุ  - -   1       2,006,729.00

รวม 10      38,300,256.00 11     44,076,301.00
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10. การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน และมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มต�มคว�มจำ�เป็น โดยมีก�ร

กำ�หนดว�ระชัดเจน ล่วงหน้� และมีว�ระพิจ�รณ�ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� ฝ่�ยเลข�นุก�รบริษัทได้จัดหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและเอกส�รก่อนก�รประชุมล่วงหน้� 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมก�ร ได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูล

อย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม ปกติก�รประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวล�ประม�ณหนึ่งชั่วโมง โดยในปี 2562 ที่ผ่�นม� คณะ

กรรมก�รมีก�รประชุมต�มว�ระปกติจำ�นวน 5 ครั้ง และประชุมต�มว�ระพิเศษ จำ�นวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยก�รเข้�ร่วม

ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทแต่ละท่�นสรุปได้ดังนี้

 ทั้งนี้ได้มีก�รจดบันทึกก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร จัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�ร

พร้อมให้คณะกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายชื่อ
วาระการ
ดำารง
ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม	/	การประชุมทั้งหมด	(ครั้ง)

การประชุม
วาระปกติ

การประชุม
วาระพิเศษ

รวม

1.น�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส 16 5/5 0/0 5/5

2.น�ยสุรพงษ์ สิทธ�นุกูล 17 4/5 0/0 4/5

3.น�ยไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส 17 5/5 0/0 5/5

4.น�ยดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส 16 5/5 0/0 5/5

5.พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� 15 5/5 0/0 5/5

6.น�ยสุรพจน์ สุวรรณพ�นิช 15 5/5 0/0 5/5

7.น�ยไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ 12 5/5 0/0 5/5
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11. คณะอนุกรรมการ

 บริษัทยังไม่มีอนุกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน แต่มีกระบวนก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเบื้องต้นที่เหม�ะสม โดยใช้ข้อมูลค่�

ตอบแทนของบริษัทในอุตส�หกรรมเดียวกัน และมีขน�ดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบก�รของบริษัทประกอบก�รพิจ�รณ�

กำ�หนด ก่อนนำ�เสนอคว�มเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�ตัดสินใจขั้นสุดท้�ย

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อระบบควบคุมภ�ยทั้งในระดับบริห�ร และระดับปฏิบัติก�ร โดยมีก�รกำ�หนดภ�ระหน้�ที่ อำ�น�จ

ก�รดำ�เนินก�รของผู้บริห�ร ผู้ปฏิบัติง�น ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน  จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ครอบคลุมทั้งใน

ด้�นก�รเงิน ก�รบริห�ร ก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี

ก�รควบคุมดูแลก�รใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีก�รแบ่งแยกหน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น ผู้ติดต�มควบคุมและประเมิน

ผลออกจ�กกัน เพื่อให้เกิดก�รถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่�งกันอย่�งเหม�ะสม นอกจ�กนี้ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวกับระบบก�ร

เงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบร�ยง�นท�งก�รเงินเสนอผู้บริห�รต�มส�ยง�นที่รับผิดชอบ 

บริษัทมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นหลัก และกิจกรรมท�งก�รเงินสำ�คัญของ

บริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งที่กำ�หนด และมีประสิทธิภ�พ รวมถึงตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเป็นอิสระ ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ตรวจ

สอบและถ่วงดุลได้อย่�งเต็มที่ คณะกรรมก�รจึงกำ�หนดให้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในร�ยง�นผลก�รตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ และได้รับก�รประเมินผลง�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบด้วย
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13. รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินรวมของบริษัท  และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฎในร�ยง�นประจำ�

ปี  งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและถือ

ปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณก�รที่ดีที่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ

อย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักดีว่�ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับก�รเงินและที่ไม่ใช่ก�รเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนก�ร

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำ�ชับให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูล

ที่ครบถ้วน ตรงต่อคว�มเป็นจริง เชื่อถือได้ สมำ่�เสมอ และทันเวล� ซึ่งฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญและยึดถือปฏิบัติ

ม�โดยตลอด ในส่วนของง�นด้�นผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยง�นขึ้นเฉพ�ะ  แต่ได้มอบหม�ยให้ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย

ก�รเงินก�รบัญชี ทำ�หน้�ที่ติดต่อสื่อส�รกับผู้ลงทุนสถ�บันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคร�ะห์ทั้งภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจ�กกิจกรรมใน

เรื่องดังกล่�วยังไม่ม�กนัก ซึ่งผู้ลงทุนส�ม�รถติดต่อขอทร�บข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2246-8888  หรือที่ website

www.rockworth.com 

15. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยแบ่งคว�มสำ�คัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักง�น หรือผู้บริห�รนำ�ข้อมูล

ภ�ยในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ อย่�งไร

ก็ต�มข้อมูลที่มีผลต่อก�รประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน ต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
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11 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งจะสร้�งสรรค์สถ�นที่ทำ�ง�นที่ช่วยเสริมสร้�งศักยภ�พในก�รทำ�ง�น

ของคน” ถือเป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภ�พแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง โดย

คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้� คู่ค้� สังคมและชุมชน หน่วยง�นร�ชก�ร เพื่อให้ได้รับก�รดูแลคุ้มครองเป็นอย่�งดีภ�ย

ใต้กฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ และดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบทั้งด้�นก�รใช้วัตถุดิบ ก�รใช้พลังง�น ก�รใช้

ทรัพย�กรอย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ ภ�ยใต้นโยบ�ยด้�นต่�ง ๆ ที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้

 ด้านคุณภาพ

 ◆ สร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้�

 ◆ ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พและทันสมัย

 ◆ ให้บริก�รที่ดีทั้งก่อนและหลังก�รข�ย

 ◆ พัฒน�บุคล�กรและทีมง�นให้มีคว�มรู้

  และคว�มส�ม�รถในธุรกิจที่ดำ�เนินก�ร

 ◆ พัฒน�ระบบง�นและก�รทำ�ง�นให้มี

  ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

 ◆ พัฒน�ผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีคุณภ�พ

  ในง�นและผลิตภัณฑ์

 ด้านสิ่งแวดล้อม

 ◆ ใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่� มีประสิทธิภ�พ

  สูงสุดช่วยลดก�รก่อให้เกิดขยะอันตร�ย

  และลดก�รใช้พลังง�น

 ◆ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบ

  อันเกิดจ�กกิจกรรมของบริษัท

 ◆ ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมและสร้�งคว�มตระหนัก

  รักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักง�น นำ�ไปสู่ก�ร

  สร้�งสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 ◆ ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อกำ�หนด

  ที่เกี่ยวข้อง

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ◆ กำ�หนดให้มคีณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มยั และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ร่วมมอืมบีทบ�ท ควบคุม ดแูล 

  บริห�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร

 ◆ จัดก�รสภ�พก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยเหม�ะสม ต�มลักษณะง�นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจ�กก�รทำ�ง�น ที่อ�จ 

  เกิดกับผู้ปฏิบัติง�น

 ◆ ทุกหน่วยง�นดำ�เนินง�นให้เกิดคว�มมั่นใจว่� กระบวนก�รสร้�งคว�มปลอดภัยส�ม�รถกำ�จัดอันตร�ยและคว�มเสี่ยงได้

 ◆ สร้�งก�รมีส่วนร่วม ให้เกิดคว�มตระหนักและร่วมพัฒน�ก�รจัดก�รได้อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

 ◆ ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง
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ด้านพลังงาน

 ◆ ก�รอนรุกัษ์พลังง�นเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ มคีว�มสอดคล้องกับกฎหม�ยและข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ด้�นพลงัง�นทีเ่กีย่วข้อง

 ◆ ปรบัปรงุประสทิธภิ�พก�รใช้พลงัง�นอย่�งต่อเนือ่ง ให้เหม�ะสมกบัธรุกิจ เทคโนโลยทีีใ่ช้

 ◆ สือ่ส�ร แผนง�นและเป้�หม�ยก�รอนรุกัษ์พลงัง�น ให้พนกัง�นทร�บและนำ�ไปปฏบิตัิ

 ◆ พนกัง�นทกุระดบั ปฏบิติัต�มม�ตรก�ร ตดิต�มตรวจสอบ และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รจัดก�รพลังง�น

 ◆ บรษัิทฯ ให้ก�รสนับสนนุทรพัย�กรด้�นบคุล�กร งบประม�ณ เวล�ในก�รทำ�ง�น ก�รฝึกอบรมและก�รมส่ีวนร่วมในก�รนำ� 

  เสนอข้อคดิเห็น

 ◆ ก�รออกแบบ จัดซือ้ จดัห� เครือ่งจกัร เคร่ืองมอื อปุกรณ์ก�รผลติ และบรกิ�รอ่ืน ๆ  ท่ีจำ�เป็นต้องพจิ�รณ�ถงึก�รใช้พลังง�น 

  อย่�งมปีระสทิธิภ�พ

 ◆ มกี�รทบทวนนโยบ�ย เป้�หม�ย และแผนง�น ทกุปี

 นอกจ�กนี้บริษัทฯมีแผนก�รดำ�เนินก�รเพื่อดำ�รงรักษ� และพัฒน�อุตส�หกรรมสีเขียวขององค์กรให้ก้�วขึ้นไปสู่ระดับ 5 

(เครอืข่�ยสเีขยีว) อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม ชุมชน สงัคม ต�มหลกัธรรม�ภบิ�ล

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทฯมุ ่ง ม่ันดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรม

โปร่งใส ครอบคลุมกับก�รเค�รพกฎหม�ย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และผลประโยชน์ที่มีคว�มขัดแย้งกัน ก�รรักษ�คว�มลับก�ร

ใช้ข้อมูลภ�ยใน ก�รปฏิบัติต่อลูกค้� คู่แข่ง พนักง�น คว�ม

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน

โดยสื่อส�รให้พนักง�นทร�บเกี่ยวกับข้อห้�มว่�ด้วยก�รละเมิด

ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�เกี่ยวกับเครื่องหม�ยก�รค้� 

สินค้� โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ มีนโยบ�ยก�รดำ�เนินกิจก�รให้ถูกต้องต�ม

กฎหม�ย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักง�น

ปฏิบัติง�นอย่�งมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีในก�รต่อต้�น

คอรัปชั่น บริษัทฯเปิดช่องท�งให้มีก�รแจ้งเบ�ะแส โดยมีขั้น

ตอนก�รแจ้งเบ�ะแส และวิธีก�รพิจ�รณ�ข้อร้องเรียนหรือข้อ

เสนอแนะผ่�นคณะกรรมก�ร รวมทั้งก�รคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อให้

รู้สึกปลอดภัยที่จะร�ยง�นพฤติกรรมที่น่�สงสัยว่�อ�จเป็นก�ร

กระทำ�ที่ฝ่�ฝืนนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงสัย

ว ่�อ�จเป็นก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ�ที่ เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ หรือบุคคล�กรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบ�ย

ลงโทษพนักง�นที่ทุจริต โดยไม่มีก�รประนีประนอมใด ๆ

3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน

 บริษัทฯประกอบธุรกิจด้วยคว�มเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน

โดยมีนโยบ�ยส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภ�พ

ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่�งเสมอภ�ค ซึ่งเป็นร�กฐ�นของก�ร

หลกัการและแนวทางเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบด้วย 8 ข้อดังน้ี

บริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลด้วย ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น

อย่�งเท่�เทียม เค�รพในคว�มเป็นปัจเจกและคว�มมีศักดิ์ศรี

โดยท่ีผ่�นม�ไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องก�รละเมิดสิทธิมนุษย

ชน ด้�นนโยบ�ยก�รจ้�งง�น บริษัทฯ พิจ�รณ�จ�กคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้

มีโอก�สก้�วหน้� รวมถึงก�รจ้�งง�นคนพิก�ร แรงง�นต่�งช�ติ

ทุกคนจะได้รับก�รปกป้อง ภ�ยใต้กฎหม�ยและระเบียบข้อ

บังคับเดียวกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่�พนักง�นทุกคนเป็นทรัพย�กรที่มี

ค่�ที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงให้ก�รดูแลทุกด้�นอย่�งเสมอ

ภ�คเท่�เทียม และเป็นธรรมทั้งด้�นก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย ผล

ตอบแทน สวัสดิก�รต่�งๆ ก�รฝึกอบรม และพัฒน�ก�รจัดก�ร

ด้�นองค์คว�มรู้ ก�รจัดก�รด้�นคว�มก้�วหน้�ในส�ยง�น โดย

คำ�นึงถึงหลักก�รจูงใจให้พนักง�นได้ปฏิบัติง�นอย่�งเต็มคว�ม

ส�ม�รถ มีระบบก�รประมินผลก�รปฏิบัติง�นเป็นม�ตรฐ�น

เดียวกัน มีก�รวิเคร�ะห์ค่�ง�น ก�รจัดระดับตำ�แหน่งง�น และ

โครงสร้�งค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 ก�รผลิตสินค้�ของบริษัทฯจะมีนโยบ�ยที่เน้นให้สินค้�มี

คุณภ�พ และม�ตรฐ�นส�กล ในร�ค�ที่เหม�ะสมโดยสินค้�จะ

ผ่�นกระบวนก�รออกแบบ และเทคนิคท�งวิศวกรรมที่มีก�ร

ทดสอบต�มม�ตรฐ�น เพื่อดูแลสุขภ�พของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์

สำ�นักง�นซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

 ◆ รักษ�สภ�พแวดล้อมทั้งในกระบวนก�รผลิตและก�ร
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ใช้ง�นของลูกค้�โดยก�รใช้วัตถุดิบท่ีมีส�รประกอบอินทรีย์

ระเหย (VOC) ตำ่� 

 ◆ สร้�งสภ�พแวดล้อม และอ�ก�ศท่ีดีโดยก�รลดส�ร

พิษที่ตกค้�งจ�กวัตถุดิบโดยคำ�นึงถึงสุขภ�พของผู้ใช้ง�นสินค้�

เป็นหลัก

 ◆ สร้�งคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�ว่�สินค้�ปลอดจ�กส�ร

ก่อภูมิแพ้ และส�รก่อมะเร็ง โดยก�รรับรองท้ังสินค้� และ

กระบวนก�รผลิตตลอดทั้งกระบวนก�ร

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 ◆ พลังง�น

 ระบบแสงสว่าง

 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงก�รต่อเนื่องจ�กปีที่แล้วในก�ร

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้�แบบ High bay 400W ม�เป็นหลอด High 

bay LED 120 W ในกระบวนก�รผลิตแทน ซึ่งจะช่วยลด

ปริม�ณก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�สว่�งในพื้นที่ได้ม�กว่� 50 % ซึ่ง

เป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่� ทั้งลดต้นุทนก�รผลิต และได้แสง

สว่�งม�กขึ้น ช่วยให้ก�รทำ�ง�นสะดวกม�กข้ึน อีกท้ังยังลด 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม

 บรษิทัฯได้ให้ก�รสนบัสนุนและส่งเสริมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมอย่�งสมำ�่เสมอ รวมถงึก�รปลูกจิตสำ�นกึ

ก�รแบ่งปัน ก�รมจีติอ�ส� มศีลีธรรมในก�รดำ�เนนิชีวติ มคีว�มรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม ให้เกิดขึน้แก่พนักง�นทกุระดบัอย่�ง

ต่อเน่ือง โดยก�รสอดแทรกกจิกรรมต่�ง ๆ ให้พนกัง�นได้มส่ีวนร่วมและเกดิคว�มตระหนกัถึงสงัคมชุมชนทีต้่องอยูร่่วมกัน กิจกรรมท่ี

ผ่�นม�มดีงันี้

  กจิกรรมวนัเดก็

บรษัิทฯได้ร่วมกบัเทศบ�ลปร�ส�ททอง อ.บ�งปะอนิ จ.พระนครศรอียธุย� จดักจิกรรมให้กบัน้อง ๆ โดยนำ�กจิกรรมกรรมชวนน้อง

แยกขยะ เข้�ไปให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในเรือ่งก�รคดัแยกขยะ และทิง้ขยะให้ถกูต้อง

คว�มร้อนสะสมในโรงง�นได้เป็นอย่�งดี นอกจ�กนัน้ยังส�ม�รถ 

ช่วยลดภ�วะโลกร้อนให้กับโลกของเร�ด้วยเช่นเดียวกัน

 ระบบน�้าประปา 

 ปีท่ีผ่�นม�บริษัทฯใช้นำ้�ประป�ในก�รล้�ง ทำ�คว�ม

สะอ�ดบ่อล้�งไขมัน เพื่อเตรียมชิ้นง�นก่อนทำ�ก�รพ่นสีฝุ่น ซึ่ง

ใช้นำ้�ประป�โดยเฉลี่ยประม�ณ 250 หน่วย/เดือน ทำ�ให้องค์กร

มีต้นทุนในกระบวนก�รล้�งไขมันสูง และเนื่องด้วยองค์กรได้

ติดต้ังระบบผลิตนำ้�ด่ืม ซ่ึงในกระบวนก�รผลิตนำ้�ดื่มจะมี

ปริม�ณนำ้�เหลือทิ้งจ�กกระบวนก�รเป็นจำ�นวนม�ก โดยไม่ได้

นำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อย่�งใด และต้องจ้�งหน่วยง�น

ภ�ยนอกเข้�ม�เพื่อกำ�จัดนำ้�ทิ้งดังกล่�ว บริษัทฯเล็งเห็นคว�ม

สูญเสียดังกล่�วที่เกิดขึ้น จึงได้ดำ�เนินก�รนำ�นำ้�ส่วนที่เหลือ

จ�กจ�กกระบวนก�รผลิตนำ้�ดื่มม�ทำ�ก�รล ้�งไขมันใน

กระบวนก�รทำ�คว�มสะอ�ดบ่อล้�งไขมัน ซึ่งจะช่วยลดก�รใช้

นำ้�ปะป�ได้ประม�ณ 72,000 บ�ท/ปี
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◆ ก�รสนับสนนุง�นด้�นคนพกิ�รดเีด่น 

   ประจำ�ปี 2562

◆ รบัร�งวลัเชดิชูองค์กรทีท่ำ�คณุประโยชน์

  ท�งสงัคม ร่วมสนบัสนุนโครงก�ร 

  “ตู้ชืน่ใจ” เพือ่คนพิก�ร

◆ บรจิ�คหลอดไฟโรงเรยีนบ้�นพลับ และ

   โรงเรยีนวัดล�ระโหง อำ�เภอบ�งปะอิน  

   จงัหวดัพระนครศรีอยธุย�

◆ บรจิ�คหลอดไฟให้กบัวัดคลองพทุร�  

   และวดัเปรมประช�กร อำ�เภอบ�งปะอนิ   

   จงัหวดัพระนครศรีอยธุย�

◆ ร่วมถว�ยเทยีน ณ วดัเปรมประช�กร 

อำ�เภอบ�งปะอนิ จงัหวดั

พระนครศรอียธุย�
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◆ ร่วมกับก�รนคิมอตุส�หกรรม

   บ�งปะอนิ ปล่อยพนัธุ์ปล�ชนดิ

   ต่�ง ๆ ณ บรเิวณคลองหนองหอย 

   อำ�เภอบ�งปะอนิ

   จงัหวดัพระนครศรีอยธุย�
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8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย  

 Human Space and Technology 

คือ Core Value หรือหัวใจหลักที่ท�ง 

ROCKWORTH ยึดถือเป็นแกนหลักใน 

ก�รทำ�ง�นของเร� ซึ่งต่อเนื่องจ�กในปีที่

ผ ่ �นม�เร�มุ ่ ง เน ้นที่ จะพัฒน�พื้น ท่ี 

ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy” 

ถือเป็นก�รจัดรูปแบบสถ�นที่ทำ�ง�น ซึ่ง

มุ่งเน้นคว�มสุขของผู้ทำ�ง�นเป็นสำ�คัญ 

ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวก และตอบ

สนองคว�มต้องก�รในก�รทำ�ง�นของผู้

ทำ�ง�นให้ได้ม�กที่สุด ผ่�นแนวคิดสำ�คัญ

ทั้ง 3 ข้�งต้น

 และในปีนี้ยังคงใช้แนวคว�มคิดที่

นำ�ม�ใช ้พัฒน�คือ Activity-Based 

Working คือก�รจัดสรรพื้นที่และสภ�พ

แวดล้อมให้เหม�ะสมกับกิจกรรมในก�ร

ทำ�ง�นประเภทต่�งๆ โดยจะมีสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับ

กิจกรรมเหล่�นั้นโดยเฉพ�ะ เช่น พื้นที่

เปิดสำ�หรับก�รทำ�ง�นแบบร่วมกันเป็น 

กลุ่มย่อยๆ (Collaboration) รวมถึง

ห ้องประชุมหล�กหล�ยขน�ด ต�ม

คว�มเหม�ะสมในก�รใช้ง�น ซ่ึงก�รจัด

พื้นที่ ในรูปแบบน้ี เป ็นวิ ธีที่ ส�ม�รถ

บริห�รจัดก�รพื้นที่ได้อย่�งคุ ้มค่�และ

ประหยัดค่�ใช้จ่�ยกว่�ก�รจัดสรรพ้ืนท่ี

แบบ Traditional Solution ถึง 30%

 ในส่วนเทคโนโลยีต่�งๆ ได้เข้�ม�

เปลี่ยนแปลงก�รติดต่อส่ือส�รในก�ร

ทำ�ง�นเป็นอย่�งม�ก โดยทำ�ให้ก�ร

ทำ �ง�นนั้ นมีประ สิทธิภ�พม�ก ข้ึน , 

ออฟฟิศท่ีทำ�ง�นมีบรรย�ก�ศท่ีดีข้ึน, 

ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยของออฟฟิศลง ในขณะ

ท่ี รู ปแบบของก�รทำ � ง �นก็ ค ่ อยๆ 

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน 

Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง

ที่ทำ�ให้องค์กรต้องปรับตัวเรื่องก�รเชื่อม

ต่อและก�รนำ�อุปกรณ์ต่�งๆ ม�ประยุกต์

ใช้ในองค์กรให้ม�กขึ้น ในขณะที่เหล่�ผู้

ใช ้ง�นขององค ์กรจะเป ็นผู ้กำ�หนด

ทิศท�งหลักของเทคโนโลยีท่ีองค์กรจะ

ต ้องรองรับให ้ได ้ เพื่อให ้ก�รทำ�ง�น

ทั้งหมดในแต่ละฝ่�ยขององค์กรเป็นไป

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงยิ่งขึ้น

 ในส่วนของผู ้ใช้ง�นนั้นเกี่ยวกับ

สุขภ�พและก�รยศ�สตร์(Ergonomic 

Design) ก�รออกแบบพื้นที่ทำ�ง�นด้วย

ก�รจัดสรรพ้ืนท่ีและสภ�พแวดล้อมที่มี

คว�มยืดหยุ่นต่อประเภทของก�รทำ�ง�น

ที่หล�กหล�ย (Flexible Working) เพื่อ

ช ่ ว ย เ พิ่ ม ศั ก ยภ �พ ในก� รทำ � ง � น 

(Productiv ity) ให ้มีคว�มถูกต ้อง 

รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงช ่วยลด

คว�มเครียดและคว�มเหนื่อยล้�จ�กก�ร

ทำ � ง �น ไ ด ้ อี ก ด ้ ว ย ทั้ ง นี้ น อ กจ �ก

กระบวนก�รออกแบบเฟอร ์นิ เจอร ์

สำ�นักง�น (ลดก�รระเหยของส�รก่อ

มะเร็งในวัตถุดิบและกระบวนก�รผลิต)

โดยในปีนี้ท�ง ROCKWORTH ได้รับ

ม�ตรฐ�น Indoor AdvantageTM 

Gold – Office Furniture ทุกร�ยก�ร

สินค้�ต่อเนื่องจ�กปีที่ผ่�นม� นอกจ�กนี้

ยั งมีส ่ วนช ่วยสำ�หรับก�รออกแบบ

อ�ค�ร หรือพื้นที่ที่ต้องก�รได้รับก�ร

รับรองม�ตรฐ�น LEED (LEADERSHIP 

IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL 

DESIGN) อีกด้วย

ROCKWORTH
800 West Road R1 South, Sri City Special Economic Zone, Chittoor District, Andhra Pradesh, AP 517 588, India

For the following product(s):

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

Registration # SCS-IAQ-03377
Valid from: May 27, 2019 to May 26, 2020

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

294 – 300 Asoke – Dindaeng Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand

See Addendum

Indoor Advantage™ Gold
Indoor Air Quality Certified to SCS‐EC10.3-2014 v4.0
Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3
-2019 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters. 1 Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard
Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating 1 and school classroom 2 parameters.
1 Modeled as Office Seating
2 Modeled as Pupil Seating

SCS Global Services
Stanley Mathuram, PE, Vice President

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

ROCKWORTH

Certification Addendum

Indoor Advantage™ Gold
Indoor Air Quality Certified to SCS‐EC10.3-2014 v4.0
Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3-2019 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating
parameters.1 Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating 1 and school classroom 2

parameters.
1 Modeled as Office Seating
2 Modeled as Pupil Seating

Certification: Registration # SCS-IAQ-03377 | Valid from: May 27, 2019 to May 26, 2020

Addendum

Products: Seating:
Executive Seating: Boss, Bourne, Crown, Exact, Glory (High back), Prime (High back), Prism, Reef, Ronda, Skin, Slim 2,  Venti
Multi Task Chair:  Bliss, Candy, Casual, Chic, Classic, Cline, Cosmos,Cube2, Dora, Frisky, Gallery, Harmony, Incus, Lina, March, Martin,
Mild,  Pleat, Post, Prop, Rhythm, Scoop, Spine, Spine Bench,  Stacla, Stacla Bench, Tempo, Ultra, Ultra Bench, Vigo
Sofa & Stool: Cosy, Deva Stool, Gallery, HAF, Hamel, Knight, Liberty, Myriad,  Orange, SF, VALO, Walker
Task Chair: Aero, Alpha, Arial, Arti, Beat, City, Dora, Flash, Flow, Ideal,  Kudo, Lucca, Morph, QM, Rio, Route, Senses, Sesta, Skin, Swift,
Tidy, Vegas, Vista, Wave, Win, Wish

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA | Page 2 of 2
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 ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุ่งเน้นก�รออกแบบสินค้�ที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล เพื่อให้เหม�ะกับ กลุ่มลูกค้�ทั้งในและ

ต่�งประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2562 นี้จะเน้นสินค้�ที่ตอบสนองก�รทำ�ง�นแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นใน

ยุคที่ต้องมีก�รปรับตัวท�งเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็วแบบก้�วกระโดด ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่�งสินค้�ดังนี้

VALO
 สินค้�ที่รองรับก�รทำ�ง�นแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ทำ�ง�น

ส�ม�รถทำ�ง�นในลักษณะก�รทำ�ง�นร่วมกับทีมง�นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ โดยส�ม�รถปรับผังเพื่อตองสนองกับก�รทำ�ง�น

ได้หล�กหล�ยลักษณะทั้งแบบที่ต้องก�รคว�มเป็นสัดส่วนหรือ

แบบเปิด

 นอกจ�กนี้ในรูปแบบท่ีเป็นสัดส่วนผนังท่ีกั้นจะมีก�รกรุ

แผ่นซับเสียงเพื่อช่วยลดก�รสะท้อนของเสียงในก�รว�งผังแบบ

เปิดอีกด้วย

 ระบบโซฟ�ที่ เน ้นและส่งเสริมก�รทำ�ง�นในรูปแบบ 

WORK & RELAX เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นในปัจจุบัน ผู้ใช้ง�นที่เป็น 

Generation ใหม่ที่มีกระบวนก�รคิดและคว�มเชื่อที่ต่�งจ�กคน

ยุคเดิมดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ต้อง ส�ม�รถใช้ง�นปรับเปลี่ยนได้

หล�กหล�ยรูปแบบหรือ Function

POD
 ตู ้โทรศัพท์ที่ใช ้สำ�หรับจัดว�งผังแบบเปิด เพื่อให้เกิดคว�มเป็นส่วนตัว 

นอกจ�กน้ียังส�ม�รถปรับใช้ สำ�หรับก�รประชุมแบบส่วนตัวและส�ม�รถปรับย้�ย

ตำ�แหน่งเมื่อมีก�รปรับผังที่นั่ง
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BRIDGE
 เน้นก�รใช้ง�นในส่วนก�รคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิด

เห็นแบบไม่เป็นท�งก�รและสร้�ง Space สำ�หรับ ผู้ใช้ง�น

ทั้งในก�รประชุมและกิจกรรมอื่นๆ

We
 แนวคว�มคิดของสินค้�ที่ต้องก�รเน้นคว�มหล�ก

หล�ยของก�รจัดว�งที่นั่ งแบบเป็นส ่วนตัวและมีก�ร

ออกแบบที่ดูนุ่มนวลอบอุ่นจ�กก�รใช้ผ้� นอกจ�กนี้ยัง

ส�ม�รถเลือกสีแต่ละด้�นที่ต่�งกันเพื่อสร้�งลูกเล่นเพิ่มเติม

เพื่อสร้�งสีสันให้กับพื้นที่ทำ�ง�น และส่วนของแผงยังมีก�ร

ใส่วัสดุซับเสียงเพื่อกันเสียงสะท้อนขณะทำ�ง�นเป็นก�รเพ่ิม

ให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พโดยลดเสียงรบกวน
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12
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12
การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
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12 การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งเป็น

กรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น เข้�ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมก�รบริษัทได้ประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ประจำ�ปี 

2562 โดยผลจ�กก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รซักถ�มข้อมูลจ�กฝ่�ยบริห�ร ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น

ส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยใน จึงมีคว�มเห็นร่วมกันว่� บริษัทมีระบบก�รก�รควบคุมภ�ยในที่พอเพียงเหม�ะสม

ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

 สำ�หรับองค์ประกอบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ทั้ง 5 ด้�น ต�มแนวท�งของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดนโยบ�ยและเป้�หม�ยก�รดำ�เนินธุรกิจที่ชัดเจน

และวัดผลได้ โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมต่อพนักง�น ลูกค้� คู่ค้� 

คว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มี

ก�รทบทวนก�รปฏิบัติต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้อยู่เป็นประจำ� เพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ในขณะนั้น 

บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�และประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จมีผลกระทบต่อก�ร

ดำ�เนินง�นอย่�งสมำ่�เสมอ โดยกำ�หนดให้มีก�รประชุมร่วมกันระหว่�ง

ฝ่�ยบริห�ร ฝ่�ยข�ย ฝ่�ยบริห�รง�นต่�งประเทศ ฝ่�ยวิจัยและพัฒน�

ผลิตภัณฑ์ ฝ่�ยพัฒน�ภ�พลักษณ์องค์กร ฝ่�ยก�รเงินก�รบัญชี ฝ่�ย

ผลิต ฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ และแผนกตรวจ

สอบภ�ยใน โดยมีกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่เป็นประธ�นที่ประชุม 

เป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อรับทร�บปัญห�และกำ�หนดวิธีก�รบริห�ร

จัดก�รร่วมกัน เพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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 (1) คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มเห็นแตกต่�งจ�กคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทในเร่ืองคว�มเหม�ะสมและ

คว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

 (2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำ�นักง�น อี ว�ย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี 2562

ได้ให้คว�มเห็นต่องบก�รเงินของบริษัทอย่�งไม่มีเงื่อนไขว่� งบก�รเงินของบริษัทแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�นและ

กระแสเงินสดถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ก�รควบคุมทั่วไปส�รสนเทศ ก�รควบคุมเฉพ�ะง�น โดยบริษัทอยู่ระหว่�งดำ�เนินก�รแก้ไขต�มที่ผู้สอบบัญชีแนะนำ� 

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

4. ระบบสารสนเทศและการ 
    สื่อสารข้อมูล

5. ระบบการติดตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่�ย

บริห�รในแต่ละระดับไว้อย่�งชัดเจน และเป็นล�ยลักษณ์อักษร รวม

ถึงแบ่งแยกกหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของแต่ละหน่วยง�นออกจ�กกัน 

แยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในก�รอนุมัติ ก�รบันทึกบัญชี และข้อมูล

ส�รสนเทศ ออกจ�กกนัโดยเดด็ข�ด เพือ่เป็นก�รตรวจสอบซึง่กันและกัน

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญเก่ียวกับระบบส�รสนเทศ โดยได้พัฒน� 

โปรแกรมก�รปฎิบัติง�น และร�ยง�นต่�งๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ก�รปฎิบัติง�น และสนับสนุนก�รควบคุมภ�ยใน

บริษัทฯ กำ�หนดให้ผู ้บังคับบัญช�ของแต่ละฝ่�ยง�นติดต�มและ

ประเมินผลก�รปฎิบัติง�นอย่�งสมำ่�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่�ก�รควบคุม

ภ�ยในได้ดำ�เนินก�รไปอย่�งครบถ้วน เหม�ะสม โดยมีแผนกตรวจ

สอบภ�ยในรับผิดชอบในก�รตรวจสอบ วิเคร�ะห์ ประเมินผลก�ร

ควบคุมภ�ยในของระบบง�นต่�งๆ และตรวจติดต�มผลก�รปฎิบัติ

ง�นอย่�งต่อเนื่อง ร�ยง�นก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

และคณะกรรมก�รบริษัทซึ่งมีก�รประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุก

ไตรม�ส 
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หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท

	 (1)	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมก�รตรวจสอบได้เห็นชอบให้ น�งส�วพัชร�ภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน

 เนื่องจ�กเป็นผู้มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ในส�ยง�นดังกล่�ว

	 (2)	หัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงาน	
       บริษัทฯ ไม่มีก�รแต่งตั้งตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฎิบัติง�นของบริษัทฯ โดยตรง

 แต่บริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยต่�งๆเป็นผู้รับผิดชอบต�มส�ยง�นในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ก�รปฎิบัติง�นเป็นไปต�ม

กฎหม�ย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง      

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม

น�งส�วพัชร�ภรณ์ กิจเพิ่มพูล

ผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน

และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ปริญญ�ตรี

คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รบัญชี

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

- Tools and Techniques For The Beginning Auditors

- Facilitating Results Using CSA

- Advance Internal Audit

- ก�รตรวจประเมินระบบคุณภ�พ ISO 9001 :  2008

- Introduction & Internal Auditor ISO 50001 : 2011

- Internal Audit’s Challenge in Value Adding

- ก�รยกระดับระบบก�รจัดก�รพลังง�นต�มกฎหม�ย

 ด้วยม�ตรก�รจัดก�รพลังง�นส�กล

- แนวท�งปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวังในก�รนำ�ม�ตรฐ�น

 ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

 (Business Continuity Management Standard: BCS)

- Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2015

- ก�รสอบท�นกระบวนก�รจัดทำ�และติดต�มก�รดำ�เนินก�ร

 ต�มแผนกลยุทธ์ รุ่นที่1/61

- Migration to ISO 45001: 2018

- ISO 45001: 2018 Internal Auditor
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ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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13 รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัท	 ร้อกเวิธ	 จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท	 ซึ่งจัดทำาขึ้น
ตามมาตราฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสมำ่าเสมอ 	รวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
	 คณะกรรมการบริษัททำาหน้าท่ีกำากับดูแลกิจการ	รวมท้ังจัดให้มีและดำารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายในเพ่ือให้มีความม่ันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้อง	 ครบถ้วน	 อย่างเพียงพอและทันเวลา	 	 เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน	 3	 คน	 เพื่อกำากับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ		ซ่ึงได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีน้ีแล้ว
	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม	 สามารถ
สร้างความเชื่อม่ันได้ว่า	 งบการเงินของบริษัท	 แสดงฐานะการเงิน	 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้อง	 เป็นจริง	 สม
เหตุสมผล	ในสาระสำาคัญแล้ว

 

         นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส

	 	 	 	 	 	 	 	 	 						ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการ
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เรียน ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

	 คณะกรรมการตรวจสอบของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	 (มหาชน)	ประกอบด้วย	กรรมการอิสระ	จำานวน	3	คน	คือ	
ศาสตราจารย์พิเศษ	พลโท	 พิศาล	 เทพสิทธา	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 นายแพทย์สุรพจน์	 	 สุวรรณพานิช	 และ	
นายไชยรัตน์	 เดชไกรศักด์ิ	 กรรมการตรวจสอบ	 ได้รับแต่งต้ังจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 ให้ดำารงตำาแหน่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ		โดยมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังน้ี

	 1.		สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	ให้ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	และเชื่อถือได้
	 2.		สอบทานให้บริษัทฯ	มีการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ	และมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม	และมีประสิทธิผล
	 3.		พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
	 4.		สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
	 5.		สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 6.		จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าว
	 					ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 7.		ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

	 ในปี	 พ.ศ.	 2562	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	ดังต่อไปน้ี
	 1.	 ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 ท้ังงบรายไตรมาส	 และงบการเงินประจำาปีของบริษัทฯ	 ท้ังในด้าน
ความถูกต้อง	 และเช่ือถือได้	 ตลอดจนได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 	 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 	 จาก
การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ	 ดังกล่าว	 เห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ	แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน	 	 โดย
ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญ
	 2.	 ได้สอบทานการตรวจสอบภายใน	 และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 	 ผลการสอบทานกล่าวโดยภาพ
รวมได้ว่า	 	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ	 	และวิธีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม	อันจะทำาให้เกิดผลสำาเร็จใน
การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 มาให้ความเห็น	 โดยร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง	และเสนอเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
	 3.	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนในการพิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งต้ัง	 บุคคลท่ีมีความ
เป็นอิสระ	เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ประจำาปี	พ.ศ.	2562		โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	แต่งต้ัง
	 1)		นางสาว	วธู		ขยันการนาวี		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		เลขทะเบียน		5423
	 2)		นางสาว	สุพรรณี		ตริยานันทกุล		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		เลขทะเบียน		4498
	 3)		นาย	ปรีชา		อรุณนารา	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		เลขทะเบียน		5800

14 รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ประจำาปี พ.ศ. 2562
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จาก	บริษัท	สำานักงาน	อี	วาย	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ		โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว	มีอำานาจทำาการ
ตรวจสอบ	 และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ	 ปี	 พ.ศ.	 2562	 	 กำาหนดค่าตอบแทนไม่เกิน	 1,470,000.00	 บาท		
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ	และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
	 4.		ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำานวน	4	คร้ัง	โดยมีกรรมการตรวจสอบท้ัง	3	คน	เข้าร่วมประชุมทุก
คน	 เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 และตามข้อบังคับ	ประกาศ	ข้อกำาหนด	 และแนวทาง
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 5.	 	 คณะกรรมการตรวจสอบท้ัง	 3	 คน	 ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 	 โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุม	จำานวน	1	ครั้ง	และเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	มีความเป็นอิสระ		โดยที่หุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในงานตรวจสอบทุก
คน	ตลอดจนสมาชิกในทีมงานตรวจสอบบัญชีทุกคน	มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	หรือบริษัทในเครือแต่อย่างใด		จึงมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าท่ี
	 6.	 	 ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามข้อกำาหนด	หลักเกณฑ์	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	ผลจาก
การสอบทาน	 	 กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า	 บริษัทฯ	 ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์	
การกำากับกิจการท่ีดี	 	 ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกฎหมายอื่นๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบ
ริษัทฯ
	 7.	 	 ได้สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน	หรือรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคล	หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน	ซึ่งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ	เห็นว่ารายการธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า	ราคาตลาด	และเกณฑ์ราคาท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	
และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน	 	 ตามท่ีได้เปิดเผยและแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงิน	 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว	 	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว	 มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ	 	 เพราะรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเหล่าน้ัน	 เป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน		รายการดังกล่าว	จึงเป็น
รายการท่ีสมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	 8.		 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้สอบทานการบรหิารความเส่ียง	และระบบการต่อต้านคอร์รปัชัน่	ให้มีความเหมาะสม
	 9.	 	 ได้จัดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับน้ี	 	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ	และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงนามแล้ว
	 	10.		ในปี	พ.ศ.	2562		กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ท้ัง	3	คน	ได้เข้าร่วม	อบรม	สัมมนา	และประชุมในระหว่าง
ปีคนละหลายครั้ง	 	ในหัวข้อเรื่องต่างๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับ	บทบาท	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ	และเรื่อ
งอื่นๆ	ท่ีเก่ียวข้อง		 ท่ีจัดโดยคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		สภา
วิชาชีพบัญชี		สำานักงานสอบบัญชี	ตลอดจนสถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทย		ท้ังนี้เพื่อพัฒนาความรู้	ทักษะ	ให้มีความ
รู้	 ทันต่อสถานการณ์ทางวิชาการ	 วิชาชีพ	 ท่ีมีการเปล่ียนแปลง	 พัฒนา	 ตลอดเวลา	 ตลอดจนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	อันจะทำาให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น
 

   	 												 ศาสตราจารย์พิเศษ	พลโท
	 	 	 	 				 				(	พิศาล		เทพสิทธา	)
	 	 	 	 										ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 	 																			25	กุมภาพันธ์	2563
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15
รายงาน
ระหว่างกัน
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รายงาน
ระหว่างกัน

รายงานระหว่างกัน

บริษัทฯ มีก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นร�ยก�รธุรกิจท�งก�รค้�ปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดร�ค�ซื้อข�ย

สินค้�และบริก�รต�มร�ค�และเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ โดยมีก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอ

แจ้งร�ยละเอียดเพิ่มเติมสำ�หรับร�ยก�รธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้

15 รายงานระหว่างกัน

ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของ
รายการ2562 2561

1. บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ 
เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท 
จำ�กัด

บริษัทร่วม
(ถือหุ้น 41%)

ข�ยสินค้�
ซื้อสินค้�
ร�ยได้ค่�สิทธิ

30
2
6

9
-
-

ก�รซื้อข�ยสินค้�ดำ�เนินก�รต�มธุรกิจปกติท�งก�รค้� 
โดยมีเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป และร�ค�ต�มสัญญ�ในส่วน
ของร�ยได้ค่�สิทธิ

2. บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
พลัส จำ�กัด

มีกรรมก�รร่วม ค่�เช่�และบริก�ร
และค่�
ส�ธ�รณูปโภค
ร�ยได้อื่น

1.12

6

1.10

-

ป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบส�ธ�รณูปโภค ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�
กว่�ร�ค�ค่�เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญ�
มีกำ�หนด 3 ปี ระยะเวล�สิ้นสุดคือ 1 ตุล�คม 2565

3. บริษัท คอปเปอร์ คร�วน์ 
จำ�กัด

มีกรรมก�รร่วม ค่�เช่�และบริก�ร
และค่�
ส�ธ�รณูปโภค

ซื้อสินค้�

1.16

0.88

1.15

-

เป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบส�ธ�รณูปโภค ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�
กว่�ร�ค�ค่�เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญ�
มีกำ�หนด 3 ปี ระยะเวล�สิ้นสุดคือ 31 ธันว�คม 2565

ก�รซื้อข�ยสินค้�ดำ�เนินก�รต�มธุรกิจปกติท�งก�รค้� 
โดยมีเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป

4. บริษัท คร�วน์ อินโนเวช่ันจำ�กัด มีกรรมก�รร่วม ค่�เช่�และบริก�ร

และค่�

ส�ธ�รณูปโภค

0.49 0.36 เป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบส�ธ�รณูปโภค ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�
กว่�ร�ค�ค่�เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญ�
มีกำ�หนด 1 ปี ระยะเวล�สิ้นสุดคือ 31 สิงห�คม 2563
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกัน และมี

คว�มเหน็ว่�ร�ยก�รระหว่�งกนัดงักล่�ว เป็นร�ยก�รซ่ึงส่วนใหญ่

เกี่ยวเนื่องก�รซื้อข�ยสินค้� ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�ม

เงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนั และเป็นไปต�มธุรกจิปกติ

ท�งธุรกจิ

 ในส่วนค่�เช่�และบรกิ�รและค่�ส�ธ�รณปูโภค เป็นก�รให้

เช่�พ้ืนทีว่่�งในทีต่ัง้เดยีวกนักับบรษิทัฯ เพือ่เพิม่ร�ยได้และก่อให้

เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบริษทั

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 คณะกรรมก�รตรวจสอบและบรษิทัฯ จะร่วมกันดแูลร�ยก�รระหว่�งกนัดงักล่�วทีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คตว่�จะเป็นไปด้วยคว�ม

สมเหตุสมผลและมีอตัร�ผลตอบแทนทีย่ติุธรรม อย่�งไรกต็�มเนือ่งจ�กร�ยก�รระหว่�งกนัทีเ่กิดขึน้ส่วนใหญ่เป็นร�ยก�รท่ีดำ�เนนิไป

ต�มธุรกจิปกติ โดยบรษัิทฯ ยงัคงยึดถอืคว�มสมเหตสุมผล

และคำ�นงึถึงคว�มเหม�ะสมในเงือ่นไขและร�ค�ทีเ่ป็นธรรมเป็นหลกั

  ห�กมีร�ยก�รระหว่�งกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในอน�คต กลุ่มบริษัทจะ

ปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎ ประก�ศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ/หรือ 

ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

การคำ้าประกัน

 บรษัิทฯคำ�้ประกันวงเงินกูแ้ละวงเงนิสนิเชือ่ให้แก่บริษทัร่วมในวงเงนิ 228 ล้�นรปีู (2561: 228  ล้�นรูปี)

ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 ในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกนั กรณทีีบ่รษิทัฯ มรี�ยก�รซือ้

ข�ย สินค้�และบรกิ�รระหว่�งกนั ให้ใช้ร�ค�เช่นเดียวกับท่ีคิด

กับบุคคลภ�ยนอกและเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันทุกร�ย

ไตรม�ส เพือ่ดแูลไม่ให้เกดิคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�ง

กนั
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16
ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

16 ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562,2561	และ	2560

2562 2561 2560

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินลงทุนชั่วคร�ว

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

สินค้�คงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 61,513,680 

 101,500,081 

 216,743,340 

 161,026,276 

 7,231,868 

6.5

10.7

22.8

16.9

0.8

 40,974,719 

 100,279,449 

 117,299,176 

 122,633,460 

 14,394,929

5.2

12.7

14.9

15.5

1.8

 49,689,218 

 99,366,264 

 71,928,038 

 112,849,124 

 7,379,850

7.1

14.1

10.2

16.1

1.1

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  548,015,245 57.6  395,581,733 50.1  341,212,494 48.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระคำ้�ประกัน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

เงินลงทุนระยะย�วอื่น

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิก�รเช่�

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 20,202,005 

 59,400 

 1,500,000 

 69,600,000 

 304,414,223 

 1,582,198 

 - 

 - 

 5,711,767

2.1

0.0

0.2

7.3

32.0

0.2

0.0

0.0

0.6

20,325,000 

 86,100 

 1,500,000 

 69,600,000 

 296,586,529 

 1,686,156 

 2,254,320 

 - 

 2,238,521

2.6

0.0

0.2

8.8

37.5

0.2

0.3

0.0

0.3

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

3.0

0.0

0.2

9.3

36.9

0.4

0.7

0.6

0.3

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  403,069,593 42.4  394,276,626 49.9  361,146,402 51.4

รวมสินทรัพย์  951,084,838 100.0  789,858,359 100.0  702,358,896 100.0

(หน่วย : บ�ท)
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บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562,2561	และ	2560

2562 2561 2560

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนด

   ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึง

กำ�หนด

   ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 215,000,000 

 25,460,405 

 109,131,699 

 10,080,000 

 3,232,927 

 18,221,785 

 11,694,948

22.6

2.7

11.5

1.1

0.3

1.9

1.2

 130,000,000 

 - 

 88,144,688 

 10,080,000 

 504,185 

 19,078,839 

 5,978,509

16.5

0.0

11.2

1.3

0.1

2.4

0.8

 136,000,000 

 1,642,360 

 68,570,905 

 - 

 1,427,577 

 18,458,036 

 3,746,720

19.4

0.2

9.8

0.0

0.2

2.6

0.5

รวมหนี้สินหมุนเวียน  392,821,764 41.3  253,786,221 32.1  229,845,598 32.7

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะย�ว - สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนด

   ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน - สุทธิจ�กส่วน

ที่ถึง

   กำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

 8,160,000 

 14,686,778 

 75,994,565 

 2,283,278

0.9

1.5

8.0

0.2

 18,240,000 

 1,072,291 

 53,495,182 

 3,718,759

2.3

0.1

6.8

0.5

 - 

 1,573,331 

 49,674,663 

 -

0.0

0.2

7.1

0.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  101,124,621 10.6  76,526,232 9.7  51,247,994 7.3

รวมหนี้สิน  493,946,385 51.9  330,312,453 41.8  281,093,592 40.0

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นส�มัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 

10 บ�ท

   ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว

      หุ้นส�มัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 

10 บ�ท

กำ�ไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย

   ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

200,000,000 

 200,000,000 

 13,650,000 

 163,791,503 

 79,696,950

21.0

21.0

1.4

17.2

8.4

 200,000,000 

 200,000,000 

 13,650,000 

 167,154,102 

 78,741,804

25.3

25.3

1.7

21.2

10.0

 200,000,000 

 200,000,000 

 13,100,000 

 156,877,647 

 51,287,657

28.5

28.5

1.9

22.3

7.3

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  457,138,453 48.1  459,545,906 58.2  421,265,304 60.0

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  951,084,838 100.0  789,858,359 100.0  702,358,896 100.0

(หน่วย : บ�ท)
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บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562,	2561,	2560

2562 2561 2560

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

ก�าไรขาดทุน:

รายได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

ร�ยได้อื่น

 708,986,463 100.0  624,003,517 100.0

 

542,370,276 100.0

   กำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อ

ก�รลงทุน

   อื่นๆ

 - 

17,247,533

0.0

2.4

 4,100,000 

8,203,246

0.7

1.3

 2,010,000

5,337,151 

0.4

1.0

รวมร�ยได้อื่น  726,233,996 102.4  636,306,763 102.0  549,717,427 101.4

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนข�ยและบริก�ร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

 499,139,931 

 105,516,137 

 115,803,204

70.4

14.9

16.3

 

437,723,766 

 85,002,746 

 94,030,646

70.1

13.6

15.1

 

405,418,462 

 84,050,885 

 96,868,764

74.7

15.5

17.9

รวมค่าใช้จ่าย  720,459,272 101.6  616,757,158 98.8  586,338,111 108.1

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ 

(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 5,774,724 

0.0

0.8

0.0

19,549,605

0.0

3.1

0.0

(36,620,684)

 -

0.0

-6.8

0.0

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน

 5,774,724 

 (9,445,232)

0.8

-1.3

 19,549,605 

 (7,623,658)

3.1

-1.2

 (36,620,684)

 (8,023,184)

-6.8

-1.5

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย)

ภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้

 (3,670,508)

 1,400,995

-0.5

0.2

 11,925,947 

 (1,099,492)

1.9

-0.2

 (44,643,868)

 9,852,228

-8.2

1.8

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (2,269,513) -0.3  10,826,455 1.7  (34,791,640) -6.4

(หน่วย : บ�ท)
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บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562,	2561,	2560

2562 2561 2560

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของก�าไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์

เผื่อขาย

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

 1,193,932 

 (238,786)

0.2

0.0

867,684 

 (173,537)

0.1

0.0

593,108 

 (118,622)

0.1

0.0

ร�ยก�รที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง

   - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้  955,146 0.1  694,147 0.1  474,486 0.1

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลัก

คณิตศ�สตร์ประกันภัย

กำ�ไรจ�กก�รตีร�ค�ที่ดิน

หัก: ผลกระทบของภ�ษีเงินได้

(1,366,358)

 - 

 273,272

-0.2

 

0.0

- 

 33,450,000 

 (6,690,000)

0.0

-1.1

 (3,261,142)

 - 

 652,228

-0.6

0.1

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง 

   - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ (1,093,086) -0.2 26,760,000 4.3 (2,608,914) -0.5

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  (137,940) 0.0  27,454,147 4.4  (2,134,428) -0.4

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  (2,407,453) -0.3  38,280,602 6.1  (36,926,068) -6.8

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไร (ขาดทุน) ส�าหรับปี  (0.11)  0.54  (1.74)

(หน่วย : บ�ท)
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บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562,	2561,	2560

(หน่วย : บ�ท)

2562
จำานวนเงิน

2561
จำานวนเงิน

2560
จำานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษี

ร�ยก�รปรับกระทบยอดกำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษีเป็นเงินสดรับ (จ่�ย)

   จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

   ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

   ตัดจำ�หน่�ยลูกหนี้ก�รค้�

   ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

   ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย

   กำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

   (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ย/ตัดจำ�หน่�ยอุปกรณ์

   ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�อุปกรณ์

   กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนชั่วคร�ว

   ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

   สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

   ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

   ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย

(3,670,508)

(3,885,243)

0 

(5,128,928)

28,807,082 

0 

(425,606)

3,241,990 

0 

0 

25,710,468 

1,487,114 

7,813,705

11,925,947 

(4,212,568)

0 

(1,859,580)

27,548,417 

(4,100,000)

(101,447)

0 

0 

0 

5,098,329 

1,334,004 

6,350,823

(44,643,868)

(4,616,705)

389,122 

3,412,529 

33,288,998 

(2,010,000)

(388,194)

0 

(301,072)

27,831 

7,293,355 

4,034,089 

6,385,963

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดำ�เนินง�น

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

   สินค้�คงเหลือ

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   สินทรัพย์อื่น

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

53,950,074 

(97,067,126)

(33,263,888)

6,609,407 

(1,780,144)

20,160,471 

4,326,640

41,983,925 

(42,440,545)

(7,924,756)

(6,468,418)

(20,834)

15,610,622 

2,852,592

2,872,048 

17,973,287 

2,017,318 

(1,677,146)

2,988,153 

(8,419,413)

2,957,019

เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

   จ่�ยผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

   จ่�ยดอกเบี้ย

   จ่�ยภ�ษีเงินได้

(47,064,566)

(4,577,443)

(7,819,390)

(1,139,448)

3,592,586 

(1,277,810)

(6,376,456)

(546,661)

18,711,266 

(5,190,960)

(6,331,460)

(6,433,261)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน (60,600,847) (4,608,341) 755,585 
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บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562,	2561,	2560

(หน่วย : บ�ท)

2562
จำานวนเงิน

2561
จำานวนเงิน

2560
จำานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินสดจ่�ยซื้อเงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่�ยค่�สิทธิก�รเช่�

0 

0 

0 

122,995 

18,213,137 

(36,404,358)

0

0 

0 

0 

453,949 

246,356 

(24,059,671)

0

10,000,000 

(460,000)

5,072,169 

(8,953,406)

397,336 

(12,020,606)

(6,762,960)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (18,068,226) (23,359,366) (12,727,467)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทลดลง

จ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว

ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะย�ว

เงินปันผลจ่�ย

85,000,000 

25,460,405 

(1,172,371)

0 

(10,080,000)

0

(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)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 99,208,034 19,253,208 (15,714,582)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี

20,538,961 

40,974,719

(8,714,499)

49,689,218

(27,686,464)

77,375,682

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 61,513,680 40,974,719 49,689,218 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด

    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่�ยชำ�ระ

    ซื้อสินทรัพย์ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน

    กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รข�ยและเช่�กลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์

853,316 

17,515,600 

532,745

3,936,765 

0.00

0.00

1,858,381 

0.00

0.00
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อัตราส่วนที่สำาคัญทางการเงิน

(หน่วย : บ�ท)

งบการเงินรวม 2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว (เท่�)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� (เท่�)

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ (เท่�)

ระยะเวล�ข�ยสินค้�สำ�เร็จรูปเฉลี่ย (วัน)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ (เท่�)

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ (วัน)

Cash Cycle (วัน)

1.40 

0.99 

5.20 

70.24 

7.88 

46.34 

5.06 

72.13 

44.45

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%)

อัตร�กำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กก�รดำ�เนินง�น (%)

อัตร�กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิ ต่อร�ยได้รวม(%)

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

29.60%

0.81%

-0.31%

-0.50%

29.85%

3.13%

1.70%

2.36%

25.25%

-6.75%

-6.33%

-8.26%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร (%)

อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่�)

-0.24%

-0.75%

0.75

1.37%

3.65%

0.79

-4.95%

-13.43%

0.77

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

อัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่�)

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท)

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท)

1.08 

0.61 

22.86 

(0.11)

0.72 

2.56 

22.98 

0.54

0.67 

(4.56)

21.06 

(1.74)
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

17 คำาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

 ภ�พรวมของตล�ดเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นภ�ยในประเทศ

ในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น จ�กโครงก�รที่เกิดขึ้นในตล�ด

ของตึกสำ�นักง�นต่�งๆ ซื่งถือเป็นช่วงที่บริษัทต่�งเริ่มกลับม�มี

คว�มมั่นใจและเริ่มที่จะมองก�รขยับขย�ยอีกครั้งหนึ่งหลังจ�ก

ที่ได้ชะลอก�รเปลี่ยนแปลงม�ได้ระยะหนึ่ง ท�งบริษัทค�ดว่�

ตล�ดสำ�นักง�นจะมีแนวโน้มในก�รปรับตัวดีข้ึนต่อเนื่องในปี 

2563 จ�กม�ตรก�รกระตุ้นก�รลงทุนจ�กภ�ครัฐ และคว�ม

เชื่อมั่น ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ 

อย่�งไรก็ดี กลยุทธ์และนวัตกรรมก�รออกแบบพื้นที่สำ�นักง�น

รูปแบบใหม่จะช่วยกระตุ ้นคว�มต้องก�รและส่งเสริมให้

ตล�ดสดใสม�กขึ้น

 จ�กก�รที่บริษัทดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงโชว์รูมของ

บริษัทให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้เรื่องพื้นที่สำ�นักง�น นำ�เทรนก�ร

ว�งพื้นที่ออศฟิศยุคใหม่ โดยก�รสร้�งพื้นที่ต�มกิจกรรมของ

ก�รทำ�ง�นในแต่ละรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อก�รร่วมกันและก�รใช้

พื้นที่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อ

ตอบโจทย์ก�รทำ�ง�นของคนยุคใหม่ ผลตอบรับดีต�มคว�ม

ค�ดหม�ย บริษัทได้รับผลประโยชน์จ�กก�รเข้�เยี่ยมชมเป็น

อย่�งม�ก บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนแผนก�รตล�ดและก�รข�ย

เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และได้นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยใน

ก�รทำ�ง�นและก�รว�งแผนง�น เป็นผลให้บริษัทได้ยอดข�ย

ม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ท�งบริษัทกำ�ลังอยู่ในช่วงของ

ก�รปรับเปลี่ยนขบวนก�รผลิตและระบบ Supply Chain และ 

Logistic Management เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อตอบ

สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่มีม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง

1. สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 ในระยะเวล 3 ปี ที่ผ่�นม� คือช่วงระหว่�งปี 2560-2562 คว�มเห็นของผู้สอบบัญชีแสดงคว�มเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดย

เห็นว่� งบก�รเงินของบริษัทแสดงฐ�นะก�รเงินผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดของ  บริษัท  ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) โดย

ถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. ผลการดำาเนินงาน
 ผลประกอบก�รของบริษัท สำ�หรับปี 2562 บริษัทข�ดทุนสุทธิรวมเป็นจำ�นวน 2.27 ล้�นบ�ท ในปีที่ผ่�นม� มีก�ร

เปลี่ยนแปลงร�ยก�รของผลก�รดำ�เนินง�น ที่มีส�ระสำ�คัญพอสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมบริษัท

ภาพรวมผลประกอบการปี	2562

ภาพรวมธุรกิจ
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 ยอดขาย

 เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนเป็นจำ�นวน  84.98 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.62 โดยยอดข�ยในประเทศเพิ่มขึ้น 65.75 ล้�นบ�ท 

และยอดข�ยต่�งประเทศเพิ่มขึ้น 19.23 ล้�นบ�ท จ�กก�รวิเคร�ะห์ส่วนง�นก�รตล�ดและก�รข�ยพบว่� ส�เหตุเนื่องม�จ�ก

หล�ยปัจจัยเช่น

 ◆ ก�รทำ�ก�รตล�ดทีต่รงเป้�หม�ยลูกค้�ของบรษิทัม�กขึน้

 ◆ ก�รปรับเปลี่ยนโชว์รูมของบริษัทให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ท�งก�รทำ�ง�น (Work Space Experience Center)

 ◆ ก�รปรับกลยุทธ์ท�งก�รข�ยเพื่อให้เข้�ถึงกลู่มเป้�หม�ยหลักม�กขึ้น

 ◆ ก�รเพิม่สนิค้�ใหม่ของบรษัิททีต่รงต่อกลุม่เป้�หม�ยหลกั

 ◆ ก�รส่งมอบง�นของง�นแต่ละโครงก�รเป็นไปต�มกำ�หนดเวล�

แต่อย่�งไรก็ต�มท�งบริษัทยังคงทำ�ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องเพื่อจะเพิ่มยอดข�ยและกำ�ไรอย่�งยั่งยืนต่อไป 

 ต้นทุนขาย

 ในปี 2562 อัตร�ส่วนต้นทุนข�ย ต่อยอดข�ย เท่�กับร้อยละ 70.40 ซึ่งสูงกว่�อัตร�ส่วนต้นทุนข�ยในปี 2561 ซึ่งเท่�กับ

ร้อยละ 70.15 อัตร�ส่วนต้นทุนข�ยต่อยอดข�ยสูงขึ้นเล็กน้อย อันเนื่องจ�กก�รสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นที่เพิ่ม

ขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น ที่กำ�หนดอัตร�ค่�ชดเชยเพิ่มเติมกรณีน�ยจ้�งเลิกจ้�ง สำ�หรับลูกจ้�งซึ่งทำ�ง�นติดต่อกัน

ครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่�ชดเชยไม่น้อยกว่�ค่�จ้�งอัตร�สุดท้�ย 400 วัน ก�รบังคับใช้ของกฎหม�ยดังกล่�ว ส่งผลให้

บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตเพิ่มขึ้น 6.71%  แต่เนื่องจ�ก บริษัทฯ มียอดก�รผลิตเพิ่มขึ้น 14.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึง

ส�ม�รถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรได้ในอัตร�คงที่ มูลค่�ก�รผลิตที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ส่งผลให้ต้นทุน

ก�รผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตำ่�กว่�ผลกระทบจ�กก�รสำ�รองค่�ชดเชยเพิ่มเติมกรณีน�ยจ้�งเลิก จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำ�ให้สัดส่วน

ของต้นทุนก�รข�ยในปีปัจจุบันค่อนข้�งคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน

 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รจำ�นวน 221.32 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2.53% โดยส�เหตุ

หลักม�จ�กก�รตั้งสำ�รองผลประโยชน์พนักง�นเพิ่มเติมสำ�หรับพนักง�นที่มีก�รทำ�ง�นติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ในกรณีที่

น�ยจ้�งเลิกจ้�ง ให้มีสิทธิได้รับค่�ชดเชยไม่น้อยกวำ่�คำ่�จ้�งอัตร�สุดท้�ย 400 วัน (จ�กเดิม 300 วัน) ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครอง

แรงง�น (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภ�คม 2562 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีค่�เสื่อมร�ค�ที่เพิ่มขึ้นจ�ก

ก�รลงทุนเปลี่ยนแปลงโชว์รูมของบริษัทให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้เรื่องพื้นที่สำ�นักง�น นำ�เทรนก�รว�งพื้นที่ออศฟิศยุคใหม่อีกด้วย 

อย่�งไรก็ดีบริษัทฯ มีม�ตรก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ย ลดค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รอย่�งสมำ่�เสมอ



102 รายงานประจำาปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ

เงินเดือน    ค่�แรงง�นและค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น 136.53 62%

ค่�โฆษณ�ส่งเสริมก�รข�ย  ค่�ใช้จ่�ยโชว์รูม 2.04 1%

ค่�น�ยหน้�ในก�รข�ย 14.08 6%

ค่�จัดส่งสินค้� 18.23 8%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งออก 1.11 1%

ค่�เสื่อมร�ค�และร�ยจ่�ยตัดจ่�ย 13.20 6%

ค่�ไฟฟ้�   ประป�   โทรเลข   โทรศัพท์ 4.47 2%

ค่�พ�หนะและเดินท�ง 9.56 4%

ค่�ซ่อมแซมบำ�รุงรักษ� 5.88 3%

ค่�เช่�รถยนต์ อ�ค�รและโชว์รูม 2.25 1%

อื่นๆ 13.97 6%

รวมทั้งสิ้น 221.32 100%

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำาคัญมีดังนี้   

ปี 2562  

ค่�ใช้จ่�ยหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.66 ของยอดร�ยจ่�ยรวม ร�ย

จ่�ยดังกล่�วเป็นร�ยจ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ได้แก่ ก�รข�ย ก�รตล�ด จัดส่งติดตั้ง บัญชีก�รเงิน บริห�รและ

ธุรก�ร ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตส�หกรรมโดยทั่วไป   

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ในปี 2562 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลม�จ�กวงเงินกู้ยืมสำ�หรับโครงก�รปรับปรุง

โชว์รูมและก�รลงทุนในเครื่องจักรใหม่

3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 สินทรัพย์

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ ร�ยก�รของสินทรัพย์ที่มีส�ระสำ�คัญและมีผลต่อฐ�นะก�รเงินของบริษัท มีดังนี้

 ◆ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในปี 2562 มียอดสุทธิเพิ่มขึ้นจำ�นวน 7.83 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กบริษัทฯมีก�รซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักง�น และย�นพ�หนะเพิ่มขึ้นระหว่�งปีประม�ณ 53.67 ล้�นบ�ท ตัดจำ�หน่�ย 32.98 

ล้�นบ�ท หักด้วยค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี จำ�นวน 25.35 ล้�นบ�ท สัดส่วน ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิเท่�กับร้อยละ 32.01 

ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่�วประกอบด้วย ที่ดิน อ�ค�รโรงง�น โชว์รูม ย�นพ�หนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่�ง ๆ ที่มีคว�ม

จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัททั้งในด้�นก�รผลิตสินค้� ก�รข�ยและก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง ๆ

 ◆  สินค้าคงเหลือ ในปี 2562 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำ�นวน 161.03 ล้�นบ�ทโดยคิดเป็นร้อยละ 16.93 ของสินทรัพย์

รวม สินค้�คงเหลือเพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 เป็นจำ�นวน 38.39 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.31 เมื่อพิจ�รณ�ในแง่ของอัตร�

หมุนเวียนของสินค้�คงเหลือ จะเห็นว่�ในปี 2562 มีอัตร�หมุน 7.88 เท่�ซึ่งช้�กว่�อัตร�หมุนเวียนของสินค้�ในปี 2561 ซึ่งมีอัตร�

หมุนเท่�กับ  9.32  เท่� สินค้�คงเหลือที่เพิ่มขึ้นหลักม�จ�กสินค้�สำ�เร็จรูปสำ�หรับโครงก�รที่เตรียมก�รส่งมอบในปี 2563

 สนิค้�คงเหลอืของบรษิทั จำ�นวน 161.03 ล้�นบ�ท ประกอบด้วยวตัถดุบิ จำ�นวน  73.35  ล้�นบ�ท สนิค้�สำ�เรจ็รปู จำ�นวน 74.92 

ล้�นบ�ท และง�นระหว่�งทำ� จำ�นวน 6.01 ล้�นบ�ท สนิค้�คงเหลอืทัง้หมดโดยส่วนใหญ่ยงัมสีภ�พปรกตใิช้ในก�รดำ�เนนิง�นได้
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
 4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

 ในปี 2562 บรษิทัมเีงินสดสทุธจิ�กกจิกรรมจดัห�เงนิเป็นจำ�นวน 99.21 ล้�นบ�ท เงนิสดดงักล่�วถกูใช้ไปในกจิกรรมดำ�เนนิง�น 

เป็นจำ�นวน 60.60 ล้�นบ�ท  และกจิกกรรมก�รลงทนุ เป็นจำ�นวน 18.07 ล้�นบ�ท ซึง่โดยส่วนใหญ่จะเป็นก�รลงทนุในสนิทรพัย์ โดยมี

สนิทรพัย์ส่วนปรบัปรงุอ�ค�ร อปุกรณ์ จำ�นวน 36.40 ล้�นบ�ท โดยท้ังปีมยีอดเงินสดและร�ยก�รเทยีบเท่�เงนิสดเพิม่ขึน้จำ�นวน 20.54 

ล้�นบ�ท 

 อตัราส่วนสภาพคล่องทีส่�าคญั ในปี 2562 บรษิทัฯมอีตัร�ส่วนสภ�พคล่องเท่�กบั 1.40 เท่�  ระยะเวล�เกบ็หนีโ้ดยเฉลีย่ เท่�กบั 

70.24  วนั  และ Cash Cycle เท่�กบั 44.45 วัน สภ�พคล่องโดยรวมตำ�่ลงเลก็น้อย อย่�งไรกด็ ีบรษิทัมคีว�มมัน่ใจ สภ�พคล่องของบรษิทั

ยงัเพยีงพอต่อต่อก�รดำ�เนนิก�รและก�รชำ�ระหนีส้นิทีถ่งึกำ�หนด

 อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร และ อตัราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด�าเนนิงาน เนือ่งจ�กบรษิทัมขี�ดทนุ

สทุธ ิ จำ�นวน 2.27 ล้�นบ�ทในปีปัจจบุนั ทำ�ให้อตัร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไรและอตัร�ส่วนแสดงประสทิธภิ�พในก�ร

ดำ�เนินง�นต่�งๆ ลดลงจ�กปีก่อน ทัง้นีก้�รข�ดทนุดงักล่�วมสี�เหตหุลกัม�จ�กเหตกุ�รณ์สำ�คญัระหว่�งปีทีท่ำ�ให้เกดิก�รบนัทกึผลกระ

ทบอันเกดิจ�กก�รแก้ไขกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกบัอตัร�ค่�ชดเชยกรณเีลกิจ้�ง โดยในมมุมองก�รดำ�เนนิง�นโดยรวม บรษิทัฯ ยงัส�ม�รถ

ควบคมุต้นทนุและค่�ใช้จ่�ยอืน่ได้มปีระสทิธภิ�พ ใกล้เคยีงกบัปีก่อน

 เนือ่งจ�กสนิค้�ของบรษิทัไม่ได้จดัอยูใ่นประเภทสนิค้�แฟชัน่ หรอืมอี�ยจุำ�กดั อกีทัง้ก�รผลติหลกัเกดิขึน้จ�กก�รสัง่ผลติต�มออเด

อร์ลกูค้� และมแีผนก�รลดสนิค้�ค้�งน�นโดยเข้�ร่วมง�นข�ยลดร�ค�ต่�งๆอย่�งสมำ�่เสมอ อกีทัง้มกี�รว�งแผนก�รเปิด OUTLET เพือ่

ระบ�ยสนิค้�ทีย่งัอยูใ่นระหว่�งพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสมของเวล�และสถ�นทีใ่นก�รลงทนุ อย่�งไรกต็�มบรษิทัฯ ยงัมสีนิค้�คงเหลอืบ�ง

ส่วนชำ�รดุเสยีห�ย  โดยบรษิทัได้ประเมนิเพือ่ตัง้สำ�รองเพือ่คว�มเสยีห�ยไว้ เป็นจำ�นวน 25.25 ล้�นบ�ท โดยมกี�รประเมนิจ�กคุณภ�พ

และอ�ยสุนิค้�คงคลงัของแต่ละร�ยก�รสนิค้�และคลงัสนิค้�โดยมหีลกัเกณฑ์ทีไ่ด้รบัก�รสอบท�นอย่�งสมำ�่เสมอและแผนง�นดงัต่อไปนี้

 ◆ หนีส้นิ ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯมีหนีส้นิรวม 493.95 ล้�นบ�ท เพิม่ขึน้จ�กปีก่อน 163.63 ล้�นบ�ทหรอืร้อยละ 49.54 โดยมหีนี้

สนิหมนุเวยีนทัง้สิน้ 392.82 ล้�นบ�ท และหนีส้นิไม่หมนุเวยีนจำ�นวน 101.12 ล้�นบ�ท โดยบรษิทัฯได้จดจำ�นอง/จำ�นำ� ทีด่นิ อ�ค�ร 

สทิธกิ�รเช่�อ�ค�ร เครือ่งจกัร และอปุกรณ์ เพือ่คำ�้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดทีม่อียูก่บัสถ�บนัก�รเงิน  

 ◆ ลกูหนีค้้างช�าระ บรษิทัฯ มยีอดลกูหนีส้ทุธริวม ณ 31 ธนัว�คม พ.ศ. 2562 จำ�นวน 216.74 ล้�นบ�ท โดยมยีอดสำ�รองหนีส้ญู

เป็นจำ�นวน 20.37 ล้�นบ�ท จำ�นวนหนีท้ัง้หมดเป็นลกูหนีท้�งก�รค้�ซ่ึงยงัไม่ส�ม�รถชำ�ระหนีไ้ด้ต�มข้อตกลง ซึง่ส่วนใหญ่เกิดขึน้จ�กหนี้

ในบรษัิทร่วมในช่วงก�รระยะเริม่ต้นก�รดำ�เนนิกจิก�รของบรษัิทฯดงักล่�ว อย่�งไรกด็ ีปัจจบุนั บรษิทัฯ ได้มีก�รปรบัเปลีย่นรูปแบบก�ร

ชำ�ระเงนิเป็นก�รซือ้ข�ยผ่�น L/C บรษิทัร่วมฯ ดงักล่�วเพือ่ควบคมุก�รเกดิขึน้ของหนีใ้หม่ อกีท้ังมกี�รตดิต�ม ทวงถ�ม และห�รือ

แผนก�รชำ�ระหนีท้ีค่งค้�งร่วมกนัอย่�งใกล้ชดิ และจ�กก�รตดิต�มอย่�งต่อเนือ่ง บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนนิธรุกจิของ

บรษิทัร่วม ทีด่ขีึน้ โดยในปีนีบ้รษิทัร่วมดงักล่�วเรืม่มกี�รทยอยชำ�ระหนีเ้ก่�ต�มทีต่กลงเรียบร้อย อย่�งไรกด็กี�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 

ร่วมดงักล่�วยงัมคีว�มไม่แน่นอนค่อนข้�งสงู บรษิทัฯ จงึยงัคงยดึก�รตัง้สำ�รองในเกณฑ์เดยีวกบัคูค้่�ทัว่ไป ต�มอ�ยหุน้ี เพือ่หลีกเลีย่งผลก

ระทบทีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คต  

ประเภท หลักเกณฑ์ แผนการบริหาร

วัตถุดิบ เกณฑ์อ�ยุ กำ�จัดและ/หรือใช้ง�นโดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้�

สินค้�สำ�เร็จรูป เกณฑ์อ�ยุ โครงก�รง�นข�ยลดร�ค�

สินค้�มีตำ�หนิ สุทธิจ�กประม�ณก�รที่

ค�ดว่�จะได้รับทั้งจำ�นวน

โครงก�รง�นข�ยลดร�ค�

และโครงก�ร OUTLET
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 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

 ผลประกอบก�รในปี 2562 ส่งผลให้อตัร�ส่วนต่�งๆ มกี�ร

เปลีย่นแปลงจ�กปี 2561 ดงันี้

 ◆ อตัร�ส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้คอืลดลง 0.36 เท่� 

 ◆ อตัร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบีย้ เพิม่ขึน้ 1.95 เท่�

 โครงสร้างเงนิทนุ ในปี 2562 บรษัิทฯ มอีตัร�ส่วนหนีส้นิต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้เท่�กบั 1.08 เท่� เพิม่ขึน้จ�กอตัร�ใกล้เคยีงของ

ระยะเวล� 3 ปีทีผ่่�นม� ทีม่สัีดส่วนเท่�กบั 0.72 เท่� 0.67 เท่�  

และ 0.65 เท่� ในปี 2561 2560 และ 2559 อนัเนือ่งม�จ�ก

กิจกรรมลงทุนในโชว์รูมและเครื่องจักรและก�รสำ�รองผล

ประโยชน์ระยะย�วต�มข้อกฎหม�ย อย่�งไรกด็ ีโครงสร้�งท�งก�ร

เงนิของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัทีด่ ีมคีว�มเสีย่งท�งธุรกจิในเกณฑ์ตำ�่ 

ซึง่สอดคล้องกบัก�รแนวคิดของผู้บริห�ร และต้องก�รคว�มคล่อง

ตวัในตอบรบัก�รเปลีย่นแปลง และรบัมอืภ�วะเศรษฐกจิต่�งๆ ที่

อ�จเกดิขึน้ได้อย่�งร�บรืน่  

 รายจ่ายลงทุน

 ในปี 2562 บริษัทมเีพยีงก�รปรบัปรงุอ�ค�รโรงง�นและซือ้

เครือ่งจกัรหลกัทัว่ไป ไม่มรี�ยจ่�ยลงทนุขน�ดใหญ่ 

 4.2 ความเพยีงพอของสภาพคล่องและควมสามารถใน

การจดัหาแหล่งเงนิทนุเพิม่เตมิ

 บรษิทัฯ ยงัมีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องคดิเป็น 1.40 เท่� และมี 

Cash Cycle อยูท่ีป่ระม�ณ 44 วนั (ระยะเวล�ในก�รเรยีกเกบ็หนี้

เฉลีย่ + ระยะเวล�ในก�รข�ยสนิค้�เฉลีย่ – ระยะเวล�ในก�รชำ�ระ

หนีเ้ฉลีย่) ซึง่จ�กกระแสเงนิสดและอตัร�ส่วนสภ�พคล่องต่�งๆ อกี

ทัง้เงนิลงทนุจ�กก�รเพิม่ทนุจำ�นวน 100 ล้�นบ�ททีม่สีภ�พคล่อง

สงู และวงเงนิเงินกูย้มืระยะสัน้จ�กสถ�บันก�รเงนิ/เจ้�หนีท้รสัต์รี

ซทีกูก้บัธน�ค�รหล�ยแห่งดังท่ีได้เปิดเผยข้อมลูไว้แล้ว ในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงนิข้อ 19 ของร�ยง�นประจำ�ปี 2562 โดยมวีงเงนิ

รวมทัง้สิน้จำ�นวนประม�ณ 468 ล้�นบ�ท (วงเงนิทีเ่บกิเป็นเงนิสด

ได้ 322 ล้�นบ�ท) และเป็นวงเงนิทีย่งัไม่ได้เบกิใช้จำ�นวน 96.34 

ล้�นบ�ท ทำ�ให้มัน่ได้ว่�บรษิทัฯมสีภ�พคล่องทีเ่พียงพอต่อก�ร

ดำ�เนนิง�น คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี ้ ก�รปฏบิตัติ�มเงือ่นไข

ก�รกูย้มืทีส่ำ�คญั ตลอดจนคว�มส�ม�รถในก�รจดัห�แหล่งเงนิทนุ

เพิม่เตมิ

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
 บรษิทัฯมสีญัญ�เช่�ก�รเงนิกับบรษัิทลสีซิง่เพือ่เช่�ย�นพ�หนะและอปุกรณ์ใช้ในก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร โดยมกีำ�หนดก�รชำ�ระ

ค่�เช่�เป็นร�ยเดอืน อ�ยขุองสญัญ�มรีะยะเวล�โดยเฉลีย่ประม�ณ 4 ถงึ 5 ปี ทีเ่ป็นสญัญ�ทีบ่อกเลกิไม่ได้ และมภี�ระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่�ย

ค่�เช่�ขัน้ตำ�่ต�มสญัญ�เช่�ก�รเงนิ ดงัท่ีได้เปิดเผยข้อมลูไว้แล้ว ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงินข้อ 22 ของร�ยง�นประจ�ปี 2562

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต
 ถงึแม้ภ�พรวมตล�ดออฟฟิตเฟอร์นเิจอร์ไทยปรบัตวัดขีึน้ในปีทีผ่่�นม� แต่ภ�พรวมเศรษฐกจิในปี 2563 อ�จจะมกี�รสะดดุ

เนือ่งจ�กผลกระทบของก�รแพร่ระบ�ดของเชือ้ CoronaVirus ทีแ่พร่กระจ�ยไปในหล�ยประเทศ ประกอบกบัผลกระทบทีเ่กดิจ�ก

โรงง�นในประเทศจีนที่ถูกปิดตัวลงอย่�งไม่มีกำ�หนด ทั้งท่ีถือเป็นหนึ่งในแหล่งก�รผลิตอ�หล่ัยและอุปกรณ์ต่�งๆในอุตส�หกรรม

เฟอร์นเิจอร์ทีส่ำ�คญั จงึอ�จจะส่งผลให้ก�รส่งของเกิดคว�มล่�ช้�ไปจ�กเดมิ นอกจ�กนัน้คว�มไม่แน่นอนด้�นก�รเมอืงและคว�มม่ันคง

ภ�ยในประเทศ ตลอดจนสภ�พก�รแข่งขนัในภมูภิ�คทีร่นุแรงขึน้ บรษิทัฯจงึมุง่เน้นแนวท�งก�รปรบัเปลีย่นบคุคล�กรในบรษิทัให้พร้อม

กบัคว�มเปลีย่นแปลงของโลกธรุกิจและโลกของก�รทำ�ง�นในปัจจบุนั เพือ่สร้�งคว�มคล่องตวัให้กบัก�รปฏบิตังิ�น เพิม่ประสทิธผิล ลด

ต้นทนุ และเพิม่ร�ยได้ให้กบัองค์กร 
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รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน)

ร�ยง�นและงบก�รเงิน

31 ธันว�คม 2562

18 รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต

 เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน)

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ) ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ

หุ้นและงบกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน รวมถึง หม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่

สำ�คัญ และได้ตรวจสอบงบก�รเงนิเฉพ�ะกจิก�รซึง่แสดงเงนิลงทุนต�มวธิรี�ค�ทนุของบรษิทั ร้อกเวธิ จำ�กดั (มห�ชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสด 

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงิน

 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ได้กล่�วไว้ในวรรค คว�มรับผิด

ชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินในร�ยง�นของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�มีคว�มเป็นอิสระจ�กบริษัทฯต�มข้อกำ�หนด

จรรย�บรรณของผู้ประกอบวิช�ชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงิน และ

ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณอื่น ๆ ต�มที่ระบุในข้อกำ�หนดนั้นด้วย ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่

ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
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 ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบก�รเงิน

และร�ยง�นของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยูใ่นร�ยง�นนัน้) ซึง่ค�ดว่�จะถกูจัดเตรยีมให้กบัข้�พเจ้�ภ�ยหลงัวนัทีใ่นร�ยง�นของผูส้อบบญัชนีี้

 คว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้�พเจ้�ไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะก�รให้ คว�มเชื่อมั่นใน

รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

 คว�มรับผิดชอบของข้�พเจ้�ที่เกี่ยวเนื่องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงินคือ ก�รอ่�นและพิจ�รณ�ว่�ข้อมูลอื่นนั้น มีคว�มขัด

แย้งที่มีส�ระสำ�คัญกับงบก�รเงินหรือกับคว�มรู้ที่ได้รับจ�กก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�หรือไม่ หรือปร�กฎว่�ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ 

 เมื่อข้�พเจ้�ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯต�มที่กล่�วข้�งต้น และห�กสรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อนัเป็นส�ระสำ�คญั ข้�พเจ้�จะสือ่ส�รเรือ่งดงักล่�วให้ผู้มหีน้�ทีใ่นก�รกำ�กบัดแูลทร�บเพ่ือให้ม ีก�รดำ�เนนิก�รแก้ไขทีเ่หม�ะสมต่อไป 

 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบคือเรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญ

ท่ีสุดต�มดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�ร

ตรวจสอบงบก�รเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่อง

เหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบ งบก�รเงินโดย

รวมและในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� ทั้งนี้ ข้�พเจ้�ไม่ได้

แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้

 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบท่ีได้กล่�วไว้

ในวรรคคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบ งบ

ก�รเงินในร�ยง�นของข้�พเจ้� ซึ่งได้รวมคว�มรับผิดชอบที่

เกี่ยวกับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้� ได้รวมวิธี

ก�รตรวจสอบที่ออกแบบม�เพื่อตอบสนองต่อก�รประเมิน

คว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ

สำ�คัญในงบก�รเงิน ผลของวิธีก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ซึ่งได้

รวมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์

ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินโดยรวม เรื่อง

สำ�คัญในก�รตรวจสอบ พร้อมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับแต่ละ

เรื่องมีดังต่อไปนี้

 การรับรู้รายได้
 ร�ยก�รข�ยสินค้�เป็นร�ยก�รบัญชีที่มีส�ระสำ�คัญต่อ

งบก�รเงินอย่�งม�ก และเป็นร�ยก�รที่ส่งผลกระทบต่อผลก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทฯโดยตรง ดังน้ัน ข้�พเจ้�จึงให้คว�ม

สำ�คัญเป็นพิเศษในก�รตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได้ จ�กก�รข�ย

ของบริษัทฯโดยเฉพ�ะเรื่องงวดเวล�ก�รรับรู้ร�ยได้

 ข้�พเจ้�ได้ประเมินและทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยใน

ของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรร�ยได้ โดยก�รสอบถ�มผู้รับ

ผิดชอบ ทำ�คว�มเข้�ใจ และเลือกตัวอย่�งม�สุ่มทดสอบก�ร

ข้อมูลอื่น	

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	

ปฏิบัติต�มก�รควบคุมสำ�คัญที่บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจ�กนี้ 

ข้�พเจ้�ได้สุ่มตรวจสอบเอกส�รประกอบร�ยก�รข�ยที่เกิดขึ้น

ในระหว่�งปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวล�บัญชี สอบท�นใบ

ลดหนี้ที่บริษัทฯออกภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะเวล�บัญชี และ

วิเคร�ะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีร�ยได้จ�กก�รข�ย

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
 ก�รประม�ณก�รมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�จะได้รับของสินค้�

คงเหลือต�มที่เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 

ข้อ 10 จำ�เป็นต้องอ�ศัยดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รค่อนข้�งม�ก 

โดยเฉพ�ะในส่วนของก�รประม�ณก�รค่�เผื่อก�รลดลงของ

มูลค่�สินค้�คงเหลือสำ�หรับสินค้�ที่ล้�สมัยหรือเสื่อมสภ�พ ซึ่ง

ก�รประม�ณดังกล่�วข้ึนอยู่กับก�รวิเคร�ะห์ เกี่ยวกับสภ�พ

สินค ้� ก�รแข ่งขันท�งก�รตล�ด สภ�พเศรษฐกิจและ

อุตส�หกรรม ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่�ของค่�

เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ 

 ข้�พเจ้�ได้ประเมินวิธีก�รและข้อสมมติที่ฝ่�ยบริห�รใช้

ในก�รพิจ�รณ�ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือโดย

ทำ�คว�มเข้�ใจเกณฑ์ที่ใช้ในก�รพิจ�รณ�ค่�เผื่อก�รลดลงของ

มูลค่�สินค้�คงเหลือ รวมถึงสอบท�นคว�มสมำ่�เสมอของก�ร

ใช้เกณฑ์ดังกล่�ว พร้อมทั้งวิเคร�ะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะ

เวล�ก�รถือครองและก�รเคล่ือนไหวของสินค้�คงเหลือเพื่อ

ระบุถึงกลุ่มสินค้�ท่ีมีข้อบ่งชี้ว่�มีก�รหมุนเวียนของสินค้�ที่ช้�

กว่�ปกติ และวิเคร�ะห์เปรียบเทียบจำ�นวนเงินสุทธิที่กิจก�รได้

รับจ�กก�รข�ยสินค้�ภ�ยหลังวันที่ในงบก�รเงินกับร�ค�ทุน

ของสินค้�คงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้�
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 ผู้บริห�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบ

ก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�น ก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยใน

ที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่

ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ

สำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ผู ้บริห�รรับผิดชอบในก�ร

ประเมินคว�มส�ม�รถของบริษัทฯในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ก�รเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องในกรณีที่มี

เรื่องดังกล่�ว และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับกิจก�รที่

ดำ�เนินง�นต่อเนื่องเว ้นแต่ผู ้บริห�รมีคว�มตั้งใจที่จะเลิก

บริษัทฯหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเน่ือง

อีกต่อไปได้

 ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแล

กระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ

 ก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินโดยรวมปร�ศจ�ก

ก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของผู้

สอบบัญชีซึ่งรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�มเชื่อมั่น ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับ

ประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ

ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ดและถือว่�มีส�ระสำ�คัญเมื่อค�ดก�รณ์อย่�งสม

เหตุสมผลได้ว่�ร�ยก�รที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ

ก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้

 ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ข้�พเจ้�ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

วิช�ชีพตลอดก�รตรวจสอบ และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นดังต่อไปนี้ด้วย

 ◆ ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จมีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�ก

ก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น และได้หลักฐ�น

ก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�ร

สมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�ร

แทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

 ◆ ทำ�คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบให้เหม�ะสม

กับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ

 ◆ ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�ร ท�งบัญชีและก�ร

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริห�รจัดทำ�

 ◆ สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับกิจก�รที่ดำ�เนินง�นต่อเนื่องของผู้บริห�ร และสรุปจ�ก

หลักฐ�นก�รสอบบัญชีท่ีได้รับว่�มีคว�มไม่แน่นอนท่ีมีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อ

สงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อคว�มส�ม�รถของบริษัทฯในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ห�กข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่แน่นอน

ที่มีส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้�ถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบก�รเงิน 

หรือห�กเห็นว่�ก�รเปิดเผยดังกล่�วไม่เพียงพอ ข้�พเจ้�จะแสดงคว�มเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้�พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลัก

ฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คต

อ�จเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องได้

 ◆ ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
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ประเมินว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่ 

 ◆ รวบรวมเอกส�รหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เหม�ะสมอย่�งเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลท�งก�รเงินของกิจก�รหรือของกิจกรรม

ท�งธุรกิจระหว่�งบริษัทฯและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) เพื่อแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนต�มวิธีส่วนได้เสีย 

 ข้�พเจ้�รับผิดชอบต่อก�รกำ�หนดแนวท�ง ก�รควบคุมดูแล และก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิด

ชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อคว�มเห็นของข้�พเจ้�

 ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลในเรื่องต่�งๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวล�ของก�รตรวจสอบ  ต�มที่ได้

ว�งแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในห�กข้�พเจ้�

ได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

 ข้�พเจ้�ได้ให้คำ�รับรองแก่ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลว่�ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดจรรย�บรรณท่ีเกี่ยวข้องกับคว�ม

เป็นอิสระและได้สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้�พเจ้�เช่ือว่�มีเหตุผลท่ี

บุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว่�กระทบต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�รที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ด

คว�มเป็นอิสระ

 จ�กเรื่องทั้งหล�ยที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด ในก�รตรวจ

สอบงบก�รเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ไว้ในร�ยง�นของผู้สอบ

บัญชี เว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับห้�มไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่�วต่อส�ธ�รณะ หรือในสถ�นก�รณ์ที่ย�กที่จะเกิดขึ้น ข้�พเจ้�

พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของข้�พเจ้� เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผล

ว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียส�ธ�รณะจะได้จ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบง�นสอบบัญชีและก�รนำ�เสนอร�ยง�นฉบับนี้

วธู ขยันการนาวี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2563
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Rockworth Public Company Limited

Report and financial statements

31 December 2019

 To the Shareholders of Rockworth Public Company Limited 

 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 

2019, 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 2019, its financial performance and cash 

flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

 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 are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my 

audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my 

audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a 

separate opinion on these matters.  

 I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 

Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the 

performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of 

the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address 

Independent Auditor's Report

Opinion

Basis for Opinion

Key Audit Matters
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 Management is responsible for the other information. The other information comprise the information 

included in annual report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s 

report thereon. The annual report of the Company is expected to be made available to me after the date of 

this auditor’s report.

 My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any 

form of assurance conclusion thereon.

 In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information 

and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements 

or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

 When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement 

therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the 

misstatement.

Other Information

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 Com-

pany. 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 sam-

ples to test the operation of the designed key controls. In addition, on a sampling basis, I examined support-

ing 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 dim-

inution in the value of slow-moving and obsolete inventory. This requires analysis of the 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 dim-

inution 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 indi-

cators 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. 
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 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in ac-

cordance 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 oper-

ations, or has no realistic alternative but to do so.

 Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process. 

 

 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 in-

cludes 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 ag-

gregate, 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 misstate-

ment 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 effective-

ness of the Company’s internal control.

 ◆ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting esti-

mates 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 

Responsibilities of Management and Those Charged with

Governance for the Financial Statements

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
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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 con-

ditions 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 man-

ner that achieves fair presentation.

 ◆ Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or busi-

ness 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 perfor-

mance 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 eth-

ical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other mat-

ters 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 expect-

ed 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: 24 February 2020
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งบ
การเงิน

19 งบ
การเงิน

บริษทั ร้อกเวธิ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 7 61,513,680      40,974,719      61,513,680      40,974,719      

เงนิลงทนุช ั;วคราว 8 101,500,081    100,279,449    101,500,081    100,279,449    

ลกูหนี=การคา้และลกูหนี=อ ื;น 9 216,743,340    117,299,176    216,743,340    117,299,176    

สินคา้คงเหลอื 10 161,026,276    122,633,460    161,026,276    122,633,460    

สินทรัพยห์มุนเวียนอื;น 7,231,868        14,394,929      7,231,868        14,394,929      

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 548,015,245    395,581,733    548,015,245    395,581,733    

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารที;มีภาระค ํ=าประกนั 11 20,202,005      20,325,000      20,202,005      20,325,000      

เงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ ื;อขาย 12 59,400             86,100             59,400             86,100             

เงนิลงทนุในบริษทัร่วม 13 -                       - -                       -                       

เงนิลงทนุระยะยาวอื;น 14 1,500,000        1,500,000        1,500,000        1,500,000        

อสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทนุ 15 69,600,000      69,600,000      69,600,000      69,600,000      

ที;ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 16 304,414,223    296,586,529    304,414,223    296,586,529    

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีราคาทนุ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 1,582,198        1,686,156        1,582,198        1,686,156        

สิทธิการเชา่ 18 -                       2,254,320        -                       2,254,320        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื;น 5,711,767        2,238,521        5,711,767        2,238,521        

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน 403,069,593    394,276,626    403,069,593    394,276,626    

รวมสินทรัพย์ 951,084,838    789,858,359    951,084,838    789,858,359    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ;งของงบการเงนินี=
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Rockworth Public Company Limited  

Statement of financial position

As at 31 December 2019

Note 31 December 2019 31 December 2018 31 December 2019 31 December 2018

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 7 61,513,680          40,974,719          61,513,680          40,974,719          

Current investments 8 101,500,081        100,279,449        101,500,081        100,279,449        

Trade and other receivables 9 216,743,340        117,299,176        216,743,340        117,299,176        

Inventories 10 161,026,276        122,633,460        161,026,276        122,633,460        

Other current assets 7,231,868            14,394,929          7,231,868            14,394,929          

Total current assets 548,015,245        395,581,733        548,015,245        395,581,733        

Non-current assets

Restricted bank deposits 11 20,202,005          20,325,000          20,202,005          20,325,000          

Investments in available-for-sale securities 12 59,400                 86,100                 59,400                 86,100                 

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          69,600,000          69,600,000          69,600,000          

Property, plant and equipment 16 304,414,223        296,586,529        304,414,223        296,586,529        

(Unit: Baht)

Financial statements Separate financial statements

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

Intangible assets 17 1,582,198            1,686,156            1,582,198            1,686,156            

Leasehold rights 18 -                          2,254,320            -                          2,254,320            

Other non-current assets 5,711,767            2,238,521            5,711,767            2,238,521            

Total non-current assets 403,069,593        394,276,626        403,069,593        394,276,626        

Total assets 951,084,838        789,858,359        951,084,838        789,858,359        

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้อกเวธิ จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561

หน ีEสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน ีEสินหมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงนิ 19 215,000,000    130,000,000    215,000,000    130,000,000    

เจ้าหนี=ทรัสตรี์ซที 19 25,460,405      -                       25,460,405      -                       

เจ้าหนี=การคา้และเจ้าหนี=อ ื;น 20 109,131,699    88,144,688      109,131,699    88,144,688      

ส่วนของเงนิก ูย้มืระยะยาวที;ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ;งปี 21 10,080,000      10,080,000      10,080,000      10,080,000      

ส่วนของหนี=สินตามสัญญาเชา่การเงนิที;ถงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ;งปี 22 3,232,927        504,185           3,232,927        504,185           

เงนิรับลว่งหนา้จากลกูคา้ 18,221,785      19,078,839      18,221,785      19,078,839      

หนี=สินหมุนเวียนอื;น 11,694,948      5,978,509        11,694,948      5,978,509        

รวมหน ีEสินหมนุเวยีน 392,821,764    253,786,221    392,821,764    253,786,221    

หน ีEสินไม่หมนุเวยีน

เงนิก ูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที;ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ;งปี 21 8,160,000        18,240,000      8,160,000        18,240,000      

หนี=สินตามสัญญาเชา่การเงนิ - สุทธิจากส่วนที;ถงึกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ;งปี 22 14,686,778      1,072,291        14,686,778      1,072,291        

ซึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีราคาทนุ

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23 75,994,565      53,495,182      75,994,565      53,495,182      

หนี=สินภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 27 2,283,278        3,718,759        2,283,278        3,718,759        

รวมหน ีEสินไม่หมนุเวยีน 101,124,621    76,526,232      101,124,621    76,526,232      

รวมหน ีEสิน 493,946,385    330,312,453    493,946,385    330,312,453    

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุน้

   ทนุจดทะเบยีน

      หุน้สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 200,000,000    200,000,000    200,000,000    200,000,000    

   ทนุออกจาํหนา่ยและชาํระเตม็มูลคา่แลว้

      หุน้สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 10 บาท 200,000,000    200,000,000    200,000,000    200,000,000    

กาํไรสะสม

   จัดสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 25 13,650,000      13,650,000      13,650,000      13,650,000      

   ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 163,791,503    167,154,102    147,818,614    151,181,213    

องคป์ระกอบอื;นของส่วนของผ ูถ้อืหุน้ 79,696,950      78,741,804      95,669,839      94,714,693      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 457,138,453    459,545,906    457,138,453    459,545,906    

รวมหน ีEสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 951,084,838    789,858,359    951,084,838    789,858,359    

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ;งของงบการเงนินี=

กรรมการ
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Rockworth Public Company Limited  

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2019

Note 31 December 2019 31 December 2018 31 December 2019 31 December 2018

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Short-term loans from financial institutions 19 215,000,000        130,000,000        215,000,000        130,000,000        

Trust receipts 19 25,460,405          -                          25,460,405          -                          

Trade and other payables 20 109,131,699        88,144,688          109,131,699        88,144,688          

Current portion of long-term loans 21 10,080,000          10,080,000          10,080,000          10,080,000          

Current portion of liabilities under 

   finance lease agreements 22 3,232,927            504,185               3,232,927            504,185               

Advances received from customers 18,221,785          19,078,839          18,221,785          19,078,839          

Other current liabilities 11,694,948          5,978,509            11,694,948          5,978,509            

Total current liabilities 392,821,764        253,786,221        392,821,764        253,786,221        

Non-current liabilities

Long-term loans, net of current portion 21 8,160,000            18,240,000          8,160,000            18,240,000          

Liabilities under finance lease agreements, 

   net of current portion 22 14,686,778          1,072,291            14,686,778          1,072,291            

(Unit: Baht)

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

Separate financial statementsFinancial statements

Provision for long-term employee benefits 23 75,994,565          53,495,182          75,994,565          53,495,182          

Deferred tax liabilities 27 2,283,278            3,718,759            2,283,278            3,718,759            

Total non-current liabilities 101,124,621        76,526,232          101,124,621        76,526,232          

Total liabilities 493,946,385        330,312,453        493,946,385        330,312,453        

Shareholders' equity

Share capital

   Registered

      20,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        

   Issued and fully paid

      20,000,000 ordinary shares of Baht 10 each 200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 25 13,650,000          13,650,000          13,650,000          13,650,000          

   Unappropriated 163,791,503        167,154,102        147,818,614        151,181,213        

Other components of shareholders' equity 79,696,950          78,741,804          95,669,839          94,714,693          

Total shareholders' equity 457,138,453        459,545,906        457,138,453        459,545,906        

Total liabilities and shareholders' equity 951,084,838        789,858,359        951,084,838        789,858,359        

-                          -                          -                          -                          

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

Directors
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บริษทั ร้อกเวธิ จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิEนสุดวนัที< 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทนุ:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 708,986,463    624,003,517    708,986,463    624,003,517    

รายไดอ้ ื;น

   กาํไรจากการวัดมูลคา่อสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทนุ 15 -                      4,100,000        -                      4,100,000        

   อื;น ๆ 17,247,533      8,203,246        17,247,533      8,203,246        

รวมรายไดอ้ ื;น 17,247,533      12,303,246      17,247,533      12,303,246      

รวมรายได้ 726,233,996    636,306,763    726,233,996    636,306,763    

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 499,139,931    437,723,766    499,139,931    437,723,766    

คา่ใชจ้่ายในการขายและจัดจาํหนา่ย 105,516,137    85,002,746      105,516,137    85,002,746      

คา่ใชจ้่ายในการบริหาร 115,803,204    94,030,646      115,803,204    94,030,646      

รวมค่าใช้จ่าย 720,459,272    616,757,158    720,459,272    616,757,158    

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและผลประโยชน ์(ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ 5,774,724        19,549,605      5,774,724        19,549,605      

คา่ใชจ้่ายทางการเงนิ (9,445,232)      (7,623,658)      (9,445,232)      (7,623,658)      

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนผลประโยชน ์(ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ (3,670,508)      11,925,947      (3,670,508)      11,925,947      

ผลประโยชน ์(คา่ใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ 27 1,400,995        (1,099,492)      1,400,995        (1,099,492)      

กาํไร (ขาดทนุ) สําหรับปี (2,269,513)      10,826,455      (2,269,513)      10,826,455      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ;งของงบการเงนินี=

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิ

ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีราคาทนุ
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Rockworth Public Company Limited  

Statement of comprehensive income

For the year ended 31 December 2019

Note 2019 2018 2019 2018

Profit or loss:

Revenues

Sales and service income 708,986,463     624,003,517     708,986,463     624,003,517     

Other income

   Gain from valuation of investment properties 15 -                       4,100,000         -                       4,100,000         

   Others 17,247,533       8,203,246         17,247,533       8,203,246         

Total other income 17,247,533       12,303,246       17,247,533       12,303,246       

Total revenues 726,233,996     636,306,763     726,233,996     636,306,763     

Expenses

Cost of sales and services 499,139,931     437,723,766     499,139,931     437,723,766     

Selling and distribution expenses 105,516,137     85,002,746       105,516,137     85,002,746       

Administrative expenses 115,803,204     94,030,646       115,803,204     94,030,646       

Total expenses 720,459,272     616,757,158     720,459,272     616,757,158     

Profit before finance cost and income tax benefits (expenses) 5,774,724         19,549,605       5,774,724         19,549,605       

Finance cost (9,445,232)       (7,623,658)       (9,445,232)       (7,623,658)       

Profit (loss) before income tax benefits (expenses) (3,670,508)       11,925,947       (3,670,508)       11,925,947       

Income tax benefits (expenses) 27 1,400,995         (1,099,492)       1,400,995         (1,099,492)       

Profit (loss) for the year (2,269,513)       10,826,455       (2,269,513)       10,826,455       

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

(Unit: Baht)

Financial statements Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
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บริษทั ร้อกเวธิ จาํกดั (มหาชน) 

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิEนสุดวนัที< 31 ธนัวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<น:

รายการที'จะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวัดมูลคา่เงนิลงทนุในหลกัทรัพยเ์ผ ื;อขาย 1,193,932        867,684           1,193,932        867,684           

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 27 (238,786)         (173,537)         (238,786)         (173,537)         

รายการที;จะถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ 955,146           694,147           955,146           694,147           

รายการที'จะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย 23 (1,366,358)      -                      (1,366,358)      -                      

กาํไรจากการตรีาคาที;ดนิ 16 -                      33,450,000      -                      33,450,000      

หกั: ผลกระทบของภาษเีงนิได้ 27 273,272           (6,690,000)      273,272           (6,690,000)      

รายการที;จะไม่ถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (1,093,086)      26,760,000      (1,093,086)      26,760,000      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื<นสําหรับปี (137,940)         27,454,147      (137,940)         27,454,147      

กาํไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (2,407,453)      38,280,602      (2,407,453)      38,280,602      

กาํไรต่อหุ้นขัEนพืEนฐาน 28

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรับปี (0.11)               0.54                 (0.11)               0.54                 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ;งของงบการเงนินี=

(หนว่ย: บาท)

งบการเงนิ งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีราคาทนุ
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Rockworth Public Company Limited  

Statement of comprehensive income (continued) 

For the year ended 31 December 2019

Note 2019 2018 2019 2018

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 1,193,932         867,684            1,193,932         867,684            

Less: Income tax effect 27 (238,786)          (173,537)          (238,786)          (173,537)          

Other comprehensive income to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods - net of income tax 955,146            694,147            955,146            694,147            

Other comprehensive income not to be reclassified 

     to profit or loss in subsequent periods

Actuarial loss 23 (1,366,358)       -                       (1,366,358)       -                       

Gain on revaluation of land 16 -                       33,450,000       -                       33,450,000       

Less: Income tax effect 27 273,272            (6,690,000)       273,272            (6,690,000)       

Other comprehensive income not to be reclassified

     to profit or loss in subsequent periods - net of income tax (1,093,086)       26,760,000       (1,093,086)       26,760,000       

Other comprehensive income for the year (137,940)          27,454,147       (137,940)          27,454,147       

Total comprehensive income for the year (2,407,453)       38,280,602       (2,407,453)       38,280,602       

Basic earnings per share 28

Profit (loss) for the year (0.11)                0.54                  (0.11)                0.54                  

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

Financial statements Separate financial statements

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

(Unit: Baht)
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บริษทั ร้อกเวธิ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสิEนสุดวนัที< 31 ธนัวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน

กาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษ ี (3,670,508)      11,925,947      (3,670,508)      11,925,947      

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีป็นเงนิสดรับ (จ่าย)

   จากกจิกรรมดาํเนนิงาน

   โอนกลบัคา่เผ ื;อหนี=สงสัยจะสูญ (3,885,243)      (4,212,568)      (3,885,243)      (4,212,568)      

   โอนกลบัรายการปรับลดสินคา้คงเหลอืเป็นมูลคา่สุทธิที;จะไดรั้บ (5,128,928)      (1,859,580)      (5,128,928)      (1,859,580)      

   คา่เสื;อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 28,807,082      27,548,417      28,807,082      27,548,417      

   กาํไรจากการวัดมูลคา่อสังหาริมทรัพยเ์พื;อการลงทนุ -                      (4,100,000)      -                      (4,100,000)      

   กาํไรจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ (425,606)         (101,447)         (425,606)         (101,447)         

   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่อปุกรณ์ 3,241,990        -                      3,241,990        -                      

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 25,710,468      5,098,329        25,710,468      5,098,329        

   ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี;ยนที;ยงัไม่เกดิขึ=นจริง 1,487,114        1,334,004        1,487,114        1,334,004        

   คา่ใชจ้่ายดอกเบี=ย 7,813,705        6,350,823        7,813,705        6,350,823        

กาํไรจากการดาํเนนิงานกอ่นการเปลี;ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี=สินดาํเนนิงาน 53,950,074      41,983,925      53,950,074      41,983,925      

สินทรัพยด์าํเนนิงาน (เพิ;มขึ=น) ลดลง

   ลกูหนี=การคา้และลกูหนี=อ ื;น (97,067,126)    (42,440,545)    (97,067,126)    (42,440,545)    

   สินคา้คงเหลอื (33,263,888)    (7,924,756)      (33,263,888)    (7,924,756)      

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื;น 6,609,407        (6,468,418)      6,609,407        (6,468,418)      

   สินทรัพยอ์ ื;น (1,780,144)      (20,834)           (1,780,144)      (20,834)           

หนี=สินดาํเนนิงานเพิ;มขึ=น (ลดลง)

   เจ้าหนี=การคา้และเจ้าหนี=อ ื;น 20,160,471      15,610,622      20,160,471      15,610,622      

งบการเงนิ

ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีราคาทนุ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(หนว่ย: บาท)

   หนี=สินหมุนเวียนอื;น 4,326,640        2,852,592        4,326,640        2,852,592        

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิงาน (47,064,566)    3,592,586        (47,064,566)    3,592,586        

   จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (4,577,443)      (1,277,810)      (4,577,443)      (1,277,810)      

   จ่ายดอกเบี=ย (7,819,390)      (6,376,456)      (7,819,390)      (6,376,456)      

   จ่ายภาษเีงนิได้ (1,139,448)      (546,661)         (1,139,448)      (546,661)         

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมดาํเนนิงาน (60,600,847)    (4,608,341)      (60,600,847)    (4,608,341)      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ;งของงบการเงนินี=
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Rockworth Public Company Limited  

Cash flow statement

For the year ended 31 December 2019

(Unit: Baht)

2019 2018 2019 2018

Cash flows from operating activities

Profit (loss) before tax (3,670,508)       11,925,947       (3,670,508)       11,925,947       

Adjustments to reconcile profit (loss) before tax

   to net cash provided by (paid from) operating activities

   Reversal of allowance for doubtful accounts (3,885,243)       (4,212,568)       (3,885,243)       (4,212,568)       

   Reversal of reduction of inventory cost to net realisable value (5,128,928)       (1,859,580)       (5,128,928)       (1,859,580)       

   Depreciation and amortisation 28,807,082       27,548,417       28,807,082       27,548,417       

   Gain from valuation of investment properties -                       (4,100,000)       -                       (4,100,000)       

   Gain on sales of equipments (425,606)          (101,447)          (425,606)          (101,447)          

   Loss on impairment of equipments 3,241,990         -                       3,241,990         -                       

   Provision for long-term employee benefits 25,710,468       5,098,329         25,710,468       5,098,329         

   Unrealised loss on exchange 1,487,114         1,334,004         1,487,114         1,334,004         

   Interest expenses 7,813,705         6,350,823         7,813,705         6,350,823         

Profit from operating activities before changes 

   in operating assets and liabilities 53,950,074       41,983,925       53,950,074       41,983,925       

Operating assets (increase) decrease

   Trade and other receivables (97,067,126)     (42,440,545)     (97,067,126)     (42,440,545)     

   Inventories (33,263,888)     (7,924,756)       (33,263,888)     (7,924,756)       

   Other current assets 6,609,407         (6,468,418)       6,609,407         (6,468,418)       

   Other assets (1,780,144)       (20,834)            (1,780,144)       (20,834)            

Operating liabilities increase (decrease)

   Trade and other payables 20,160,471       15,610,622       20,160,471       15,610,622       

   Other current liabilities 4,326,640         2,852,592         4,326,640         2,852,592         

Cash flows from (used in) operating activities (47,064,566)     3,592,586         (47,064,566)     3,592,586         

Financial statements Separate financial statements

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

   Cash paid for long-term employee benefits (4,577,443)       (1,277,810)       (4,577,443)       (1,277,810)       

   Cash paid for interest expenses (7,819,390)       (6,376,456)       (7,819,390)       (6,376,456)       

   Cash paid for income tax (1,139,448)       (546,661)          (1,139,448)       (546,661)          

Net cash flows used in operating activities (60,600,847)     (4,608,341)       (60,600,847)     (4,608,341)       

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้อกเวธิ จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิEนสุดวนัที< 31 ธนัวาคม 2562

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงนิฝากธนาคารที;มีภาระค ํ=าประกนัลดลง 122,995           453,949           122,995           453,949           

เงนิสดรับจากการจาํหนา่ยอปุกรณ์ 18,213,137      246,356           18,213,137      246,356           

ซื=อส่วนปรับปรุงอาคาร อปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (36,404,358)    (24,059,671)    (36,404,358)    (24,059,671)    

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมลงทนุ (18,068,226)    (23,359,366)    (18,068,226)    (23,359,366)    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงนิ 145,000,000    90,000,000      145,000,000    90,000,000      

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะสั=นจากสถาบนัการเงนิ (60,000,000)    (96,000,000)    (60,000,000)    (96,000,000)    

เจ้าหนี=ทรัสตรี์ซทีเพิ;มขึ=น (ลดลง) 25,460,405      (1,642,360)      25,460,405      (1,642,360)      

จ่ายชาํระหนี=สินตามสัญญาเชา่การเงนิ (1,172,371)      (1,424,432)      (1,172,371)      (1,424,432)      

เงนิสดรับจากเงนิก ูย้มืระยะยาว -                      30,000,000      -                      30,000,000      

ชาํระคนืเงนิก ูย้มืระยะยาว (10,080,000)    (1,680,000)      (10,080,000)    (1,680,000)      

เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 99,208,034      19,253,208      99,208,034      19,253,208      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ<มขึEน (ลดลง) สุทธ ิ 20,538,961      (8,714,499)      20,538,961      (8,714,499)      

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 40,974,719      49,689,218      40,974,719      49,689,218      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 61,513,680      40,974,719      61,513,680      40,974,719      

-                      -                      -                      -                      

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพ ิ<มเติม

รายการที;ไมใ่ชเ่งนิสด

    ซื=อส่วนปรับปรุงอาคาร อปุกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที;ยงัไม่ไดจ้่ายชาํระ 853,316 3,936,765        853,316 3,936,765        

    ซื=อสินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาเชา่การเงนิ 17,515,600      -                      17,515,600      -                      

    กาํไรที;ยงัไม่เกดิขึ=นจริงจากการขายและเชา่กลบัคนืเครื;องจักรและอปุกรณ์ 532,745 -                      532,745 -                      

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิ

ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ ึ;งแสดงเงนิลงทนุตามวิธีราคาทนุ

(หนว่ย: บาท)

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนึ;งของงบการเงนินี=
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Rockworth Public Company Limited  

Cash flow statement (continued)

For the year ended 31 December 2019

2019 2018 2019 2018

Cash flows from investing activities

Decrease in restricted bank deposits 122,995            453,949            122,995            453,949            

Proceeds from disposal of equipment 18,213,137       246,356            18,213,137       246,356            

Acquisition of building improvement, equipment and intangible assets (36,404,358)     (24,059,671)     (36,404,358)     (24,059,671)     

Net cash flows used in investing activities (18,068,226)     (23,359,366)     (18,068,226)     (23,359,366)     

Cash flows from financing activities

Cash receipt from short-term loans from financial institutions 145,000,000     90,000,000       145,000,000     90,000,000       

Repayment of short-term loans from financial institutions (60,000,000)     (96,000,000)     (60,000,000)     (96,000,000)     

Inecrease (decrease) in trust receipts 25,460,405       (1,642,360)       25,460,405       (1,642,360)       

Payment of liabilities under finance lease agreements (1,172,371)       (1,424,432)       (1,172,371)       (1,424,432)       

Cash receipt from long-term loans -                       30,000,000       -                       30,000,000       

Repayment of long-term loans (10,080,000)     (1,680,000)       (10,080,000)     (1,680,000)       

Net cash flows from financing activities 99,208,034       19,253,208       99,208,034       19,253,208       

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 20,538,961       (8,714,499)       20,538,961       (8,714,499)       

Cash and cash equivalents at beginning of year 40,974,719       49,689,218       40,974,719       49,689,218       

Cash and cash equivalents at end of year 61,513,680       40,974,719       61,513,680       40,974,719       

-                       -                       -                       -                       

Supplemental cash flows information

Non-cash transactions

   Acquisition of building improvement , equipment and 

        intangible assets which cash has not been paid 853,316 3,936,765         853,316            3,936,765         

   Assets acquire under financial lease agreement 17,515,600 -                       17,515,600       -                       

   Unrealised gain from sales and leaseback of machinery

        and equipment 532,745 -                       532,745            -                       

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

(Unit: Baht)

Financial statements Separate financial statements

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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หมายเหตุ
ประกอบการเงิน
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20 หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

1 

บริษทั ร้อกเวธิ จาํกดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีสิ=นสุดวนัที> 31 ธันวาคม 2562 

1. ข้อมูลทั>วไป 
 บริษทั ร้อกเวิธ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ< งจดัตั?งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย                         

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที<อยูต่ามที<จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่<                            
294 - 300 ถนนอโศก-ดินแดง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯมีการเปลี<ยนแปลงโครงสร้างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ทั?งนี? การเปลี<ยนแปลง
โครงสร้างผูถื้อหุ้นดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงนโยบายการดาํเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯแต่อยา่งใด 

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 
2.1 งบการเงินนี? จดัทาํขึ?นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที<กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี                           

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที<                     
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที<บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี?  

 งบการเงินนี?ไดจ้ดัทาํขึ?นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื<นในนโยบายการบญัชี 

2.2 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที>เริ>มมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  
ในระหว่างปี บริษทัฯไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน               
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซึ< งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
งบการเงินที<มีรอบระยะเวลาบญัชีที<เริ< มในหรือหลงัวนัที< 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน                          
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ? นเพื<อให้มีเนื? อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกี<ยวกบั                    
วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐาน                             
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี? ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของ
บริษทัฯ อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ< งไดมี้การเปลี<ยนแปลงหลกัการ
สาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี?    
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Rockworth Public Company Limited  

Notes to financial statements 

For the year ended 31 December 2019 

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. 

 During the year, the Company has restructured the structure of major shareholders. 

However, the restructuring of shareholding did not affect the management structure 

and the business operation policy of the Company. 

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 period, the Company has adopted the revised (revised 2018) and new 

financial reporting standards and interpretations 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 adoption of these financial reporting 

standards does not have any significant impact on the Company’s financial statements. 

However, the new standard involves changes to key principles, which are summarised 

below: 
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2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที> 15 เรื>อง รายได้จากสัญญาที>ทาํกบัลูกค้า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน                      
การบญัชีที<เกี<ยวขอ้งต่อไปนี?  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที< 11 (ปรับปรุง 2560) เรื<อง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที< 18 (ปรับปรุง 2560) เรื<อง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที< 31 (ปรับปรุง 2560) เรื<อง รายได ้- รายการแลกเปลี<ยนเกี<ยวกบั

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เรื<อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื<อง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื<อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 15 กบัสัญญาที<ทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สญัญาที<อยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอื<น มาตรฐานฉบบันี?ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั?นตอน
สําหรับการรับรู้รายได้ที<เกิดขึ?นจากสัญญาที<ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงิน                       
ที<สะทอ้นถึงสิ<งตอบแทนที<กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี<ยนสินคา้หรือบริการที<ได ้               
ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์                          
ที<เกี<ยวขอ้งทั?งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั?นตอน 

 มาตรฐานฉบบันี?ไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที>จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที>มีรอบระยะเวลาบัญชีที>เริ>มใน
หรือหลงัวนัที> 1 มกราคม 2563 
สภาวชิาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซึ< งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที<มีรอบระยะเวลาบญัชี
ที<เริ<มในหรือหลงัวนัที< 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจัดให้มีขึ? นเพื<อให้มีเนื? อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ                     
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเกี<ยวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชี
กบัผูใ้ชม้าตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปนี? ที<มีการเปลี<ยนแปลง
หลกัการสาํคญัซึ<งสามารถสรุปไดด้งันี?  
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 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 recognised 
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. 

 This standard does not have any significant impact on the Company’s financial statements. 

(b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on 

or after 1 January 2020 

 The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial 
reporting standards and interpretations, which are effective for fiscal years beginning 
on or after 1 January 2020. 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 except the following new standards which involve 
changes to key principles, which are summarised below. 

 Financial reporting standards related to financial instruments 

 A set of TFRSs related to financial instruments consists of five accounting standards 
and interpretations, as follows: 

 Financial reporting standards: 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9  Financial Instruments 

    Accounting standard: 
TAS 32  Financial Instruments: Presentation 

 Financial Reporting Standard Interpretations: 
TFRIC 16  Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเครื>องมือทางการเงนิ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื< องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที< 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื<องมือทางการเงิน 
ฉบบัที< 9 เครื<องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที< 32  การแสดงรายการเครื<องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที< 16 การป้องกนัความเสี<ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัที< 19 การชาํระหนี? สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี<ยวกบัการจดัประเภทและ                 
การวดัมูลค่าเครื<องมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลกัการเกี<ยวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเครื< องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ                      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตที<คาดว่าจะเกิดขึ?น และหลกัการเกี<ยวกบัการบญัชีป้องกนัความเสี<ยง รวมถึง                     
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื<องมือทางการเงิน และเมื<อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มนี? มีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีบางฉบบัที<มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบที<อาจมีต่องบการเงินในปีที<เริ<มนาํ
มาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที> 16 เรื>อง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที< 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที< 17 เรื<อง สัญญาเช่า 
และการตีความมาตรฐานบญัชีที<เกี<ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี? ไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ 
การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสญัญาเช่า และกาํหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพย์
และหนี? สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที<มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพย์
อา้งอิงนั?นมีมูลค่าต ํ<า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลี<ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที< 17 
ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที< 17 
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 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 

on the financial statements in the year when they are adopted. 

 TFRS 16 Leases 

 TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard 

sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of 

leases, and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with a 

term of more than 12 months, unless the underlying asset is low value.  

 Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. 

Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using 

similar principles to those used under TAS 17. 

 The Company plans to adopt TFRS 16 using the modified retrospective method of 

adoption of which the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained 

earnings as at 1 January 2020, and the comparative information was not restated.  

 The management of the Company primarily expects the effect of the adoption of this 

accounting standard to the statement of financial position as at 1 January 2020 to be to 

increase the Company’s assets and liabilities by approximately Baht 61 million. 

4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

 Sales of goods 

 Revenue from sale of goods is recognised at the point in time when control of the asset 

is transferred to the customer, generally on delivery of the goods. Revenue is measured 

at the amount of the consideration received or receivable, excluding value added tax, 

of goods supplied after deducting discounts and allowances. 
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บริษทัฯคาดว่าจะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบันี? มาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี? มาถือปฏิบติัใชค้รั? งแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ 
วนัที< 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที<แสดงเปรียบเทียบ 

ในเบื?องตน้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยแ์ละหนี? สินของบริษทัฯมีจาํนวนเพิ<มขึ?น
รวมทั?งสิ?นประมาณ 61 ลา้นบาท  

4. นโยบายการบัญชีที>สําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 
  ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื<อบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ              
เมื<อมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที<ไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้                  
ที<ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ<ม 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เมื<อกิจการใหบ้ริการเสร็จสิ?น 

 จาํนวนเงินที<กิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที<ตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบั
ลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ< งจะรับรู้เป็นรายไดเ้มื<อได้
ปฏิบติัตามภาระที<ระบุไวใ้นสญัญาเสร็จสิ?น 

 ดอกเบี 2ยรับ 

 ดอกเบี?ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที<แทจ้ริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั? นที<มี                                

สภาพคล่องสูง ซึ< งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที<ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=อื>น 
  ลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื<นแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที<จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื<อหนี?สงสัย                           

จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที<อาจเกิดขึ?นจากการเก็บเงินจากลูกหนี? ไม่ได้ ซึ< งโดยทั<วไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายหุนี?  
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 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 

on the financial statements in the year when they are adopted. 

 TFRS 16 Leases 

 TFRS 16 supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard 

sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of 

leases, and requires a lessee to recognise assets and liabilities for all leases with a 

term of more than 12 months, unless the underlying asset is low value.  

 Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. 

Lessors will continue to classify leases as either operating or finance leases using 

similar principles to those used under TAS 17. 

 The Company plans to adopt TFRS 16 using the modified retrospective method of 

adoption of which the cumulative effect is recognised as an adjustment to the retained 

earnings as at 1 January 2020, and the comparative information was not restated.  

 The management of the Company primarily expects the effect of the adoption of this 

accounting standard to the statement of financial position as at 1 January 2020 to be to 

increase the Company’s assets and liabilities by approximately Baht 61 million. 

4. Significant accounting policies 

4.1 Revenue recognition 

 Sales of goods 

 Revenue from sale of goods is recognised at the point in time when control of the asset 

is transferred to the customer, generally on delivery of the goods. Revenue is measured 

at the amount of the consideration received or receivable, excluding value added tax, 

of goods supplied after deducting discounts and allowances. 
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บริษทัฯคาดว่าจะนาํมาตรฐานทางการเงินฉบบันี? มาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการนาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี? มาถือปฏิบติัใชค้รั? งแรกโดยการปรับปรุงกบักาํไรสะสม ณ 
วนัที< 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนที<แสดงเปรียบเทียบ 

ในเบื?องตน้ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดว่าการนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลกระทบต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที< 1 มกราคม 2563 คือ สินทรัพยแ์ละหนี? สินของบริษทัฯมีจาํนวนเพิ<มขึ?น
รวมทั?งสิ?นประมาณ 61 ลา้นบาท  

4. นโยบายการบัญชีที>สําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 
  ขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื<อบริษทัฯไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ              
เมื<อมีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าที<ไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสาํหรับสินคา้                  
ที<ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ<ม 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เมื<อกิจการใหบ้ริการเสร็จสิ?น 

 จาํนวนเงินที<กิจการไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจากลูกคา้แต่ยงัมีภาระที<ตอ้งโอนสินคา้หรือบริการให้กบั
ลูกคา้แสดงไวเ้ป็น “เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ< งจะรับรู้เป็นรายไดเ้มื<อได้
ปฏิบติัตามภาระที<ระบุไวใ้นสญัญาเสร็จสิ?น 

 ดอกเบี 2ยรับ 

 ดอกเบี?ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที<แทจ้ริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั? นที<มี                                

สภาพคล่องสูง ซึ< งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที<ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดั
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=อื>น 
  ลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื<นแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที<จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื<อหนี?สงสัย                           

จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที<อาจเกิดขึ?นจากการเก็บเงินจากลูกหนี? ไม่ได้ ซึ< งโดยทั<วไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวเิคราะห์อายหุนี?  
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4.4 สินค้าคงเหลือ 
  สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉลี<ยหรือมูลค่าสุทธิที<จะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ<ากวา่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

  วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี<ยหรือมูลค่าสุทธิที<จะไดรั้บแลว้แต่                         
ราคาใดจะตํ<ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ<งของตน้ทุนการผลิตเมื<อมีการเบิกใช ้

4.5 เงนิลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื<อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปลี<ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<นและจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เมื<อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั?นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที<ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั<วไป ซึ< งแสดงใน                        
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื<อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที<แสดงอยูใ่นงบการเงินซึ< งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดงมูลค่า
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที<แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื?อหลงัสุด ณ สิ?นวนัทาํ
การสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี<ยถ่วงนํ?าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เมื<อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ<งตอบแทนสุทธิที<ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน                         
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื>อการลงทุน 
 บริษทัฯวดัมูลค่าเริ<มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนดว้ยราคาทุนซึ< งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั?น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้                                    
ผลกาํไรหรือขาดทุนที<เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุน
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที<เกิดขึ?น 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที<ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์                         
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที<ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนออกจากบญัชี 
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 Rendering of services 

 Service revenue is recognised at a point in time upon completion of the service. 

 The obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has 

received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer is 

presented under the caption of “Advance received from customers” in the statement of 

financial position. Contract liabilities are recognised as revenue when the Company 

performs under the contract.  

 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. 

5 

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.  

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.   
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4.4 สินค้าคงเหลือ 
  สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวัเฉลี<ยหรือมูลค่าสุทธิที<จะไดรั้บ

แลว้แต่ราคาใดจะตํ<ากวา่ และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

  วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉลี<ยหรือมูลค่าสุทธิที<จะไดรั้บแลว้แต่                         
ราคาใดจะตํ<ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหนึ<งของตน้ทุนการผลิตเมื<อมีการเบิกใช ้

4.5 เงนิลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื<อขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปลี<ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<นและจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
เมื<อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั?นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนที<ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั<วไป ซึ< งแสดงใน                        
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื<อการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที<แสดงอยูใ่นงบการเงินซึ< งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียแสดงมูลค่า
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมที<แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื?อหลงัสุด ณ สิ?นวนัทาํ
การสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของหน่วยลงทุนคาํนวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉลี<ยถ่วงนํ?าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เมื<อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ<งตอบแทนสุทธิที<ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน                         
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื>อการลงทุน 
 บริษทัฯวดัมูลค่าเริ<มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนดว้ยราคาทุนซึ< งรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

หลงัจากนั?น บริษทัฯจะวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯรับรู้                                    
ผลกาํไรหรือขาดทุนที<เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุน
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที<เกิดขึ?น 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินที<ไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์                         
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในปีที<ตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนออกจากบญัชี 
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4.7 ที>ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื>อมราคา 
  ที<ดินแสดงมูลค่าตามราคาที<ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื<อมราคาสะสม 

และค่าเผื<อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ<มแรกของที<ดินในราคาทุน ณ วนัที<ไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั?น บริษทัฯจดัใหมี้
การประเมินราคาที<ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาที<ตีใหม่ ทั?งนี?
บริษทัฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั? งคราวเพื<อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสิ?น                          
รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซึ<งเกิดจากการตีราคาที<ดินดงัต่อไปนี?   

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของที<ดินที<เพิ<มขึ?นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<น
และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
อยา่งไรก็ตาม หากที<ดินนั?นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาที<ลดลงในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนที<เพิ<มจากการตีราคาใหม่นี? จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที<เคย
ลดลงซึ<งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของที<ดินที<ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน                       
อยา่งไรก็ตาม หากที<ดินนั?นเคยมีการตีราคาเพิ<มขึ?นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน                             
จากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนที<ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<นในจาํนวนที<ไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ 

 ค่าเสื<อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี?  

อาคาร - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 ปี และ 10 ปี 
เครื<องจกัรและอุปกรณ์ - 5 ปี และ 10 ปี 
เครื<องตกแต่งและเครื<องใชส้าํนกังาน - 5 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

  ค่าเสื<อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าเสื<อมราคาสาํหรับที<ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯตดัรายการที<ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื<อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน                  
จากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื<อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั?นออก
จากบญัชี 
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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.  

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.   

6 

- 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   Buildings - 20 years 

Building improvements - 5 years and 10 years 

Machinery and equipment - 5 years and 10 years 

Office furniture and fixtures - 5 years 

Motor vehicles - 5 years 

Depreciation is included in determining income. 

No depreciation is provided on land and assets under construction. 

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no 

future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising 

on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised. 

4.8 Intangible assets  

 Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any 

accumulated impairment losses (if any).  

  Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible 

asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such 

intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation 

expense is charged to profit or loss. 

  A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 

     Useful lives 

 Computer software  5 - 10 years 

4.9 Leasehold rights and amortisation 

  Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation and allowance for 

loss on impairment of assets (if any). Amortisation is calculated by reference to their 

costs on a straight-line basis over the leasehold terms (3 - 25 years). 

  The amortisation is included in determining income. 
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4.7 ที>ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื>อมราคา 
  ที<ดินแสดงมูลค่าตามราคาที<ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื<อมราคาสะสม 

และค่าเผื<อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ<มแรกของที<ดินในราคาทุน ณ วนัที<ไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั?น บริษทัฯจดัใหมี้
การประเมินราคาที<ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาที<ตีใหม่ ทั?งนี?
บริษทัฯจดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นครั? งคราวเพื<อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัสิ?น                          
รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซึ<งเกิดจากการตีราคาที<ดินดงัต่อไปนี?   

- บริษทัฯบนัทึกราคาตามบญัชีของที<ดินที<เพิ<มขึ?นจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<น
และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
อยา่งไรก็ตาม หากที<ดินนั?นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาที<ลดลงในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนที<เพิ<มจากการตีราคาใหม่นี? จะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนที<เคย
ลดลงซึ<งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของที<ดินที<ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน                       
อยา่งไรก็ตาม หากที<ดินนั?นเคยมีการตีราคาเพิ<มขึ?นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน                             
จากการตีราคาสินทรัพย”์ อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนที<ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ใน
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<นในจาํนวนที<ไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย”์ 

 ค่าเสื<อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี?  

อาคาร - 20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 ปี และ 10 ปี 
เครื<องจกัรและอุปกรณ์ - 5 ปี และ 10 ปี 
เครื<องตกแต่งและเครื<องใชส้าํนกังาน - 5 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

  ค่าเสื<อมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าเสื<อมราคาสาํหรับที<ดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯตดัรายการที<ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบญัชี เมื<อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดวา่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน                  
จากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื<อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั?นออก
จากบญัชี 

7 

4.8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื<อการดอ้ยค่าสะสม                      

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั?น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที<มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั?น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื<อมี                       
ขอ้บ่งชี? ว่าสินทรัพยน์ั? นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ                            
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ?นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที<มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงันี?  

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 

4.9 สิทธิการเช่าและค่าตดัจาํหน่าย 
  สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื<อการดอ้ยค่าของสินทรัพย  ์                          

(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า (3 - 25 ปี) 

  ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที>เกี>ยวข้องกนั 
  บุคคลหรือกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที<มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี? บุคคลหรือกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที<มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ< งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที<มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
  สัญญาเช่าอุปกรณ์ที<ความเสี<ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์<เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที<ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ                                
ตํ<ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี? สินระยะยาว ส่วนดอกเบี?ย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์<ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื<อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์<เช่า 

 สญัญาเช่าที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ที<ความเสี<ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที<จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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- 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   Buildings - 20 years 

Building improvements - 5 years and 10 years 

Machinery and equipment - 5 years and 10 years 

Office furniture and fixtures - 5 years 

Motor vehicles - 5 years 

Depreciation is included in determining income. 

No depreciation is provided on land and assets under construction. 

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no 

future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising 

on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised. 

4.8 Intangible assets  

 Intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any 

accumulated impairment losses (if any).  

  Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic 

useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible 

asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method of such 

intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation 

expense is charged to profit or loss. 

  A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows: 

     Useful lives 

 Computer software  5 - 10 years 

4.9 Leasehold rights and amortisation 

  Leasehold rights are stated at cost less accumulated amortisation and allowance for 

loss on impairment of assets (if any). Amortisation is calculated by reference to their 

costs on a straight-line basis over the leasehold terms (3 - 25 years). 

  The amortisation is included in determining income. 
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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.  

  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. 



146 รายงานประจำาปี 2562

7 

4.8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื<อการดอ้ยค่าสะสม                      

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั?น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที<มีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั?น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื<อมี                       
ขอ้บ่งชี? ว่าสินทรัพยน์ั? นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการ                            
ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ?นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที<มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงันี?  

      อายกุารใหป้ระโยชน์ 
  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 

4.9 สิทธิการเช่าและค่าตดัจาํหน่าย 
  สิทธิการเช่าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื<อการดอ้ยค่าของสินทรัพย  ์                          

(ถา้มี) ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนโดยวธีิเสน้ตรงตามอายขุองสญัญาเช่า (3 - 25 ปี) 

  ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที>เกี>ยวข้องกนั 
  บุคคลหรือกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที<มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี? บุคคลหรือกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการที<มีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซึ< งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที<มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 
  สัญญาเช่าอุปกรณ์ที<ความเสี<ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยที์<เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที<ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะ                                
ตํ<ากวา่ ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี? สินระยะยาว ส่วนดอกเบี?ย
จ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์<ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื<อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์<เช่า 

 สญัญาเช่าที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ที<ความเสี<ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที<จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.12 เงนิตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึ< งเป็นสกลุเงินที<ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการที<เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี<ยน ณ วนัที<เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี? สินที<เป็นตวัเงินซึ< งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี<ยน ณ วนัสิ?นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที<ได้มีการทาํสัญญาตกลงอตัรา
แลกเปลี<ยนล่วงหนา้ไวก้จ็ะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี<ยนที<ตกลงล่วงหนา้นั?น 

 กําไรและขาดทุนที< เกิดจากการเปลี<ยนแปลงในอัตราแลกเปลี<ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผล                                        
การดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัสิ?นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที<ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์อื<นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี? ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจาก                                        
การดอ้ยค่าเมื<อมูลค่าที<คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ํ<ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั?น 
ทั?งนี? มูลค่าที<คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจาก
การใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที<กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที<สะทอ้นถึงการประเมินความเสี<ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี<ยงซึ< งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์<กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที< ดีที< สุดซึ< งเหมาะสมกับ
สินทรัพย ์ซึ< งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที<กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนใน                         
การจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั?นผูซื้?อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี<ยนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้<ไม่มีความเกี<ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีที<ดินซึ< งใช้
วิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจาก                                         
การดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที<เคยบนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งชี? ที<แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยที์<รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าที<คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั?น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที<รับรู้ในงวดก่อนกต่็อเมื<อมีการเปลี<ยนแปลง
ประมาณการที<ใช้กาํหนดมูลค่าที<คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                          
ครั? งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์<เพิ<มขึ?นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้ง
ไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที<ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั?นแสดงดว้ยราคาที<ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที<เกินกวา่มูลค่า
ตามบญัชีที<ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ<ม 
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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.  

  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. 
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4.13 Impairment of assets 

  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in 

respect of the property, plant and equipment and other assets whenever events or 

changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss 

is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s 

fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.                       

In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 

present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of 

the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value 

less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are 

corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the 

amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s 

length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of 

disposal. 

 An impairment loss is recognised in profit or loss. However in cases where land was 

previously revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such impairment 

is recognised in equity up to the amount of the previous revaluation. 

In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised 

impairment losses may no longer exist or may have decreased, the Company estimates 

the asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed 

only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s 

recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The increased 

carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not 

exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss 

been recognised for the asset in prior years. 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. 
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4.12 เงนิตราต่างประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบการเงินเป็นสกลุเงินบาท ซึ< งเป็นสกลุเงินที<ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

 รายการที<เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี<ยน ณ วนัที<เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี? สินที<เป็นตวัเงินซึ< งอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปลี<ยน ณ วนัสิ?นรอบระยะเวลารายงาน หรือหากเป็นรายการที<ได้มีการทาํสัญญาตกลงอตัรา
แลกเปลี<ยนล่วงหนา้ไวก้จ็ะแปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี<ยนที<ตกลงล่วงหนา้นั?น 

 กําไรและขาดทุนที< เกิดจากการเปลี<ยนแปลงในอัตราแลกเปลี<ยนได้รวมอยู่ในการคํานวณผล                                        
การดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัสิ?นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที<ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์อื<นของบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี? ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯรับรู้ขาดทุนจาก                                        
การดอ้ยค่าเมื<อมูลค่าที<คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ํ<ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั?น 
ทั?งนี? มูลค่าที<คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจาก
การใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที<กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีที<สะทอ้นถึงการประเมินความเสี<ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี<ยงซึ< งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์<กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าที< ดีที< สุดซึ< งเหมาะสมกับ
สินทรัพย ์ซึ< งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที<กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนใน                         
การจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั?นผูซื้?อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี<ยนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้<ไม่มีความเกี<ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีที<ดินซึ< งใช้
วิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุนจาก                                         
การดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที<เคยบนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งชี? ที<แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยที์<รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าที<คาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั?น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที<รับรู้ในงวดก่อนกต่็อเมื<อมีการเปลี<ยนแปลง
ประมาณการที<ใช้กาํหนดมูลค่าที<คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า                                          
ครั? งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์<เพิ<มขึ?นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้ง
ไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที<ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น
งวดก่อน ๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั?นแสดงดว้ยราคาที<ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที<เกินกวา่มูลค่า
ตามบญัชีที<ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ<ม 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั-นของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื<อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื9นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั?งกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพ ซึ< งประกอบดว้ยเงินที<พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที<บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี? ยงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที<บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที<เกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืCนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที<ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื<อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                          
ซึ< งบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน 
นอกจากนั?น บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื<นของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงิน
รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯคาํนวณหนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื<นของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที<ประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ชี<ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์                          
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<น 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื<นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั? งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที<มีการแก้ไขโครงการหรือ                   
ลดขนาดโครงการ หรือเมื<อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที<เกี<ยวขอ้ง 

4.15 ประมาณการหนี=สิน 
  บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี? สินไวใ้นบญัชีเมื<อภาระผูกพนัซึ< งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ?นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื<อปลด
เปลื?องภาระผกูพนันั?น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั?นไดอ้ยา่งน่าเชื<อถือ 
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4.13 Impairment of assets 

  At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in 

respect of the property, plant and equipment and other assets whenever events or 

changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss 

is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of the asset’s 

fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.                       

In determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their 

present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of 

the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value 

less costs to sell, an appropriate valuation model is used. These calculations are 

corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects the 

amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s 

length transaction between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of 

disposal. 

 An impairment loss is recognised in profit or loss. However in cases where land was 

previously revalued and the revaluation was taken to equity, a part of such impairment 

is recognised in equity up to the amount of the previous revaluation. 

In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised 

impairment losses may no longer exist or may have decreased, the Company estimates 

the asset’s recoverable amount. A previously recognised impairment loss is reversed 

only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s 

recoverable amount since the last impairment loss was recognised. The increased 

carrying amount of the asset attributable to a reversal of an impairment loss shall not 

exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss 

been recognised for the asset in prior years. 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. 
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  Post-employment benefits and other long-term employee benefits 

Defined contribution plans 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in 

a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses 

when incurred. 

Defined benefit plans and other long-term employee benefits 

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance 

payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company provides other 

long-term employee benefit plan, namely long service awards. 

The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit 

plans are determined by a professionally qualified independent actuary based on 

actuarial techniques, using the projected unit credit method.  

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised 

immediately in other comprehensive income. 

Actuarial gains and losses arising from other long-term employee benefits are recognised 

immediately in profit and loss. 

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date of the plan 

amendment or curtailment and the date that the Company recognizes restructuring-

related costs. 

4.15 Provisions 

  Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a 

past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will 

be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount 

of the obligation. 

4.16 Income tax  

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

 Current tax 

  Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to 

the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax 

legislation. 
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั-นของพนักงาน 
 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเมื<อเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื9นของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั?งกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพ ซึ< งประกอบดว้ยเงินที<พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที<บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี? ยงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที<บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี?ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที<เกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอืCนของพนักงาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที<ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื<อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                          
ซึ< งบริษทัฯถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนักงาน 
นอกจากนั?น บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื<นของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงิน
รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลา 

 บริษทัฯคาํนวณหนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชนร์ะยะยาวอื<นของพนกังาน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยที<ประมาณการไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ชี<ยวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์                          
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื<น 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสาํหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื<นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั? งจาํนวนในกาํไรหรือขาดทุนทนัทีที<มีการแก้ไขโครงการหรือ                   
ลดขนาดโครงการ หรือเมื<อกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างที<เกี<ยวขอ้ง 

4.15 ประมาณการหนี=สิน 
  บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหนี? สินไวใ้นบญัชีเมื<อภาระผูกพนัซึ< งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้

เกิดขึ?นแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื<อปลด
เปลื?องภาระผกูพนันั?น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั?นไดอ้ยา่งน่าเชื<อถือ 
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4.16 ภาษเีงนิได้ 
  ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนที<คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                            

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์<กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั<วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี? สิน ณ วนัสิ?นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี? สินที<เกี<ยวขอ้งนั?น โดยใช้
อตัราภาษีที<มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ?นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หนี? สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั<วคราวที<ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั<วคราวที<ใชห้กัภาษี รวมทั?งผลขาดทุนทางภาษี                              
ที<ยงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าที<มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที<บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต                              
เพียงพอที<จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั<วคราวที<ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที<ยงัไม่ไดใ้ชน้ั?น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ?นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั?งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที<เกิดขึ?นเกี<ยวขอ้ง
กบัรายการที<ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที<คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที<จะตอ้งจ่ายเพื<อ

โอนหนี? สินให้ผูอื้<นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที<เกิดขึ?นในสภาพปกติระหว่างผูซื้?อและผูข้าย                               
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที<วดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซื?อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี? สินซึ< งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที<เกี<ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง                        
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที<ไม่มีตลาดที<มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี? สินที<มี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื?อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที<เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ที<สามารถสงัเกตไดที้<เกี<ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี? สินที<จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั?นใหม้ากที<สุด  
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  Post-employment benefits and other long-term employee benefits 

Defined contribution plans 

The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in 

a separate trust fund and the Company’s contributions are recognised as expenses 

when incurred. 

Defined benefit plans and other long-term employee benefits 

The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to 

employees upon retirement under labor law. The Company treats these severance 

payment obligations as a defined benefit plan. In addition, the Company provides other 

long-term employee benefit plan, namely long service awards. 

The obligation under the defined benefit plan and other long-term employee benefit 

plans are determined by a professionally qualified independent actuary based on 

actuarial techniques, using the projected unit credit method.  

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised 

immediately in other comprehensive income. 

Actuarial gains and losses arising from other long-term employee benefits are recognised 

immediately in profit and loss. 

Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date of the plan 

amendment or curtailment and the date that the Company recognizes restructuring-

related costs. 

4.15 Provisions 

  Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a 

past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will 

be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount 

of the obligation. 

4.16 Income tax  

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and 

deferred tax. 

 Current tax 

  Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to 

the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax 

legislation. 

10 

 Deferred tax 

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of 

assets and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, 

using the tax rates enacted at the end of the reporting period.  

 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences 

while it recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax 

losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be 

available against which such deductible temporary differences and tax losses carried 

forward can be utilised. 

 At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of 

deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable 

profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. 

 The Company records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to 

items that are recorded directly to shareholders' equity. 

4.17 Fair value measurement 

 Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a 

liability in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the 

measurement date. The Company applies a quoted market price in an active market to 

measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by 

relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical 

asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company measures 

fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and 

maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that 

are required to be measured at fair value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 

categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1 -  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets 

or liabilities  

Level 2 -  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly 

or indirectly 

Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  
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4.16 ภาษเีงนิได้ 
  ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน 
 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจาํนวนที<คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                            

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑที์<กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั<วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

และหนี? สิน ณ วนัสิ?นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี? สินที<เกี<ยวขอ้งนั?น โดยใช้
อตัราภาษีที<มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ?นรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯรับรู้หนี? สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั<วคราวที<ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั<วคราวที<ใชห้กัภาษี รวมทั?งผลขาดทุนทางภาษี                              
ที<ยงัไม่ได้ใช้ในจาํนวนเท่าที<มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที<บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต                              
เพียงพอที<จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั<วคราวที<ใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที<ยงัไม่ไดใ้ชน้ั?น 

 บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกสิ?นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีกาํไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั?งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีที<เกิดขึ?นเกี<ยวขอ้ง
กบัรายการที<ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.17 การวดัมูลค่ายุตธิรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที<คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที<จะตอ้งจ่ายเพื<อ

โอนหนี? สินให้ผูอื้<นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที<เกิดขึ?นในสภาพปกติระหว่างผูซื้?อและผูข้าย                               
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัที<วดัมูลค่า บริษทัฯใชร้าคาเสนอซื?อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี? สินซึ< งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที<เกี<ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้ง                        
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีที<ไม่มีตลาดที<มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี? สินที<มี
ลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื?อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณ
มูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที<เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูล
ที<สามารถสงัเกตไดที้<เกี<ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี? สินที<จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั?นใหม้ากที<สุด  
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 ลาํดับชั?นของมูลค่ายุติธรรมที<ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี? สินใน                                     
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที<นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี?  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื?อขายของสินทรัพยห์รือหนี? สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที<มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื<นที<สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี? สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที<ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี<ยวกบักระแสเงินในอนาคตที<กิจการประมาณขึ?น  

 ทุกวนัสิ?นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั?น                       
ของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี? สินที<ถืออยู ่ณ วนัสิ?นรอบระยะเวลารายงานที<มีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ?นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที>สําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรื<องที<มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี?                                 
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที<แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที<แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที<เกิดขึ?นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที<ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ                               
ที<สาํคญัมีดงันี?  

 ค่าเผื>อหนี=สงสัยจะสูญของลูกหนี= 
 ในการประมาณค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญของลูกหนี?  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจากลูกหนี?แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี? ที<คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที<เป็นอยูใ่นขณะนั?น เป็นตน้ 

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที>จะได้รับ 
 ในการประมาณการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที<จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน                                      

การประมาณมูลค่าสุทธิที<คาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินที<คาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้
คงเหลือพิจารณาจากการเปลี<ยนแปลงของราคาขายที<เกี<ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที<เกิดขึ?นภายหลงั
วนัที<ในงบการเงิน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจาก
สินคา้ลา้สมยัหรือเสื<อมสภาพ โดยคาํนึงถึงสภาพสินคา้ และสภาวะเศรษฐกิจที<เป็นอยูใ่นขณะนั?น 

ค่าเผื>อการด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 บริษทัฯจะตั?งค่าเผื<อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เมื<อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่าง                             

มีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื<อมีขอ้บ่งชี?ของการดอ้ยค่า การที<จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าว                            
ไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั?นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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 Deferred tax 

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of 

assets and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, 

using the tax rates enacted at the end of the reporting period.  

 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences 

while it recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax 

losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be 

available against which such deductible temporary differences and tax losses carried 

forward can be utilised. 

 At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of 

deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable 

profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised. 

 The Company records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to 

items that are recorded directly to shareholders' equity. 

4.17 Fair value measurement 

 Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a 

liability in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the 

measurement date. The Company applies a quoted market price in an active market to 

measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by 

relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical 

asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company measures 

fair value using valuation technique that are appropriate in the circumstances and 

maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that 

are required to be measured at fair value. 

 All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial 

statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on 

categorise of input to be used in fair value measurement as follows: 

Level 1 -  Use of quoted market prices in an observable active market for such assets 

or liabilities  

Level 2 -  Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly 

or indirectly 

Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows  

11 

 At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have 

occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at 

the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 

5. Significant accounting judgements and estimates 

  The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards 

at times requires management to make subjective judgements and estimates regarding 

matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported 

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgements and estimates are as follows: 

 Allowance for doubtful accounts 

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, 

aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.  

 Reduce inventory cost to net realisable value 

 In determining a reduction of inventory cost to net realisable value, the management 

makes judgement and estimates net realisable value of inventory based on the amount 

the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration 

fluctuations of price directly relating to events occurring after the end of the reporting 

period. Also, the management makes judgement and estimates expected loss from 

stock obsolescence based upon 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 

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. 
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 ลาํดับชั?นของมูลค่ายุติธรรมที<ใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี? สินใน                                     
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที<นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี?  

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื?อขายของสินทรัพยห์รือหนี? สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที<มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอื<นที<สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี? สิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที<ไม่สามารถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี<ยวกบักระแสเงินในอนาคตที<กิจการประมาณขึ?น  

 ทุกวนัสิ?นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั?น                       
ของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี? สินที<ถืออยู ่ณ วนัสิ?นรอบระยะเวลารายงานที<มีการวดัมูลค่า
ยติุธรรมแบบเกิดขึ?นประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีที>สําคญั 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรื<องที<มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี?                                 
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที<แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที<แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที<เกิดขึ?นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที<ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการ                               
ที<สาํคญัมีดงันี?  

 ค่าเผื>อหนี=สงสัยจะสูญของลูกหนี= 
 ในการประมาณค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญของลูกหนี?  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจากลูกหนี?แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี? ที<คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที<เป็นอยูใ่นขณะนั?น เป็นตน้ 

การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที>จะได้รับ 
 ในการประมาณการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที<จะได้รับ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจใน                                      

การประมาณมูลค่าสุทธิที<คาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือ โดยจาํนวนเงินที<คาดว่าจะไดรั้บจากสินคา้
คงเหลือพิจารณาจากการเปลี<ยนแปลงของราคาขายที<เกี<ยวขอ้งโดยตรงกบัเหตุการณ์ที<เกิดขึ?นภายหลงั
วนัที<ในงบการเงิน และฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจาก
สินคา้ลา้สมยัหรือเสื<อมสภาพ โดยคาํนึงถึงสภาพสินคา้ และสภาวะเศรษฐกิจที<เป็นอยูใ่นขณะนั?น 

ค่าเผื>อการด้อยค่าของเงนิลงทุน 
 บริษทัฯจะตั?งค่าเผื<อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เมื<อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่าง                             

มีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื<อมีขอ้บ่งชี?ของการดอ้ยค่า การที<จะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าว                            
ไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั?นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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 อสังหาริมทรัพย์เพื>อการลงทุน 
 บริษทัฯแสดงอสงัหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ<งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ

รับรู้การเปลี<ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้เนื<องจากไม่มีราคาในตลาดที<
สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานที<สาํคญัที<ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื<อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 15 

 ที>ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื>อมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสื<อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื<อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี<ยนแปลงเกิดขึ?น 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของที<ดินดว้ยราคาที<ตีใหม่ ซึ< งราคาที<ตีใหม่นี? ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ< งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณ
การบางประการตามที<อธิบายไวใ้นหมายเหตุ 16 

 นอกจากนี?  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที<คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ<ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั?น ในการนี? ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที<เกี<ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ<งเกี<ยวเนื<องกบัสินทรัพยน์ั?น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื>น

ของพนักงาน 
 หนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์                                                

ระยะยาวอื<นของพนักงานประมาณขึ?นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ< งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่างๆในการประมาณการนั?น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ?นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา
การเปลี<ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั<วคราวที<ใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที<ยงัไม่ไดใ้ชเ้มื<อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที<จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั<วคราวและขาดทุนนั?น ในการนี? ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จ ํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจาํนวนเท่าใด                           
โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที<คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have 

occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at 

the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis. 

5. Significant accounting judgements and estimates 

  The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards 

at times requires management to make subjective judgements and estimates regarding 

matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported 

amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgements and estimates are as follows: 

 Allowance for doubtful accounts 

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make 

judgement and estimates based upon, among other things, past collection history, 

aging profile of outstanding debts and the prevailing economic condition.  

 Reduce inventory cost to net realisable value 

 In determining a reduction of inventory cost to net realisable value, the management 

makes judgement and estimates net realisable value of inventory based on the amount 

the inventories are expected to realise. These estimates take into consideration 

fluctuations of price directly relating to events occurring after the end of the reporting 

period. Also, the management makes judgement and estimates expected loss from 

stock obsolescence based upon 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 

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. 

12 

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 

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused 

tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against 

which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management 

judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be 

recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.  

6. Related party transactions 

During the years, the Company had significant business transactions with related 

parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course 

of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon 

between the Company and those related parties.  
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 อสังหาริมทรัพย์เพื>อการลงทุน 
 บริษทัฯแสดงอสงัหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมซึ<งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและ

รับรู้การเปลี<ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ผูป้ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื<อการลงทุนโดยใชว้ิธีพิจารณาจากรายได ้เนื<องจากไม่มีราคาในตลาดที<
สามารถใชเ้ทียบเคียงได ้ขอ้สมมติฐานที<สาํคญัที<ใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพย์
เพื<อการลงทุนไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุ 15 

 ที>ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื>อมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเสื<อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื<อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี<ยนแปลงเกิดขึ?น 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของที<ดินดว้ยราคาที<ตีใหม่ ซึ< งราคาที<ตีใหม่นี? ไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ< งการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณ
การบางประการตามที<อธิบายไวใ้นหมายเหตุ 16 

 นอกจากนี?  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที<คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ<ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั?น ในการนี? ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจที<เกี<ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซึ<งเกี<ยวเนื<องกบัสินทรัพยน์ั?น 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื>น

ของพนักงาน 
 หนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์                                                

ระยะยาวอื<นของพนักงานประมาณขึ?นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ< งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐาน
ต่างๆในการประมาณการนั?น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ?นเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัรา
การเปลี<ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั<วคราวที<ใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที<ยงัไม่ไดใ้ชเ้มื<อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที<จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั<วคราวและขาดทุนนั?น ในการนี? ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าบริษัทฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจาํนวนเท่าใด                           
โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที<คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

  

13 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที>เกี>ยวข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที<สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื<อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที<ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที<
เกี<ยวขอ้งกนัเหล่านั?น ซึ< งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี?   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 30 9 ราคาตลาด 
รายไดค้่าสิทธิ 6 - ราคาตามสญัญา 
ซื?อสินคา้ 2 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัที<เกี<ยวขอ้งกนั    
ค่าเช่ารับ 3 2 ราคาตามสญัญา 
รายไดอื้<น 6 - ราคาที<ตกลงร่วมกนั 
ซื?ออุปกรณ์ 1 - ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดงันี?  

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื<น - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษทัร่วม   
บริษทั ร้อกเวธิ ซิสเตม็ส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั 37,476 24,803 

บริษทัที<เกี<ยวขอ้งกนั   
บริษทั คอฟฟี<  พร็อพเพอร์ตี? ส์ พลสั จาํกดั 92 205 
บริษทั คอปเปอร์ คราวน ์จาํกดั 55,685 194 
บริษทั คราวน ์อินโนเวชั<น จาํกดั 192 60 

รวม 93,445 25,262 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (17,469) (20,946) 
รวมลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื<น - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 75,976 4,316 
เจา้หนี?การคา้ - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)   
บริษทัร่วม   
บริษทั ร้อกเวธิ ซิสเตม็ส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั 2,048 379 
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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 

Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused 

tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against 

which the temporary differences and losses can be utilised. Significant management 

judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be 

recognised, based upon the likely timing and level of estimate future taxable profits.  

6. Related party transactions 

During the years, the Company had significant business transactions with related 

parties. Such transactions, which are summarised below, arose in the ordinary course 

of business and were concluded on commercial terms and bases agreed upon 

between the Company and those related parties.  

13 

 
 (Unit: Million Baht) 

 2019 2018 Transfer Pricing Policy 

Transactions with associated company    

Sales of goods 30 9 Market price 

Royalty fee 6 - Contract price 

Purchases of goods 2 - Market price 

Transactions with related companies    

Rental income 3 2 Contract price 

Other income 6 - By mutual agreement 

Purchases of equipments 1 - Market price 

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of the accounts between the Company 

and those related parties are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Trade and other receivables - related parties (Note 9)   

Associated company   

Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited 37,476 24,803 

Related companies   

Coffee Properties Plus Company Limited 92 205 

Copper Crown Company Limited 55,685 194 

Crown Innovation Company Limited 192 60 

Total 93,445 25,262 

Less: Allowance for doubtful accounts (17,469) (20,946) 

Total trade and other receivables - related parties, net 75,976 4,316 

   

Trade payables - related party (Note 20)   

Associated company   

Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited 2,048 379 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการที>เกี>ยวข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯมีรายการธุรกิจที<สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว

เป็นไปตามเงื<อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที<ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการที<
เกี<ยวขอ้งกนัเหล่านั?น ซึ< งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี?   

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม    
ขายสินคา้ 30 9 ราคาตลาด 
รายไดค้่าสิทธิ 6 - ราคาตามสญัญา 
ซื?อสินคา้ 2 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัที<เกี<ยวขอ้งกนั    
ค่าเช่ารับ 3 2 ราคาตามสญัญา 
รายไดอื้<น 6 - ราคาที<ตกลงร่วมกนั 
ซื?ออุปกรณ์ 1 - ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั ณ วนัที< 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดงันี?  

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื<น - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษทัร่วม   
บริษทั ร้อกเวธิ ซิสเตม็ส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั 37,476 24,803 

บริษทัที<เกี<ยวขอ้งกนั   
บริษทั คอฟฟี<  พร็อพเพอร์ตี? ส์ พลสั จาํกดั 92 205 
บริษทั คอปเปอร์ คราวน ์จาํกดั 55,685 194 
บริษทั คราวน ์อินโนเวชั<น จาํกดั 192 60 

รวม 93,445 25,262 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (17,469) (20,946) 
รวมลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื<น - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 75,976 4,316 
เจา้หนี?การคา้ - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 20)   
บริษทัร่วม   
บริษทั ร้อกเวธิ ซิสเตม็ส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั 2,048 379 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ?นสุดวนัที< 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที<
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี?  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสั?น 38 37 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6 4 
รวม 44 41 

 ภาระคํ?าประกนักบักิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ? าประกนัให้กบับริษทัร่วมตามที<กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                    
ขอ้ 31.3.2 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
เงินสด 190 208 
เงินฝากธนาคาร 61,324 40,767 
รวม 61,514 40,975 

 ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี? ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง                              
0.4 ต่อปี  

8. เงนิลงทุนชั>วคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - หลกัทรัพยเ์ผื<อขาย   
   ราคาทุน 96,147  96,147 
   กาํไรที<ยงัไม่เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 5,353 4,132 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 101,500 100,279 

  



159รายงานประจำาปี 2562

13 

 
 (Unit: Million Baht) 

 2019 2018 Transfer Pricing Policy 

Transactions with associated company    

Sales of goods 30 9 Market price 

Royalty fee 6 - Contract price 

Purchases of goods 2 - Market price 

Transactions with related companies    

Rental income 3 2 Contract price 

Other income 6 - By mutual agreement 

Purchases of equipments 1 - Market price 

As at 31 December 2019 and 2018, the balances of the accounts between the Company 

and those related parties are as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Trade and other receivables - related parties (Note 9)   

Associated company   

Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited 37,476 24,803 

Related companies   

Coffee Properties Plus Company Limited 92 205 

Copper Crown Company Limited 55,685 194 

Crown Innovation Company Limited 192 60 

Total 93,445 25,262 

Less: Allowance for doubtful accounts (17,469) (20,946) 

Total trade and other receivables - related parties, net 75,976 4,316 

   

Trade payables - related party (Note 20)   

Associated company   

Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited 2,048 379 
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 Directors and management’s benefits 

 During the years ended 31 December 2019 and 2018, the Company had employee 

benefit expenses payable to its directors and management as below. 

(Unit: Million Baht) 

 2019 2018 

Short-term employee benefits 38 37 

Post-employment benefits 6 4 

Total 44 41 

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) 

 2019 2018 

Cash 190 208 

Bank deposits 61,324 40,767 

Total 61,514 40,975 

As at 31 December 2019 and 2018, bank deposits in saving accounts carried interests 

between 0.1 and 0.4 percent per annum. 

8. Current investments 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

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

securities 

  

   Cost 96,147  96,147 

   Unrealised gain on changes in value of investment 5,353 4,132 

Investment unit in open-end funds - fair value 101,500 100,279 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีสิ?นสุดวนัที< 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที<
ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี?  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสั?น 38 37 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 6 4 
รวม 44 41 

 ภาระคํ?าประกนักบักิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ? าประกนัให้กบับริษทัร่วมตามที<กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน                    
ขอ้ 31.3.2 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
เงินสด 190 208 
เงินฝากธนาคาร 61,324 40,767 
รวม 61,514 40,975 

 ณ วนัที< 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี? ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง                              
0.4 ต่อปี  

8. เงนิลงทุนชั>วคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - หลกัทรัพยเ์ผื<อขาย   
   ราคาทุน 96,147  96,147 
   กาํไรที<ยงัไม่เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 5,353 4,132 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - มูลค่ายติุธรรม 101,500 100,279 
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9. ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=อื>น 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ลูกหนี=การค้า - กจิการที>เกี>ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)   
อายหุนี?คงคา้งนบัจากวนัที<ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 15,051 3,857 
คา้งชาํระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 643 - 
3 - 6 เดือน 5 - 
มากกวา่ 12 เดือน 13,003 14,005 

รวม 28,702 17,862 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (13,003) (14,005) 
รวมลูกหนี?การคา้ - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 15,699 3,857 
ลูกหนี=การค้า - กจิการที>ไม่เกี>ยวข้องกนั   
อายหุนี?คงคา้งนบัจากวนัที<ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 78,607 47,771 
คา้งชาํระ    
ไม่เกิน 3 เดือน 59,012 63,140 
3 - 6 เดือน 2,827 1,870 
6 - 12 เดือน 23 265 
มากกวา่ 12 เดือน 2,723 2,810 

รวม 143,192 115,856 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (2,665) (3,075) 
รวมลูกหนี?การคา้ - กิจการที<ไม่เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 140,527 112,781 
รวมลูกหนี?การคา้ - สุทธิ 156,226 116,638 
ลูกหนี=อื>น - กจิการที>เกี>ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)   
ลูกหนี? กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั  64,743 7,400 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (4,466) (6,941) 
รวมลูกหนี? อื<น - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 60,277 459 
ลูกหนี=อื>น - กจิการที>ไม่เกี>ยวข้องกนั   
รายไดค้า้งรับ 479 441 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (239) (239) 
รวมลูกหนี? อื<น - กิจการที<ไม่เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 240 202 
รวมลูกหนี? อื<น - สุทธิ 60,517 661 
รวมลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื<น - สุทธิ 216,743 117,299 
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 Directors and management’s benefits 

 During the years ended 31 December 2019 and 2018, the Company had employee 

benefit expenses payable to its directors and management as below. 

(Unit: Million Baht) 

 2019 2018 

Short-term employee benefits 38 37 

Post-employment benefits 6 4 

Total 44 41 

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) 

 2019 2018 

Cash 190 208 

Bank deposits 61,324 40,767 

Total 61,514 40,975 

As at 31 December 2019 and 2018, bank deposits in saving accounts carried interests 

between 0.1 and 0.4 percent per annum. 

8. Current investments 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

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

securities 

  

   Cost 96,147  96,147 

   Unrealised gain on changes in value of investment 5,353 4,132 

Investment unit in open-end funds - fair value 101,500 100,279 
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9. Trade and other receivables 

(Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Trade receivables - related party (Note 6)   

Aged on the basis of due dates   

 Not yet due 15,051 3,857 

 Past due   

 Up to 3 months 643 - 

 3 - 6 months 5 - 

 Over 12 months 13,003 14,005 

Total  28,702 17,862 

Less: Allowance for doubtful accounts (13,003) (14,005) 

Total trade receivables - related party, net 15,699 3,857 

Trade receivables - unrelated parties   

Aged on the basis of due dates   

 Not yet due 78,607 47,771 

 Past due   

 Up to 3 months 59,012 63,140 

  3 - 6 months 2,827 1,870 

 6 - 12 months 23 265 

 Over 12 months 2,723 2,810 

Total 143,192 115,856 

Less: Allowance for doubtful accounts (2,665) (3,075) 

Total trade receivables - unrelated parties, net 140,527 112,781 

Total trade receivables - net 156,226 116,638 

Other receivables - related parties (Note 6)   

Other receivables - related parties 64,743 7,400 

Less: Allowance for doubtful accounts (4,466) (6,941) 

Total other receivables - related parties, net 60,277 459 

Other receivables - unrelated parties   

Accrued income 479 441 

Less: Allowance for doubtful accounts (239) (239) 

Total other receivables - unrelated parties, net 240 202 

Total other receivables - net 60,517 661 

Total trade and other receivables - net 216,743 117,299 
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9. ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=อื>น 
(หน่วย: พนับาท) 

 2562 2561 
ลูกหนี=การค้า - กจิการที>เกี>ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)   
อายหุนี?คงคา้งนบัจากวนัที<ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 15,051 3,857 
คา้งชาํระ   
ไม่เกิน 3 เดือน 643 - 
3 - 6 เดือน 5 - 
มากกวา่ 12 เดือน 13,003 14,005 

รวม 28,702 17,862 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (13,003) (14,005) 
รวมลูกหนี?การคา้ - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 15,699 3,857 
ลูกหนี=การค้า - กจิการที>ไม่เกี>ยวข้องกนั   
อายหุนี?คงคา้งนบัจากวนัที<ถึงกาํหนดชาํระ   
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 78,607 47,771 
คา้งชาํระ    
ไม่เกิน 3 เดือน 59,012 63,140 
3 - 6 เดือน 2,827 1,870 
6 - 12 เดือน 23 265 
มากกวา่ 12 เดือน 2,723 2,810 

รวม 143,192 115,856 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (2,665) (3,075) 
รวมลูกหนี?การคา้ - กิจการที<ไม่เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 140,527 112,781 
รวมลูกหนี?การคา้ - สุทธิ 156,226 116,638 
ลูกหนี=อื>น - กจิการที>เกี>ยวข้องกนั (หมายเหตุ 6)   
ลูกหนี? กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั  64,743 7,400 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (4,466) (6,941) 
รวมลูกหนี? อื<น - กิจการที<เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 60,277 459 
ลูกหนี=อื>น - กจิการที>ไม่เกี>ยวข้องกนั   
รายไดค้า้งรับ 479 441 
หกั: ค่าเผื<อหนี?สงสยัจะสูญ (239) (239) 
รวมลูกหนี? อื<น - กิจการที<ไม่เกี<ยวขอ้งกนั, สุทธิ 240 202 
รวมลูกหนี? อื<น - สุทธิ 60,517 661 
รวมลูกหนี?การคา้และลูกหนี? อื<น - สุทธิ 216,743 117,299 

16 

10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลด 
ราคาทุนใหเ้ป็น 

มูลค่าสุทธิที<จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้สาํเร็จรูป 83,641 58,836 (8,717) (17,415) 74,924 41,421 
งานระหวา่งผลิตและติดตั?ง 6,006 4,386 - - 6,006 4,386 
วตัถุดิบ 89,643 77,287 (16,291) (12,752) 73,352 64,535 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 2,531 2,366 (239) (208) 2,292 2,158 
สินคา้ระหวา่งทาง 4,452 10,133 - - 4,452 10,133 
รวม 186,273 153,008 (25,247) (30,375) 161,026 122,633 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท 
(2561: 2 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที<รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  

11. เงนิฝากธนาคารที>มภีาระคํ=าประกนั 
 ยอดคงเหลือนี?  คือ เงินฝากประจาํซึ< งบริษทัฯไดน้าํไปคํ?าประกนัวงเงินสินเชื<อ 

12. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื>อขาย 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ราคาทุน 192 192 
ขาดทุนที<ยงัไม่เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (133) (106) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื<อขาย - มูลค่ายติุธรรม 59 86 
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9. Trade and other receivables 

(Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Trade receivables - related party (Note 6)   

Aged on the basis of due dates   

 Not yet due 15,051 3,857 

 Past due   

 Up to 3 months 643 - 

 3 - 6 months 5 - 

 Over 12 months 13,003 14,005 

Total  28,702 17,862 

Less: Allowance for doubtful accounts (13,003) (14,005) 

Total trade receivables - related party, net 15,699 3,857 

Trade receivables - unrelated parties   

Aged on the basis of due dates   

 Not yet due 78,607 47,771 

 Past due   

 Up to 3 months 59,012 63,140 

  3 - 6 months 2,827 1,870 

 6 - 12 months 23 265 

 Over 12 months 2,723 2,810 

Total 143,192 115,856 

Less: Allowance for doubtful accounts (2,665) (3,075) 

Total trade receivables - unrelated parties, net 140,527 112,781 

Total trade receivables - net 156,226 116,638 

Other receivables - related parties (Note 6)   

Other receivables - related parties 64,743 7,400 

Less: Allowance for doubtful accounts (4,466) (6,941) 

Total other receivables - related parties, net 60,277 459 

Other receivables - unrelated parties   

Accrued income 479 441 

Less: Allowance for doubtful accounts (239) (239) 

Total other receivables - unrelated parties, net 240 202 

Total other receivables - net 60,517 661 

Total trade and other receivables - net 216,743 117,299 

16 

10. Inventories 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Cost 

Reduce cost to net 

realisable value Inventories - net 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Finished goods 83,641 58,836 (8,717) (17,415) 74,924 41,421 

Work in process and 

under installation 6,006 4,386 - - 6,006 4,386 

Raw materials 89,643 77,287 (16,291) (12,752) 73,352 64,535 

Spare parts and factory 

supplies 2,531 2,366 (239) (208) 2,292 2,158 

Goods in transit 4,452 10,133 - - 4,452 10,133 

Total 186,273 153,008 (25,247) (30,375) 161,026 122,633 

 During the current year, the Company reversed the write-down of cost of inventories                           

of Baht 5 million (2018: Baht 2 million), and reduced the amount of inventories 

recognized as expenses during the year.  

11. Restricted bank deposits 

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

12. Investments in available-for-sale securities 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Cost 192 192 

Unrealised loss on changes in value of investments (133) (106) 

Investments in available-for-sale securities - fair value 59 86 
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10. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลด 
ราคาทุนใหเ้ป็น 

มูลค่าสุทธิที<จะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคา้สาํเร็จรูป 83,641 58,836 (8,717) (17,415) 74,924 41,421 
งานระหวา่งผลิตและติดตั?ง 6,006 4,386 - - 6,006 4,386 
วตัถุดิบ 89,643 77,287 (16,291) (12,752) 73,352 64,535 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 2,531 2,366 (239) (208) 2,292 2,158 
สินคา้ระหวา่งทาง 4,452 10,133 - - 4,452 10,133 
รวม 186,273 153,008 (25,247) (30,375) 161,026 122,633 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 5 ลา้นบาท 
(2561: 2 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที<รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  

11. เงนิฝากธนาคารที>มภีาระคํ=าประกนั 
 ยอดคงเหลือนี?  คือ เงินฝากประจาํซึ< งบริษทัฯไดน้าํไปคํ?าประกนัวงเงินสินเชื<อ 

12. เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์เผื>อขาย 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ราคาทุน 192 192 
ขาดทุนที<ยงัไม่เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (133) (106) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื<อขาย - มูลค่ายติุธรรม 59 86 
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10. Inventories 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Cost 

Reduce cost to net 

realisable value Inventories - net 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Finished goods 83,641 58,836 (8,717) (17,415) 74,924 41,421 

Work in process and 

under installation 6,006 4,386 - - 6,006 4,386 

Raw materials 89,643 77,287 (16,291) (12,752) 73,352 64,535 

Spare parts and factory 

supplies 2,531 2,366 (239) (208) 2,292 2,158 

Goods in transit 4,452 10,133 - - 4,452 10,133 

Total 186,273 153,008 (25,247) (30,375) 161,026 122,633 

 During the current year, the Company reversed the write-down of cost of inventories                           

of Baht 5 million (2018: Baht 2 million), and reduced the amount of inventories 

recognized as expenses during the year.  

11. Restricted bank deposits 

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

12. Investments in available-for-sale securities 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Cost 192 192 

Unrealised loss on changes in value of investments (133) (106) 

Investments in available-for-sale securities - fair value 59 86 
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13.2 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ร้อกเวธิ ซิสเตม็ส์ เฟอร์นิเจอร์ 
(อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั 

 2562 2561 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 179 128 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 121 132 
หนีG สินหมุนเวยีน 200 169 
หนีG สินไม่หมุนเวยีน 37 57 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 63 34 

 สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บริษทั ร้อกเวธิ ซิสเตม็ส์ เฟอร์นิเจอร์ 
(อินเดีย) ไพรเวท จาํกดั 

 สาํหรับปีสิGนสุดวนัทีK 31 ธนัวาคม 
 2562 2561 
รายได ้ 414 275 
กาํไร (ขาดทุน)  33 (9) 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 29 (9) 

ณ  วันทีK  31 ธันวาคม  2562 และ  2561 บริษัทฯได้ตัG งสํารองค่าเผืKอการด้อยค่าของเงินลงทุนใน                       
บริษทัร่วมเตม็จาํนวนแลว้ 

14. เงนิลงทุนระยะยาวอื/น 
 เงินลงทุนระยะยาวอืKนนีG  คือ เงินลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั นอร์มมี ไอดีเอ็ม จาํกดั เป็นจาํนวน 

15,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจาํนวนเงินทัGงสิGน 1.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 
ของจาํนวนหุน้สามญัทัGงหมด  
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13.2 Summarised financial information of associate 

 Summarised information about financial position 

 (Unit: Million Baht) 

 Rockworth Systems Furniture 

(India) Private Limited 

 2019 2018 

Current assets 179 128 

Non-current assets 121 132 

Current liabilities 200 169 

Non-current liabilities 37 57 

Shareholders’ equity 63 34 

 Summarised information about comprehensive income 

 (Unit: Million Baht) 

 Rockworth Systems Furniture 

(India) Private Limited 

 For the year ended 31 December 

 2019 2018 

Revenues 414 275 

Profit (loss)  33 (9) 

Total comprehensive income 29 (9) 

 As at 31 December 2019 and 2018, 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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15. อสังหาริมทรัพย์เพื/อการลงทุน 
 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้

ดงันีG  

  (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 69,600 65,500 
กาํไรจากการตีราคาเป็นมูลค่ายติุธรรม - 4,100 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 69,600 69,600 

 อสังหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุนของบริษทัฯเป็นทีKดินและอาคารใหเ้ช่า บริษทัฯแสดงอสังหาริมทรัพย ์      
เพืKอการลงทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมซึK งประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑ์วิธีพิจารณาจาก

รายได ้(Income Approach)  

 ขอ้สมมติฐานหลกัทีKใชใ้นการประเมินมูลค่ายติุธรรม สรุปไดด้งันีG  

  
ผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม 

เมืKออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิKมขึGน 
อตัราการใชพ้ืGนทีK (ร้อยละ) 75 มูลค่ายติุธรรมเพิKมขึGน 
อตัราผลตอบแทน (ร้อยละ) 9 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราคิดลด (ร้อยละ) 12 มูลค่ายติุธรรมลดลง 
อตัราค่าเช่าต่อพืGนทีK (บาท/ตารางเมตร/เดือน) 87 มูลค่ายติุธรรมเพิKมขึGน 

 บริษทัฯไดน้าํอสงัหาริมทรัพยเ์พืKอการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 70 ลา้นบาท (2561: 70 ลา้นบาท) 
ไปคํGาประกนัวงเงินสินเชืKอทีKไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
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15. Investment properties 

 A reconciliation of the net book value of investment properties for the years 2019 and 

2018 is presented below. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Net book value at beginning of year 69,600 65,500 

Gain from a fair value adjustment - 4,100 

Net book value at end of year 69,600 69,600 

 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 

Capitalisation rate (%) 9 Decrease in fair value 

Discount rate (%) 12 Decrease in fair value 

Rental rate (Baht/square metre/month) 87 Increase in fair value 

  The Company has mortgaged the investment properties amounting to approximately                 

Baht 70 million (2018: Baht 70 million) as collateral against credit facilities received 

from financial institutions. 
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 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการประเมินราคาที7ดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2561 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบ                     
ราคาตลาด (Market Comparison Approach) 

 ขอ้สมมติฐานหลกัที7ใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาที7ตีใหม่ สรุปไดด้งันีH  

  
ผลกระทบต่อราคาที7ตีใหม่ 

เมื7ออตัราตามขอ้สมมติฐานเพิ7มขึHน 
ราคาต่อตารางวา (พนับาท) 12 - 380 มูลค่ายติุธรรมเพิ7มขึHน 

รายละเอียดของที7ดินที7แสดงตามราคาที7ตีใหม่มีดงันีH  
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ราคาทุนเดิม 70,669 70,669 
ส่วนเพิ7มจากการตีราคา 114,367 114,367 
ราคาที7ตีใหม่ 185,036 185,036 

 ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ7 งไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 19 ลา้นบาท (2561: 2 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ7งซึ7 งตดัค่าเสื7อมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื7อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงินประมาณ                  
322 ลา้นบาท (2561: 329 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้าํที7ดินพร้อมสิ7งปลูกสร้าง เครื7องจกัรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไปคํHาประกนัวงเงินสินเชื7อที7
ไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 

17. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน  
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันีH  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 27,847 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (26,265) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,582 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2561:  
ราคาทุน 26,747 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (25,061) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 1,686 
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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) 

 2019 2018 

Original cost 70,669 70,669 

Surplus from revaluation 114,367 114,367 

Revalued amount 185,036 185,036 

As at 31 December 2019, the Company had vehicles and equipment with net book 

value of Baht 19 million (2018: Baht 2 million) which were acquired under finance lease 

agreements. 

As at 31 December 2019, 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 322 million (2018: Baht 329 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 2019 and 2018 is presented 

below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Computer software 

As at 31 December 2019  

Cost 27,847 

Less Accumulated amortisation (26,265) 

Net book value 1,582 

  

As at 31 December 2018  

Cost 26,747 

Less Accumulated amortisation (25,061) 

Net book value 1,686 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันีH  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  1,686 3,097 
ซืHอเพิ7มระหวา่งปี 1,100 40 
ค่าตดัจาํหน่าย (1,204) (1,451) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  1,582 1,686 

18. สิทธิการเช่า  
 มูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่า ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันีH  

 (หน่วย: พนับาท) 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562:  
ราคาทุน 6,763 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (6,763) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - 
ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2561:  
ราคาทุน 26,640 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (24,386) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 2,254 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันีH  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี  2,254 4,641 
ค่าตดัจาํหน่าย (2,254) (2,387) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี  - 2,254 
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 A reconciliation of the net book value of intangible asset for the years 2019 and 2018 is 

presented below. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Net book value at beginning of year 1,686 3,097 

Acquisition during the year 1,100 40 

Amortisation (1,204) (1,451) 

Net book value at end of year 1,582 1,686 

18. Leasehold rights 

 The net book value of leasehold rights as at 31 December 2019 and 2018 is presented 

below. 

(Unit: Thousand Baht) 

As at 31 December 2019:  

Cost 6,763 

Less Accumulated amortisation (6,763) 

Net book value - 

As at 31 December 2018:  

Cost 26,640 

Less Accumulated amortisation (24,386) 

Net book value 2,254 

 A reconciliation of the net book value of leasehold rights for the years 2019 and 2018 is 

presented below. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Net book value at beginning of year 2,254 4,641 

Amortisation (2,254) (2,387) 

Net book value at end of year - 2,254 
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19. เงนิกู้ยืมระยะสั:นจากสถาบันการเงนิ/เจ้าหนี:ทรัสต์รีซีท 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบีHย   
 (ร้อยละต่อปี) 2562 2561 
เงินกูย้มืระยะสัHนจากสถาบนัการเงิน -                  
ตัVวสญัญาใชเ้งิน 

คงที7ร้อยละ 4.00  
ถึง 7.60 215,000 130,000 

    
เจา้หนีHทรัสตรี์ซีท คงที7ร้อยละ 3.47              

ถึง 4.79 25,460 - 

วงเงินสินเชื7อขา้งตน้คํHาประกนัโดยการจาํนองอสงัหาริมทรัพยเ์พื7อการลงทุน ที7ดินพร้อมสิ7งปลูกสร้าง 
เครื7องจกัรและอุปกรณ์ การจาํนาํเงินฝากของบริษทัฯจาํนวนหนึ7 ง และคํHาประกนัโดยกรรมการของ
บริษทัฯ  

20. เจ้าหนี:การค้าและเจ้าหนี:อืDน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
เจา้หนีHการคา้ - กิจการที7เกี7ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 2,048 379 
เจา้หนีHการคา้ - กิจการที7ไม่เกี7ยวขอ้งกนั 87,007 78,087 
เจา้หนีH อื7น - กิจการที7ไม่เกี7ยวขอ้งกนั  7,667 4,486 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12,410 5,193 
รวมเจา้หนีHการคา้และเจา้หนีH อื7น 109,132 88,145 

21. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
   (หน่วย: พนับาท) 
 

เงินกู ้
อตัราดอกเบีHย 
(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2562 2561 

เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร MLR - 2 ชาํระคืนเป็นงวดทุกเดือน 
เริ7มตัHงแต่เดือน
พฤศจิกายน 2561 

18,240 28,320 

หกั: ส่วนที7ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ7งปี    (10,080) (10,080) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที7ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ7งปี  8,160 18,240 
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19. Short-term loans from financial institutions / Trust receipts 

(Unit: Thousand Baht) 

 Interest rate   

 (percent per annum) 2019 2018 

Short-term loans from financial 

institutions - promissory notes 

Fixed rate between 

4.00 to 7.60 215,000 130,000 

Trust receipts Fixed rate between   

 3.47 to 4.79 25,460 - 

  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) 

 2019 2018 

Trade payables - related party (Note 6) 2,048 379 

Trade payables - unrelated parties 87,007 78,087 

Other payables - unrelated parties 7,667 4,486 

Accrued expenses 12,410 5,193 

Total trade and other payables  109,132 88,145 

21. Long-term loans  

   (Unit: Thousand Baht) 

 Interest rate   

 (percent    

Loan per annum) Repayment schedule 2019 2018 

Long-term loans       

from bank 

MLR - 2 Monthly installments 

       as from November 2018 

18,240 28,320 

Less: Current portion   (10,080) (10,080) 

Long-term loans, net of current portion  8,160 18,240 
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 การเปลี7ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิHนสุดวนัที7 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงันีH  

 (หน่วย: พนับาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที7 1 มกราคม 2562 28,320 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (10,080) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562 18,240 

เงินกูย้มืดงักล่าวคํHาประกนัโดยการจาํนองที7ดินพร้อมสิ7งปลูกสร้างของบริษทัฯ  

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเงื7อนไขทางการเงินบางประการตามที7ระบุในสัญญา เช่น                 
การดาํรงอตัราส่วนหนีH สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีH ใหเ้ป็นไป
ตามอตัราที7กาํหนดในสญัญา เป็นตน้ 

 ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามที7ระบุไวใ้นสญัญาเงินกูไ้ด ้
ซึ7 งภายใตส้ัญญาเงินกูย้มืดงักล่าว ผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกเงินกูย้มืดงักล่าวคืนทนัที แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ
ไดรั้บจดหมายแจง้จากธนาคารผูใ้หกู้ใ้หก้ารผอ่นปรนเงื7อนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าว 
บริษทัฯจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมจาํนวนดงักล่าว ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562 เป็นไปตามกาํหนดการ
ชาํระคืนตามปกติ 

22. หนี:สินตามสัญญาเช่าการเงนิ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
หนีH สินตามสญัญาเช่าการเงิน 19,296 1,646 
หกั: ดอกเบีHยรอการตดัจาํหน่าย (1,376) (70) 
รวม 17,920 1,576 
หกั: ส่วนที7ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ7งปี (3,233) (504) 
หนีH สินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที7ถึงกาํหนด                    

ชาํระภายในหนึ7งปี 14,687 1,072 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซิ7งเพื7อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงาน
ของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี7ยประมาณ              
4 ถึง 5 ปี สญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาที7บอกเลิกไม่ได ้
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Movement of the long-term loan account during the year ended 31 December 2019 are 

summarised below:  

(Unit: Thousand Baht) 

Balance as at 1 January 2019 28,320 

Less: Repayment (10,080) 

Balance as at 31 December 2019 18,240 

The above loans are secured by the mortgage of land with construction thereon of                           

the Company. 

The loan agreement contains 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. 

As at 31 December 2019, the Company was unable to maintain financial ratios 

stipulated in an agreement. Under the agreement, this means the lender has the right 

to call the loan immediately, however the Company received a letter from the lender, 

granting a waiver for such non-compliance subject. The Company has therefore 

classified the loan as per original repayment schedule as at 31 December 2019. 

22. Liabilities under finance lease agreements 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Liabilities under finance lease agreements 19,296 1,646 

Less: Deferred interest expenses (1,376) (70) 

Total 17,920 1,576 

Less: Portion due within one year (3,233) (504) 

Liabilities under finance lease agreements - net of 

current portion 14,687 1,072 

 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. 
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บริษทัฯมีภาระผกูพนัที7จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขัHนตํ7าตามสญัญาเช่าการเงินดงันีH   

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2562 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้งจ่ายทัHงสิHนตามสญัญาเช่า 3,734 15,562 19,296 
ดอกเบีHยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (501) (875) (1,376) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้งจ่ายทัHงสิHน                  
ตามสญัญาเช่า 3,233 14,687 17,920 

 
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้งจ่ายทัHงสิHนตามสญัญาเช่า 555 1,091 1,646 
ดอกเบีHยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (51) (19) (70) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้งจ่ายทัHงสิHน                  
ตามสญัญาเช่า 504 1,072 1,576 
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 Future minimum lease payments required under the finance lease agreements were as 

follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2019 

 Less than 1 year  1 - 5 years Total 

Future minimum lease payments 3,734 15,562 19,296 

Deferred interest expenses (501) (875) (1,376) 

Present value of future minimum lease 

payments  3,233 14,687 17,920 

 

(Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2018 

 Less than 1 year  1 - 5 years Total 

Future minimum lease payments 555 1,091 1,646 

Deferred interest expenses (51) (19) (70) 

Present value of future minimum lease 

payments  504 1,072 1,576 
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 เมื$อวนัที$ 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที$ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน         
ราชกิจจานุเบกษา ซึ$ งได้กาํหนดอัตราค่าชดเชยเพิ$มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สําหรับลูกจ้างซึ$ ง                       
ทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึMนไปให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ัMงแต่วนัที$ 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี$ยนแปลงดงักล่าวถือ
เป็นการแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯมี
หนีM สินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ$มขึMน 17 ลา้นบาท บริษทัฯบนัทึกผลกระทบจาก
การเปลี$ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในกาํไรขาดทุนของ                 
ปีปัจจุบนั 

 บริษทัฯคาดว่าจะมีการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้เป็นจาํนวน                         
2 ลา้นบาท (2561: 3 ลา้นบาท)  

 ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี$ยถ่วงนํM าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 23 ปี (2561: 22 ปี) 

 สมมติฐานที$สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันีM  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 2562 2561 

อตัราคิดลด 1.6 2.3 
อตัราการขึMนเงินเดือนในอนาคต 5.0 0.0 - 4.0 
อตัราการเปลี$ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0.0 - 55.0 0.0 - 46.0 

 ผลกระทบของการเปลี$ยนแปลงสมมติฐานที$สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีM  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 
  

โครงการผลประโยชน ์
หลงัออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั                      
การปฏิบติังานครบกาํหนด

ระยะเวลา 
 เพิ$มขึMน 1% ลดลง 1% เพิ$มขึMน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (5,805) 6,679 (17) 19 
อตัราการขึMนเงินเดือนในอนาคต 6,382 (5,680) - - 
อตัราการเปลี$ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (6,065) 1,830 (19) 15 
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 On 5 April 2019, The Labor Protection Act (No. 7) B.E. 2562 was announced in the Royal 

Gazette. This stipulates additional legal severance pay rates for employees who have 

worked for an uninterrupted period of twenty years or more, with such employees entitled 

to receive not less than 400 days’ compensation at the latest wage rate. The law was 

effective from 5 May 2019. This change is considered a post-employment benefits plan 

amendment and the Company has additional long-term employee benefit liabilities of Baht 

17 million as a result. The Company reflects the effect of the change by recognising past 

service costs as expenses in profit or loss of the current year. 

 The Company expect to pay Baht 2 million of long-term employee benefits during the 

next year (2018: Baht 3 million). 

 As at 31 December 2019, the weighted average duration of the liabilities for long-term 

employee benefit is 23 years (2018: 22 years). 

 Significant actuarial assumptions are summarised below: 

 (Unit: % per annum) 

 2019 2018 

Discount rate 1.6 2.3 

Salary increase rate  5.0 0.0 - 4.0 

Staff turnover rate  0.0 - 55.0 0.0 - 46.0 

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present 

value of the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2019 and 2018 

are summarised below: 

(Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2019 

 Legal severance  

payment plan 

 

Long service awards 

 Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1% 

Discount rate (5,805) 6,679 (17) 19 

Salary increase rate 6,382 (5,680) - - 

Staff turnover rate (6,065) 1,830 (19) 15 
     

(Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2018 

 Legal severance  

payment plan 

 

Long service awards 

 Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1% 

Discount rate (3,959) 4,545 (20) 22 

Salary increase rate 4,820 (4,226) - - 

Staff turnover rate (4,159) 1,228 (22) 17 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 
  

โครงการผลประโยชน ์
หลงัออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลั                                 
การปฏิบติังานครบกาํหนด

ระยะเวลา 
 เพิ$มขึMน 1% ลดลง 1% เพิ$มขึMน 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด (3,959) 4,545 (20) 22 
อตัราการขึMนเงินเดือนในอนาคต 4,820 (4,226) - - 
อตัราการเปลี$ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน  (4,159) 1,228 (22) 17 

24. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์ 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที$ดิน ทัMงนีM ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

25. สํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ$ งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี                           
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีM จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

26. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที$สาํคญัดงัต่อไปนีM  

 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชนอื์$นของพนกังาน 276,753 223,890 
ค่าเสื$อมราคา 25,349 23,710 
ค่าตดัจาํหน่าย 3,458 3,838 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 2,859 3,195 
ค่าขนส่ง 11,289 8,355 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด 16,120 12,738 
วตัถุดิบและวสัดุสิMนเปลืองใชไ้ป 352,696 288,770 
การเปลี$ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ (26,425) 1,620 
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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) 

 2019 2018 

Salaries and wages and other employee benefits 276,753  223,890 

Depreciation 25,349 23,710 

Amortisation expenses 3,458 3,838 

Rental expenses from operating lease agreements 2,859 3,195 

Transportation expenses 11,289 8,355 

Marketing expenses 16,120 12,738 

Raw materials and consumables used 352,696 288,770 

Changes in inventories of finished goods and                               

work in process (26,425) 1,620 
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27.  ภาษเีงนิได้ 
 ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิMนสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีM  

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี - - 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชั$วคราว                  

และการกลบัรายการผลแตกต่างชั$วคราว (1,401) 1,099 
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษเีงนิได้ทีIแสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน (1,401) 1,099 

จาํนวนภาษีเงินไดที้$เกี$ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื$นสําหรับปี
สิMนสุดวนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันีM   

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที$เกี$ยวขอ้งกบักาํไร                                             

จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย 239 174 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที$เกี$ยวขอ้งกบักาํไรจากการตีราคาที$ดิน - 6,690 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที$เกี$ยวขอ้งกบัขาดทุน                             

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (273) - 
 (34) 6,864 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีกบัภาษีเงินไดมี้ดงันีM  
 (หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (3,671) 11,926 
   
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (734) 2,385 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:   
รายไดที้$ไดรั้บการยกเวน้ภาษี (129) (844) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 590 510 
ค่าใชจ่้ายที$มีสิทธิหกัไดเ้พิ$มขึMน (1,128) (952) 

รวม (667) (1,286) 
ค่าใชจ่้าย (ผลประโยชน)์ ภาษีเงินไดที้$แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน (1,401) 1,099 
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27.  Income tax   

 Income tax for the years ended 31 December 2019 and 2018 are made up as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Current income tax:   

Current income tax charge - - 

Deferred tax:   

Relating to origination and reversal of       

     temporary differences (1,401) 1,099 

Income tax expenses (benefits) reported in profit or 

loss (1,401) 1,099 

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income 

for the years ended 31 December 2019 and 2018 are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Deferred tax relating to gain from change in value of 

   available-for-sale investments 239 174 

Deferred tax relating to gain on revaluation of land - 6,690 

Deferred tax relating to actuarial loss (273) - 

 (34) 6,864 

The reconciliation between accounting profit (loss) and income tax is shown below. 

 (Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Accounting profit (loss) before tax (3,671) 11,926 

   

Applicable tax rate 20% 20% 

Accounting profit (loss) before tax multiplied by income tax rate (734) 2,385 

Effects of:   

Exemption of income (129) (844) 

Non-deductible expenses 590 510 

   Additional expense deductions allowed (1,128) (952) 

Total (667) (1,286) 

Income tax expenses (benefits) reported in profit or loss (1,401) 1,099 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีM สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนีM  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 2562 2561 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
ค่าเผื$อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 5,049 6,075 
กาํไรที$ยงัไม่เกิดขึMนจากการขายและเช่ากลบัคืน 107 - 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15,199 10,699 
ขาดทุนทางภาษีที$ยงัไม่ไดใ้ช ้ 6,978 8,750 

รวม 27,333 25,524 
หนีMสินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
กาํไรที$ยงัไม่เกิดขึMนจากการเปลี$ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน                
ในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย 1,044 806 

กาํไรจากการตีราคาอสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน 5,699 5,564 
กาํไรจากการตีราคาที$ดิน 22,873 22,873 

รวม 29,616 29,243 

28. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัMนพืMนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื$น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี$ยถ่วงนํMาหนกัของหุน้สามญัที$ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

29. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที$นาํเสนอนีMสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที$ผูมี้อาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ$าเสมอเพื$อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทัMงนีM ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคือกรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ 

 บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที$รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจาํหน่าย
เฟอร์นิเจอร์ บริษทัฯประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจาก                               
การดาํเนินงานซึ$ งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัที$ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน                          
ในงบการเงิน ดงันัMน รายได ้กาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยที์$แสดงอยูใ่นงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 
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The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Statements of financial position 

 2019 2018 

Deferred tax assets   

Allowance for diminution in value of inventories 5,049 6,075 

Unrealised gain for sales and leaseback 107 - 

Provision for long-term employee benefits 15,199 10,699 

Unused tax loss 6,978 8,750 

Total 27,333 25,524 

Deferred tax liabilities    

Unrealised gain on changes in value of available-for-

sale investments 1,044 806 

Gain on valuation of investment properties 5,699 5,564 

Gain on revaluation of land 22,873 22,873 

Total 29,616 29,243 

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 

 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. 
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 ขอ้มูลเกี$ยวกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึMนตามสถานที$ตัMงของลูกคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2562 2561 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   
ประเทศไทย 660,435 594,682 
ทวปีเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) 48,427 28,470 
ทวปียโุรป 124 487 
ทวปีอเมริกา - 365 
รวม 708,986 624,004 

 ขอ้มูลเกี$ยวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที$มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10                           
ของรายไดข้องกิจการ  

30. กองทุนสํารองเลีMยงชีพ 
 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตัMงกองทุนสาํรองเลีMยงชีพขึMนตามพระราชบญัญติักองทุน

สํารองเลีM ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลีMยงชีพนีMบริหารโดยบริษทั อเมริกนัอินเตอร์แนชชั$นแนล 
แอสชวัรันส์ จาํกดั และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื$อพนกังานนัMนออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 6 ลา้นบาท 
(2561: 5 ลา้นบาท) 

31. ภาระผูกพนัและหนีMสินทีIอาจเกดิขึMน 

31.1 ภาระผูกพนัเกีIยวกบัการซืMอวตัถุดบิและรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจาํนวนเงิน 0.4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2561: 0.5                       

ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.5 ลา้นบาท) ซึ$ งเกี$ยวขอ้งกบัการซืMอวตัถุดิบและสินคา้และมีรายจ่าย
ฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 1.4 ลา้นบาท (2561: 2.6 ลา้นบาท) ซึ$ งเกี$ยวขอ้งกบัการปรับปรุงอาคารสํานกังาน 
และซืMอซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
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 Geographic information 

 Revenue from external customers is based on locations of the customers. 

(Unit: Thousand Baht) 

 2019 2018 

Revenues from external customers   

Thailand 660,435 594,682 

Asia (excluded of Thailand) 48,427 28,470 

Europe 124 487 

America - 365 

Total 708,986 624,004 

 Major customers 

 For the years 2019 and 2018, 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 2019 

amounting to approximately Baht 6 million (2018: Baht 5 million) were recognised                        

as expenses. 

31. Commitments and contingent liabilities 

31.1 Purchase of raw material commitments and capital commitment 

 As at 31 December 2019, the Company had commitments relating to purchasing of                     

raw materials and finished goods approximately USD 0.4 million (2018: USD 0.5 million 

and Baht 0.5 million), and had capital commitment in respect of improvement of office 

building and purchase computer software approximately Baht 1.4 million (2018: Baht 

2.6 million). 
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31.2 ภาระผูกพนัเกีIยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 
บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานที$เกี$ยวขอ้งกบัการเช่าที$ดิน พืMนที$ในอาคารสาํนกังาน ยานพาหนะ 
และสญัญาบริการ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตัMงแต่ 1 ถึง 3 ปี  

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขัMนตํ$าที$ตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการภายใน       
1 ปี จาํนวน 3 ลา้นบาท (2561: 5 ลา้นบาท) 

ณ วนัที$ 1 มกราคม 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าที$ดินเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ$ งมีจาํนวนเงินขัMนตํ$า              
ที$ตอ้งจ่ายในอนาคตทัMงสิMนจาํนวน 16 ลา้นบาท 

31.3 การคํMาประกนั 
31.3.1  ณ วนัที$ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือคํMาประกนัซึ$ งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ

เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 34 ลา้นบาท (2561: 20 ลา้นบาท) ซึ$ งเกี$ยวเนื$องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติั
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ เพื$อค ํMาประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการปฏิบติังานตาม
สญัญา  

31.3.2 บริษัทฯคํM าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื$อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน  228 ล้านรูปี                                    
(2561: 228 ลา้นรูปี) 

32. ลาํดบัชัMนของมูลค่ายุตธิรรม 
 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหนีM สินที$วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชัMนของมูลค่ายติุธรรม ดงันีM  
(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีIวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนชั$วคราว     
ตราสารหนีM  - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 101,500 - 101,500 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย     
ตราสารทุน 59 - - 59 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน - - 69,600 69,600 
ที$ดิน - - 185,036 185,036 
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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 in up to 1 year was Baht 3 million (2018: Baht 5 million). 

As at 1 January 2020, the Company has entered into lease agreement in respect of the 

lease of land. The term of the agreement is 3 years. Future minimum lease payments 

required under this operating lease contract was Baht 16 million. 

31.3 Guarantees 

31.3.1 As at 31 December 2019, there were outstanding bank guarantees of approximately 

Baht 34 million (2018: Baht 20 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 (2018: INR 228 million). 

32. Fair value hierarchy 

 As at 31 December 2019 and 2018, 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 2019 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value      

Current investment     

Debt instruments - Investment                      

unit in open-end funds - 101,500 - 101,500 

Available-for-sale investments     

Equity instruments  59 - - 59 

Investment properties - - 69,600 69,600 

Land - - 185,036 185,036 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีIวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนชั$วคราว     
ตราสารหนีM  - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด - 100,279 - 100,279 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื$อขาย     
ตราสารทุน 86 - - 86 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื$อการลงทุน - - 69,600 69,600 
ที$ดิน - - 185,036 185,036 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชัMนของมูลค่ายติุธรรม 
33. เครืIองมือทางการเงนิ 
33.1 นโยบายการบริหารความเสีIยง 
 เครื$องมือทางการเงินที$สาํคญัของบริษทัฯตามที$นิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัที$ 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื$องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินฝากสถาบนัการเงิน                     
ลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื$น เงินลงทุน เงินกูย้มืระยะสัMน เจา้หนีMทรัสตรี์ซีท เจา้หนีMการคา้และเจา้หนีM อื$น
เงินกูย้ืมระยะยาวและหนีM สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯมีความเสี$ยงที$เกี$ยวขอ้งกบัเครื$องมือทาง
การเงินดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี$ยงดงันีM  

 ความเสีIยงด้านการให้สินเชืIอ 
  บริษทัฯมีความเสี$ยงดา้นการใหสิ้นเชื$อที$เกี$ยวเนื$องกบัลูกหนีMการคา้และลูกหนีM อื$น ฝ่ายบริหารควบคุม                          

ความเสี$ยงนีM โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื$อที$เหมาะสม ดงันัMนบริษทัฯ                         
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที$เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชื$อ นอกจากนีM  การใหสิ้นเชื$อของ
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเนื$องจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ที$หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย 
จาํนวนเงินสูงสุดที$บริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื$อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีMการคา้และ
ลูกหนีM อื$นที$แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสีIยงจากอตัราดอกเบีMย 
  บริษทัฯมีความเสี$ยงจากอตัราดอกเบีMยที$สาํคญัอนัเกี$ยวเนื$องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสัMน

เจ้าหนีM ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะยาวและหนีM สินตามสัญญาเช่าการเงินที$มีดอกเบีM ย สินทรัพยแ์ละ
หนีM สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีM ยที$ปรับขึMนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีM ยคงที$                 
ซึ$ งใกลเ้คียงกับอตัราตลาดในปัจจุบนั รายละเอียดของเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยืมระยะสัM น                           
เจา้หนีMทรัสตรี์ซีท เงินกูย้ืมระยะยาวและหนีM สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 7 19 21 และ 22 ตามลาํดบั 

  บริษทัฯมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื$อป้องกนัความเสี$ยงจากอตัราดอกเบีMย 
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 (Unit: Thousand Baht) 

 As at 31 December 2018 

 Level 1 Level 2 Level 3 Total 

Assets measured at fair value      

Current investment     

Debt instruments - Investment                      

unit in open-end funds - 100,279 - 100,279 

Available-for-sale investments     

Equity instruments  86 - - 86 

Investment properties - - 69,600 69,600 

Land - - 185,036 185,036 

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

33. Financial instruments 

33.1 Financial risk management 

 The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard                               

No. 107 “Financial Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise 

deposits with financial institutions, trade and other receivables, investments, short-term 

loans, trust receipts, trade and other payables, 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. 

34 

 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. 

 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 2019 and 2018, the balances of financial assets and liabilities 

denominated in foreign currencies are summarised below. 

Foreign currency Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 1.2 0.7 1.2 0.3 30.1540 32.4498 

 As at 31 December 2019 and 2018, 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. 

33.2 Fair values of financial instruments 

  Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature and 

the loans bear interest rates that approximate the current market rate, their fair value is 

not expected to be materially different from the amounts presented in the statements of 

financial position. 
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 ความเสีIยงจากอตัราแลกเปลีIยน 
 บริษทัฯมีความเสี$ยงจากอตัราแลกเปลี$ยนที$สาํคญัอนัเกี$ยวเนื$องจากการซืMอหรือขายสินคา้เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษทัฯพิจารณาทาํสญัญาซืMอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เป็นครัM งคราว ซึ$ งส่วนใหญ่                                 
มีอายสุญัญาไม่เกินหนึ$งปีเพื$อใชเ้ป็นเครื$องมือในการบริหารความเสี$ยง 

 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีM สินทางการเงินที$เป็น
สกลุเงินตราต่างประเทศ ดงันีM  

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หนีM สินทางการเงิน อตัราแลกเปลี$ยนเฉลี$ย 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 0.7 1.2 0.3 30.1540 32.4498 

 ณ วนัที$ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่มีสญัญาซืMอขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ 

 นอกจากนีM  บริษทัฯยงัมีความเสี$ยงจากการมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในต่างประเทศ ที$บริษทัฯไม่ไดท้าํ
สญัญาป้องกนัความเสี$ยงไว ้

33.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครืIองมือทางการเงนิ 
 เนื$องจากเครื$องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัMน เงินกูย้มืมีอตัราดอกเบีMย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีMยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของเครื$องมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีที$แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

34. การบริหารจดัการทุน  
 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที$สาํคญัของบริษทัฯคือการจดัใหมี้ซึ$ งโครงสร้างทุนที$เหมาะสม   

เพื$อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัที$                
31 ธันวาคม 2562 งบการเงินซึ$ งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียมีอตัราส่วนหนีM สินต่อทุนเท่ากบั 
1.08:1 (2561: 0.7:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการซึ$ งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนมีอตัราส่วน
หนีM สินต่อทุนเท่ากบั 1.08:1 (2561: 0.7:1)  

35. การอนุมตังิบการเงนิ 
 งบการเงินนีMไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯเมื$อวนัที$ 24 กมุภาพนัธ์ 2563 
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 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. 

 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 2019 and 2018, the balances of financial assets and liabilities 

denominated in foreign currencies are summarised below. 

Foreign currency Financial assets Financial liabilities Average exchange rate 

 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 (Million) (Million) (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar 1.2 0.7 1.2 0.3 30.1540 32.4498 

 As at 31 December 2019 and 2018, 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. 

33.2 Fair values of financial instruments 

  Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature and 

the loans bear interest rates that approximate the current market rate, their fair value is 

not expected to be materially different from the amounts presented in the statements of 

financial position. 

35 

34. Capital management 

 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has 

appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder 

value. As at 31 December 2019, the Company’s debt-to-equity ratio in the financial 

statements in which the equity method is applied was 1.08:1 (2018: 0.7:1), and the 

Company’s debt-to-equity ratio in the separate financial statements in which the cost 

method is applied was 1.08:1 (2018: 0.7:1).  

35. Approval of financial statements 

  These financial statements were authorised for issue by the Company’s Audit Committee 

on 24 February 2020. 
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