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สารจากประธาน
กรรมการบริษัท

สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
ในปี 2562 ที่ผ่านมา  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.8  ลดลงจากปี 2561  ที่ขยายตัวร้อยละ 4.1
เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวจากผลกระทบของความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน
อีกทั้งภายในประเทศประสบปัญหาอุทกภัยในหลายๆ จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
ในปี 2563 คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงขยายตัวไม่มากจากปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 3 เนื่องจากปัญหาการเมืองภายในและปัญหาภัยแล้ง รวมถึงเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่มีความชัดเจนและข้อสรุปของ
ข้อขัดแย้งทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน
ในส่วนของบริษัท ในปี 2562 มีผลประกอบการที่ดีขึ้น โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.62 แต่เนื่องจากบริษัท
จ�ำเป็นต้องตั้งส�ำรองให้กับพนักงานที่ครบเกษียณอายุท�ำงานเป็น 400 วัน จึงต้องตั้งส�ำรองค่าใช้จ่ายทางบัญชีเพิ่มขึ้นอีก
17 ล้านบาท  เป็นผลให้บริษัทมีผลขาดทุน 2.27 ล้านบาท
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ที่มีส่วนส�ำคัญ
ในการผลักดันให้บริษัท ไปสู้เป้าหมาย  เรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันตลอดไป

									นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการบริหาร
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วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ
วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานชั้นนำ�ของเอเชีย ที่สร้างสรรค์สถานที่ทำ�งานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการทำ�งานของคนเพิ่มมากขึ้น
The Leading Company in the industry of Office-Furniture in Asia, Establishing
a satisfyingly efficient workplace in which people can cultivate their
potential.

พันธกิจ

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

VISION

MISSION
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คุณค่าขององค์กร
หรือวัฒนธรรมขององค์กร
คุณค่าขององค์กร
CORPORATE VALUES

ท�ำส�ำเร็จ : เชื่อว่าการทุ่มเทการท�ำงานและใส่ใจทุกรายละเอียดของงานที่เราท�ำ จะ
บรรลุถึงความส�ำเร็จขององค์กร
ACCOMPLISHED : With a proven track record, a heritage to be proud of,
Rockworth is best placed to communicate their achievements and be
proud of all they have delivered over the years.
มีพลัง : ที่จะสร้างสรรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ พร้อมการบริการที่เป็นเลิศ
STRONG : The business is strong, effective and has proven to be stable
for a number of decades. The network is in place for Rockworth to
prove they have depth and breadth of experience that customers can
rely upon and trust.
ท�ำงานร่วมกัน : ร่วมมือกับลูกค้าและคู่ค้ารายส�ำคัญในการศึกษาวิจัย และน�ำความรู้
ต่างๆนี้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างนวัตกรรม เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของผู้ใช้งาน
COLLABORATIVE : Working hand in hand with customers and key partners,
Rockworth works collaboratively to initiate change-being proactive in
response to customer / market requirements rather than reactive.
Developing strong relationships with a wider range of stakeholders to
ensure the business is seen as working in conjunction with key sectors
and influential players.
จินตนาการ : เรามีจินตนาการที่จะน�ำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการท�ำธุรกิจ
IMAGINATIVE : Creatively thinking ‘outside’ of the industry norms,
Rockworth looks to what is next. Inventive and forward-thinking, the
business does not stay still but is always using its imagination to create
the next new range of products or engage with customers in a new and
unique way.
คล่องแคล่ว : มุ่งมั่นในการก้าวไปข้างหน้าอย่างสม�่ำเสมอ
DYNAMIC : Constantly moving forward, always looking at what is next,
Rockworth is seen to be the driving force in its key markets. Always
showing willing and listening to consumer requirements, the business is
driven to achieve.
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
สำ�นักงานมาเป็นเวลากว่า 47 ปี ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นผู้นำ�อย่าง
ครบวงจร ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกับกลุ่ม
เป้าหมายของลูกค้าบริษัท และเปิดการบริการให้ครอบคลุม
กับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้น โดยในปี 2562 ผู้
บริหาร บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้ร่วมกันวางวิสัย
ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงาน
ของบริษัท เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งตลาดและคู่แข่ง
ที่รวดเร็วและเข้มข้นมากขึ้นในปัจจุบัน

การประกอบธุรกิจ
จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ที่ต้องการเป็น
“บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย
ซึ่งสร้างสรรค์สถานที่
ทำ�งานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำ�งานของคน” ทำ�ให้
ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ
การดำ�เนินงานแบบเดิม ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
และนำ�องค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์
หลักในระยะ 3 ปีข้างหน้า คือ “การขยายธุรกิจในลักษณะ
Diversification” เน้นการนำ�ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนอง
รูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูกออก
แบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
และปรับโชว์รูม ให้เป็นทั้งช่องทางสร้างการรับรู้ในตราสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทางสร้างและรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี น โยบายในการเน้ น ความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่อง
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง
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Green Process
ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001 , ระบบจัดการพลังงาน ISO
50001 และ Green Industry 4 (Green Culture) รับรองการเป็น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม

Green Product

SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture จากสถาบัน
SCS Global Services ซึง่ เป็นมาตราฐานทีก่ �ำ หนดขึน้ เพือ่ ดูแล
สุขภาพของผูใ้ ช้งานเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน โดยร้อกเวิธเป็นบริษทั
เฟอร์นเิ จอร์แห่งเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ใบรับรองนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานมากกว่า 47 ปี โดยเป็นผูผ้ ลิต
เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานภายในโรงงานผลิตของบริษัทเอง และจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรง
โครงการ และผ่านตัวแทนจำ�หน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผู้นำ�เข้าเฟอร์นิเจอร์
สำ�เร็จรูป และวัสดุอปุ กรณ์เฟอร์นเิ จอร์ตา่ งประเทศ รวมทัง้ จัดให้บริการทัง้ ก่อนและหลังการขายภายใต้การดำ�เนินงานของบริษทั
เองทัง้ หมด
ในปีทผ่ี า่ นมา จากการทีบ่ ริษทั ดำ�เนินการเปลีย่ นแปลงโชว์รมู ของบริษทั ให้เป็นศูนย์การเรียนรูเ้ รือ่ งพืน้ ทีส่ �ำ นักงาน นำ�เทรน
การวางพืน้ ทีอ่ อฟฟิศยุคใหม่ โดยการสร้างพืน้ ทีต่ ามกิจกรรมของการทำ�งานในแต่ละรูปแบบ เพือ่ เอือ้ ต่อการร่วมกันและการใช้
พืน้ ที่ รวมถึงเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ตอบโจทย์การทำ�งานของคนยุคใหม่ ผลตอบรับดีตามความคาด
หมาย บริษทั ได้รบั ผลประโยชน์จากการเข้าเยีย่ มชมเป็นอย่างมาก
บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดและการขายเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และได้นำ�เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ทำ�งานและการวางแผนงาน เป็นผลให้บริษทั ได้ยอดขายมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนี้ทางบริษัทกำ�ลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตและระบบ Supply Chain และ Logistic
Management เพือ่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีม่ มี ากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
◆ ภายใต้การดำ�เนินงานของบริษท
ั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) มีบริษทั ร่วม 1 บริษทั ดังนี้
บริษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นเิ จอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมเิ ต็ด
จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2551 สำ�นักงานตัง้ อยูเ่ มืองเชนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร้อกเวิธ เข้าถือหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 40.54 ในบริษทั
ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 350 ล้าน (อินเดียรูป)ี ทำ�ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ทใ่ี ช้ในสำ�นักงานในประเทศ
อินเดีย ทัง้ นี้ บริษทั ร่วมมิได้มกี ารถือหุน้ ระหว่างกันแต่อย่างใด
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
สร้ า งความพึ ง พอใจต่ อ ลู ก ค้ า โดยผ่ า นการนำ � เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพในระดั บ มาตรฐานสากลและราคา
เป็นธรรม
◆ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
◆ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งานของพนักงาน
◆
◆
◆
◆

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บมจ.ร้อกเวิธ

20

ธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน

กำ�ลังการผลิต

1,200 ล้านบาทต่อปี

ผลิตภัณฑ์หลัก

Office Systems Furniture

ตราสินค้า

ROCKWORTH

นโยบายหลักในการดำ�เนินงาน

◆

รายงานประจำ�ปี 2562

ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
ได้ และให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า
◆ เป็นบริษัทที่มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย
◆ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
◆ เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ
◆ สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Office Systems Furniture (Total Office
Solutions)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Freestanding Systems
Desking Systems
Executive Desking
Demountable Wall and Storage Systems
Panel Systems
Conference Tables
Filling and Storages
Seating , Sofa and Lounge
Office Complements

Open Plan Office Systems Furniture
บริษัทฯ เป็นผู้นำ�ระบบเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานสมัยใหม่ ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการของสำ�นักงานได้อย่างครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการ
ใช้งานในสถานที่จริง“Human, Space, and Technology”
ไม่ว่าจะเป็น ระบบผนังสำ�เร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อย
สายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำ�งานที่สามารถปรับเปลี่ยน
เป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้าอี้หลากหลายรูปแบบต่างๆ

โครงสร้างรายได้
บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการ
ขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

2560
รายได้

2561
%

รายได้

2562
%

รายได้

%

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ

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

ปัจจัย
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ
จ�ำหน่า ย Office Furniture ภายใต้
Brand “ROCKWORTH” มีการออกแบบ
สินค้าเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน ครอบ
คลุมทุกรูปแบบของเฟอร์นเิ จอร์ส�ำนักงาน
และอยู่ในตลาดเฟอร์นิเจอร์มานานกว่า
40 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
การประกอบธุรกิจของบริษทั มาจากการ
ขายงานโครงการ และขายปลีกผ่านโชว์รมู
โดยแยกเป็ น งานโครงการร้อยละ 60
และงานขายปลีก ร้อยละ 40
งานโครงการจะมีการซื้อขายต่อเนื่องใน

กรณีที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่มี
ความเสี่ยงที่ลูกค้าโครงการจะเปลี่ยนไป
ใช้ สิ น ค้ า จากที่ อื่ น ส่ ว นงานขายปลี ก
รายย่อย ลูกค้ามีทางเลือกจะเลือกซื้อ
สินค้าได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องใน
สินค้าของบริษัทฯ หรืออาจจะไปเลือก
ซื้อจากคู่แข่งได้ ความเสี่ยงโดยรวมของ
การประกอบธุรกิจบริษัท จะขึ้นอยู่กับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศมี
สูง โอกาสการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ
ก็จะมีตามไปด้วยเช่นกัน
อนึง่ ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของทุกภาค
ส่วนธุรกิจอยู่ต่อเนื่องเสมอมา โดยเน้นที่
ประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพมาตรฐาน
ที่ได้รับการรับรองทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์
และขบวนการผลิต อาทิเช่น มาตรฐาน
BIFMA, ISO9001, ISO14001, OHSAS
18001 ISO50001 และ ESCO Project
Award เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและ
สนั บ สนุ น ให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถเข้ า
แข่ ง ขั น รั บ งานกั บ บริ ษั ท ฯ ข้ า มชาติ
ขนาดใหญ่ได้อย่างดี

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ในปี 2562 อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย์ยังคงที่ ไม่มีผลกระทบทางการ
เงิ น ต่ อ การด�ำเนิ น งานและกระแส
เงินสดของบริษัทฯ เช่นปี 2561 โดยเงิน
กู้ระยะยาวของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่าง
เป็นนัย จึงเป็นผลให้ความเสี่ยงทางด้าน
ดอกเบี้ ย นั้ น อยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ค ่ อ นข้ า งต�่ ำ
มาก ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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ในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท /
US Dollar เคลื่อนไหวอยู่ที่ 30-32 บาท
แต่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งอยู่ในอัตราที่
ค่อยข้างมีเสถียรภาพ บริษัทฯ มีธุรกรรม
ทางด้านการส่งออกและน�ำเข้าในอัตรา
ค่อนข้างต�่ำ และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ท�ำสั ญ ญาป้ อ งกั น
ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้
เสมอมา

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของบริษัทฯ
นั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำ เนื่องจาก
ลูกหนี้ของบริษัทฯ มีหลากหลายและมี
จ�ำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการตรวจ
เช็ ค เครดิ ต ลู ก ค้ า ก่ อ นส�ำหรั บ ลู ก ค้ า
โครงการที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ และลูกค้า
ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีความสามารถ
ในการช�ำระเงิน

ความเสี่ยงด้านบุคลากร
ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงวิธีท�ำงาน
และขบวนการผลิต เพื่อลดจ�ำนวนพนักงานในโรงงานเสมอมา
จึ ง ท�ำให้ บ ริ ษั ท ฯ มิ ไ ด้ มี ค วามเสี่ ย งด้ า นแรงงาน อี ก ทั้ ง ยั ง มี
แรงงานต่างชาติมากมายเข้ามาหางานในประเทศไทย จึงท�ำให้
บริษัทฯ สามารถเลือกคัดสรรพนักงานได้อย่างเพียงพอ
ในส่วนของส�ำนักงานใหญ่ เนื่องจากที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
บนถนนอโศก-ดินแดง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม
9 ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เป็นผลให้บริษัทฯ มีพนักงานที่สนใจ
เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ จากผลของที่บริษัทฯ ตั้ง
อยู่ในท�ำเลที่สะดวกต่อการเดินทางไปกลับ

ความเสีย่ งจากภัยธรรมชาติ
บริษัทได้จัดท�ำประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของ
บริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาแผนรองรับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ธรรมชาติที่ส่ง
ผลกรกะทบต่อการด�ำเนินงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อ
เนื่อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงิน และฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เตรียม
แผนส�ำหรับภาวะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็น เพื่อ
ลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
◆

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

ในปี 2562 บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นใด บริษัทร่วมที่ได้ลงทุนไปแล้วที่ผ่านมามีผลประกอบการที่ดีมีก�ำไร แต่
เนื่องจากทุนที่ลงไปในบริษัทร่วมเป็นอัตราที่น้อยมาก ร้อยละ 40.54 ของทุนจดทะเบียน จึงมิได้มีนัยยะกับความเสี่ยงในการ
ลงทุน และงบการเงินของบริษัทฯ
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ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท

ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท
สำ�นักงานใหญ่ และโรงงาน
ชื่อบริษัท
ประกอบธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้
สำ�หรับงวดปีการเงิน
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์์
E-mail

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ผลิตและจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำ�นักงานทั้งภายใน
และต่างประเทศ
0107537000084
200,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
200,000,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
หุ้นละ 10 บาท
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
0-2246-8888
0-2247-8899
www.rockworth.com
sales@rockworth.com

โรงงานผลิต

โรงงานบางปะอิน
681 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ 035-246333 โทรสาร 035-246555

คลังสินค้า

โกดังนวนคร
101/62/1, 3 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 46
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2909-0357-8, 0-2909-1656-8 โทรสาร 0-2529-1333-4

โชว์รูม

(ที่ตั้งเดียวกับสำ�นักงานใหญ่)
294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
จำ�นวนทุนจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนช�ำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อย
ล้านบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2562
รายชื่อผู้ถือหุ้น

% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

4,300,000

21.500

2.นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส

1,900,000

9.500

3.นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส

1,820,000

9.100

4.นายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส

1,812,400

9.062

5.นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส

1,792,800

8.964

6.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

1,150,039

5.750

7.นางสาวสวรรญา วัฒนายนต์

1,131,300

5.657

8.นายสหนันท์ เชนตระกูล

999,900

5.000

9.นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

999,400

4.997

10.นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส

599,706

2.999

3,494,455

17.471

20,000,000

100.000

11.ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
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หมายเหตุ
1. การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
2. นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นภรรยาของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
3. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส
เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส
		 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่ออำ�นาจในการจัดการบริษัท
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นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล

นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในแต่ละปีของงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการด�ำเนินงานในอนาคตเป็นส�ำคัญ
ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษี
เงินได้แล้ว โดยการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นดังนี้
ผลการดำ�เนินงาน
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562*

กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)

39

18

- 34

10.8

- 2.27

เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท)

0.50

0.25

-

-

-

อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

26.94

27.50

-

-

-

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีมติงดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลประกอบการปี
2562 แก่ผู้ถือหุ้น
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โครงสร้าง
การจัดการ

โครงสร้าง
การจัดการ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวน 200,000,000
บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 20,000,000
หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนช�ำระ
แล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

ผูถือหุน

Shareholder

คณะกรรมการ

Board of Director

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive

ประธานกรรมการบริหาร
Chief executive officer

กรรมการผูอํานวยการใหญ
President

ฝายขายในประเทศ
Domestic Sales

ฝายบริหารงานตางประเทศ
International Operation

ฝายการเงินการบัญชี

Finance & Accounting
40
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แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
Research & Development

ฝายผลิต

Production

ฝายสนับสนุนงานขาย
Sales Operation

ฝายทรัพยากรมนุษย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Production

โครงสร้างการจัดการ
ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
		 ◆ คณะกรรมการบริหาร
		 ◆ คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อดำ�เนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำ�กัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 7 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1. นายชัชวาล
พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายไชยยงค์
พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ
3. พลโทพิศาล
เทพสิทธา		
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสุรพจน์
สุวรรณพาณิช
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายไชยรัตน์
เดชไกรศักดิ์
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นายสุรพงษ์
สิทธานุกูล
กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายดุษฎี		
พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการ และกรรมการบริหาร
โดยมี นางสาวเบญจพร พลลา เป็น เลขานุการบริษัทฯ
นอกเหนือจากที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแล้ว ยังได้กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบ
ด้วย กรรมการอิสระ (Independent Directors) 3 คน จำ�นวนที่เหลือเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) และกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยได้กำ�หนดนิยาม ดังนี้

กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
			 ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผุ้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม
			 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจากตำ�แหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
			 รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจ
ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
			 วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น
			 รายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
รายงานประจำ�ปี 2562
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กรรมการบริหาร (Executive Directors)
หมายถื อ กรรมการที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานประจำ �
และเป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)
หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มี
อำ�นาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำ�ของ
บริษัท โดยจำ�นวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของ
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะ
สม
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำ�กัด
และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
พิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้าน
ความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
ในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พร้อมนำ�เสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote
คณะกรรมการจะเป็ น ผู้ เ ลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น ประธาน
กรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
บริ ษั ท ให้ ก ารสนั บ สนุ น กรรมการทุ ก ท่ า นได้ เข้ า รั บ การอบรม
หลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit
Committee ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้
จากคู่มือหนังสือต่างๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการและ
โรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำ�เนินงานของ
บริษัทได้มากขึ้น

อำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท
1.
			
2.
3.
4.
5.
6.

เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทัง้ เอกสารต่างๆ เพือ่ ให้คณะกรรมการได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอ
และทันเวลา
เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เสริมสร้างมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำ�หนดไว้
ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติคณะ
			 กรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์บริษัทและของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐาน
			 ของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2. กำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจประจำ�ปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน ที่นำ�เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. จัดให้มนี โยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั เป็นลายลักษณ์อกั ษร ทบทวนนโยบาย และการปฏิบตั ติ ามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�ปีละครัง้
5. ก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
			 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
		6. ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำ คัญและจำ�เป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
			 ประเทศไทย
7. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตาม
			 มาตรฐานการบัญชี
8. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
			 ภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำ�หนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ
42

รายงานประจำ�ปี 2562

			 หุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ
10. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อให้ดำ�เนินกิจการของบริษัทภายใต้
			 การกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจ
			 สามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับอำ�นาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
			 กับบริษัท หรือบริษัทย่อยหากมีการมอบอำ�นาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้า
			 ร่วมประชุมด้วย
12. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้องตามกฎหมาย
			 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
14. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและของกรรมการแต่ละคน อย่างมีหลักเกณฑ์ และทำ�การประเมินผลปฏิบัติ
			 งานเป็นประจำ�ทุกปี
ทั้งนี้ อำ�นาจในการดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดำ�เนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิทินให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นากจากนี้ อำ�นาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท
กำ�หนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำ�หนดนโยบายและทิศทางในการดำ�เนินงานของบริษัท รวม
ไปถึงการกำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจในการดำ�เนินกิจการของบริษัทไป
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และ
ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
และประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น การปกติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และเพื่ อ
พิจารณารายการที่มีนัยสำ�คัญ หรือผลกระทบสำ�คัญต่อบริษัท
5. จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุม
ระบบบัญชีให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้
ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและ
โปร่งใส
7. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายวั ต ถุ ป ระสงค์ และข้ อ
บังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
1. พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ
3. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ
โดย พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
สอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
การเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำ�กับกิจการให้มีระบบการกำ�กับดูแล
กิ จ การที่ ดี ทั้ ง กระบวน โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ
อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการ
เงิน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้น
จากตำ�แหน่งตามวะระอาจได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่
ตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำ�นวน
ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบที่ตนแทน และกำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส
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อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
สอบทานให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ
การสรรหาคณะกรรมการนั้นบริษัทให้ความสำ�คัญกับการสรรหาบุคคลเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหากเป็นการ เสนอแต่งตั้งกรรมการราย
ใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่ เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำ�กัด, พระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึง ข้อบังคับบริษัทโดยคำ�นึงถึงการกำ�หนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ
ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำ�งานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีภาวะ ความเป็นผู้นำ� วิสัยทัศน์กว้างไกลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนิน
กิจการของบริษัทรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมพิจารณาจากทักษะและความจำ�เป็นที่ยังขาด
รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะและสอดคล้องกับองค์
ประกอบอื่นตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สำ�หรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงาน
ที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินกิจการของบริษัทโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้
ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำ�งานของกรรมการ รวม
ถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำ�นวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของ
กรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัตลาดและคู่แข่งขัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและ
รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยประเภทของค่าตอบแทน คือ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น
อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาโดยประธานกรรมการบริหาร และผลการดำ�เนินการ
ของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ
-

ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายปี
สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
รายชื่อกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
		นายชัชวาล		
พงษ์สุทธิมนัส
		นายสุรพงษ์		
สิทธานุกูล
		นายไชยยงค์		
พงษ์สุทธิมนัส
		นายดุษฎี		
พงษ์สุทธิมนัส
		โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล, นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และนายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และประทับตราสำ�คัญของบริษัท
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คณะผู้บริหาร
บริษัทฯ มีผู้บริหารตามรายชื่อที่ปรากฎในแผนผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำ�นวน 11 ท่าน ดังนี้
1. นายชัชวาล
พงษ์สุทธิมนัส		
2. นายไชยยงค์
พงษ์สุทธิมนัส		
3. นายดุษฎี		
พงษ์สุทธิมนัส		
									
4. นายสุรพงษ์
สิทธานุกูล		
5. นายชาคริต
วรชาครียนันท์		
6. นายวรินทร
พงษ์สุทธิมนัส		
7. นายปภัทท์		
ภูวเศรษฐ			
8. นางสาวนวรัตน์ พิลาภรณ์ชัย		
9. นางสาวอภิรดี
วรชาครียนันท์		
10. นายสมชาย
นิมิตรสุขเจริญ		
11. นายไมตรี		
ศรีทิพโพธิ์		

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่อาวุโส
รักษาการผู้อำ�นวยการฝ่ายขายในประเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสนับสนุนงานขาย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผู้อำ�นวยการฝ่ายผลิต
ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

1. บริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
			 กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรม
			 การบริษัทฯ อนุมัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติ
			 ของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการตามที่
			 คณะกรรมการบริษัทฯ กำ�หนด
3. จั ด ท�ำแผนงานและงบประมาณประจ�ำปี เพื่ อ เสนอขอ
			 อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ รวมทั้ ง ควบคุ ม ให้ มี ก าร
			 ด�ำเนินใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงาน
			 ความก้าวหน้าและผลการด�ำ เนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะ
			 กรรมการบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการ
กระทำ� ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อน การเปิดเผยข้อมูล
แบบ 56-1

ตามที่บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา
10.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นางสาว
เบญจพร พลลา เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม
2551 เป็นต้นไป และกำ�หนดบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดังนี้
1. ให้คำ�แนะนำ�และสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยว
			 กับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการดำ�เนินการตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีรวม
			 ทั้งติดตามให้นโยบาย และข้อแนะนำ�ของคณะกรรมการบริษัท
			 มีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดทำ�และจัดเก็บเอกสารสำ�คัญต่างๆ
4. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งถู ก ต้ อ งและ
			 รอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท / คณะผู้บริหาร จำ�นวน 11 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้เป็นคณะกรรมการบริษัทด้วย จำ�นวน 4 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนซึ่ง
ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะ เป็นจำ�นวน 44.08 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 3 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำ�นวนเงิน 860,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 623 คน

สาย

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2562

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2561

สายการผลิต
สายการขาย, การตลาดและบริการ
สายนำ�เข้าอุปกรณ์ วัสดุ
สายส่งออก
สายการเงินการบัญชี

495
101
5
2
20

366
171
4
9
76

รวม

623

626

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น 227,541,610.09 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
			 1. เงินเดือน			
155,785,702
บาท
			 2. โบนัส				
17,716,898
บาท
			 3. เงินได้อื่น			
54,039,010.09 บาท
			 4. เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ 8,113,776
บาท

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำ� รองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162
(พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะทำ� ให้พนักงานมี
เงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และต่อมาได้
นำ�เงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกอง
ทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สำ�หรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถ
เลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8
หรือ 10 หรือ 13 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของพนักงานแต่ละคน ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ของ
พนักงานในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้างเท่ากันทุกคน
46
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ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นการลงทุน
ที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ
ทั้งนี้ เพราะความสำ�เร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็น
สำ�คัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม
มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำ�พา
องค์กรไปสู่ความสำ�เร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ
จึงปรารถนาและให้ความสำ�คัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้
บุคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องโดยจัดให้มีแผนการฝึก
อบรมประจำ� ปี ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการ
ปฏิบัติเฉพาะงาน และความรู้ทั่วไปที่จำ�เป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนารวม 24 หลักสูตร มี
พนักงานเข้าร่วมสัมมนาจำ�นวน 653 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรม
และพัฒนารวมทั้งสิ้น 243,096.83 บาท แบ่งเป็น
◆ จัดสัมมนาภายใน		
14
หลักสูตร
			 มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา	 605 คน
◆ จัดสัมมนาภายนอก		
11 หลักสูตร
			 มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา	
48 คน
โดยในปี 2562 มีการจัดอบรมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. การจัดทำ�แผนกลยุทธ์และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ
2. ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิต
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
4. Material Knowledge
5. การบำ�รุงรักษาด้วยตนเอง
6. การเชื่อมทิก				
7. การจัดแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ

8. อะไรที่ควรเรียนรู้ในบ้านร้อกเวิธ
9. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
10. Migration to ISO 45001:2018
11. ระบบอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
12. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์
13. การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธี
14. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น
15. SolidWorks Advanced Part Modeling
16. ผู้ตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018
17. การเขียนโปรแกรม AP 100 (Basic)
18. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งานระดับบริหาร
19. SolidWorks Essentials
20. ภาษีสำ�หรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ
21. การคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ
22. พลิกโฉมการผลิตด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย
23. การสำ�รวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
24. แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐาน
			 ISO 5001:2018
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ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
2. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
3. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
ผูกพันบริษัท
5. ศาสตราจารย์พิเศษพลโทพิศาล
เทพสิทธา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

6. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
การถือหุ้น
ชื่อหน่วยงาน
ในบริษัท
ช่วงเวลา
ตำ�แหน่ง

76 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

21.500

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บมจ. ร้อกเวิธ

66 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.003

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ร้อกเวิธ

48 ปริญญาตรี สาขาการตลาด
OKLAHOMA CITY
UNIVERSITY

9.500

2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ บมจ. ร้อกเวิธ

71 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
87 ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหิดล
พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต
นิติศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
เลขทะเบียน 2321
77 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5.750

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บมจ. ร้อกเวิธ

-ไม่มี-

2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ร้อกเวิธ
บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง

ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และกำ�หนดค่า
ตอบแทน

บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง

-ไม่มี-

2558 – ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน

-ไม่มี-

2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เพรซิเดนท์
กรรมการสรรหาและกำ�หนด ไรซ์
ค่าตอบแทน
โปรดักส์
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การกำ�กับดูแล
กิจการ
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การกำ�กับดูแล
กิจการ

การกำ�กับดูแล
กิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทาง
ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหาร
งานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้
เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันน�ำ ไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
ในปี 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทน�ำไปปรับใช้ในการ
ก�ำ กับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือส�ำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่น�ำมาจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี
2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับล�ำดับวิธีการน�ำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการท�ำหน้าที่
ของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการน�ำ หลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบท
ทางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ำกับกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการ
ก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน
และไม่ละเมิดริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทัน
เวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่า สิ่งที่จะท�ำให้ผู้ถือหุ้นไว้
วางใจ และมั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการด�ำเนินการที่เป็นการรักษาสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายถึง
ได้รับความเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้
◆ สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
◆ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
◆ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
◆ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่
ส�ำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ การลดทุนและ/หรือการเพิม่ ทุน รวมถึงการอนุมตั ริ ายการพิเศษ
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◆ สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
◆ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

◆ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
◆ ในกรณีท่ีผลประกอบการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล

มีก�ำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรจาก

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น
นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2562 บริษัทฯได้ด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริม
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
◆ การก�ำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้น
สุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณี
พิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ ก�ำหนดจัดประชุมสามัญประจ�ำปี ในวันที่ 26 เมษายน
2562 ณ ห้องประชุมบริษัทส�ำนักงานใหญ่ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทั้งนี้ การเลือกสถานที่ส�ำหรับจัดประชุม ได้ค�ำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญและได้จัดเตรียมห้อง
ประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ
◆ การส่งหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้
แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม
◆ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมการ
อิสระทั้ง 3 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับ กรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ
ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม
◆ การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจัด
อากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน จัดเตรียมใบลง
คะแนน เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
◆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจ
ส�ำคัญ รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถามในการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิดเห็น
ที่ส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง
1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจ�ำปี หากผู้ถือหุ้นมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ ได้ก�ำหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้
ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ
บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและ
ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้
2.1 บริษัทฯ ก�ำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็น
ไปตามจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยก�ำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิ
เท่ากับหนึ่งเสียง
2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ประธานฯ จะ
ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุมและไม่มีการเพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.3 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้น
แต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้
ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งได้
รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
2.4 บริษัทฯ ได้จัดท�ำ บัตรลงคะแนนเสียง ส�ำหรับให้ผู้
ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีการดูแลและค�ำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับ
การคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาวะหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่าย มีรายละเอียดดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นตัวแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความพึงพอใจ และประโยชน์
		
สูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ มีการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสและเชือ่ ถือได้ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการ
		
เจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและ ต่อเนื่อง
ลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม
		
ที่ลูกค้าต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา มีการให้ค�ำปรึกษาร่วมแก้ปัญหา รับ
		
ข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ รวมทั้งปฏิบัติตาม เงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้
		
กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่ค้า		
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตาม
		
สัญญาและเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น ให้
		
ความเสมอภาคความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกราย รวมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นไปตาม
		
ขั้นตอนและระเบียบของบริษัท
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย
		
บริษทั ฯ สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกู ขาด ไม่มกี ารใช้วธิ กี ารทีจ่ ะได้ขอ้ มูลใดๆ
		
ของคู่แข่งขัน อย่างผิดกฎหมาย ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจริง
เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาในการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง และปฏิบตั หิ น้าทีท่ พี่ งึ มีตอ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และ
		
เพศ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
		
และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัดสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการ
		
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่
		
พนักงานอย่างเหมาะสม
สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�ำ 		
		
หนดนโยบายในการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง		
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หน่วยงานราชการ
		
		
		

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
เพือ่ ป้องกันมิให้มลภาวะส่งผลกระทบต่อพนักงานผูป้ ฏิบตั งิ าน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนันสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การ
เปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน
นักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การท�ำงานและเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้
รับการดูแลอย่างดี

4. ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�ำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
ตลอดจนก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน ,การบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทางบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันส�ำหรับบริษัท
◆ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
- ก�ำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

6.จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับ
พนักงานอย่างสม�่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ำ รวมถึงก�ำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

7.การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร		 4
ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ		 3
ท่าน

8.การรวมหรือแยกต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับ
ดูแลและการบริหารงานประจ�ำ
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9.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ใน
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น
ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กับผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการด�ำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเสนอจ�ำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย
จ�ำนวนค่าตอบแทนในปี 2562 : ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
◆ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ
ปี 2561

ปี 2562

จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม (บาท)

จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม(บาท)

เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร

4

480,000

4

480,000

เบี้ยประชุม, ค่าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

3

860,000

3

860,000

รวม

7

1,340,000

7

1,340,000

คณะผู้บริหาร
ปี 2561
จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม (บาท)

จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม(บาท)

เงินเดือน

10

35,377,845.00

11

37,449,825.00

โบนัส

10

2,922,411.00

11

4,619,747.00

1

2,006,729.00

11

44,076,301.00

ค่าชดเชยเกษียณอายุ
รวม

10

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงิน
◆ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ : ไม่มี
◆ คณะผู้บริหาร : ไม่มี
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38,300,256.00

10. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�ำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ�ำเป็น โดยมีการ
ก�ำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญ
ประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะ
กรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�ำนวน 5 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จ�ำนวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ

วาระการ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
ดำ�รง
การประชุม การประชุม
รวม
ตำ�แหน่ง วาระปกติ
วาระพิเศษ

1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

16

5/5

0/0

5/5

2.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

17

4/5

0/0

4/5

3.นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

17

5/5

0/0

5/5

4.นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส

16

5/5

0/0

5/5

5.พลโทพิศาล เทพสิทธา

15

5/5

0/0

5/5

6.นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

15

5/5

0/0

5/5

7.นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

12

5/5

0/0

5/5

ทั้งนี้ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
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11. คณะอนุกรรมการ
บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่า
ตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา
ก�ำหนด ก่อนน�ำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อระบบควบคุมภายทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยมีการก�ำหนดภาระหน้าที่ อ�ำนาจ
การด�ำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งใน
ด้านการเงิน การบริหาร การด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี
การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมิน
ผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการ
เงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินส�ำคัญของ
บริษัทได้ด�ำเนินการตามแนวทางที่ก�ำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท�ำหน้าที่ตรวจ
สอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงก�ำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
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13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำ
ปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือ
ปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้ก�ำชับให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม�่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติ
มาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
การเงินการบัญชี ท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมใน
เรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2246-8888 หรือที่ website
www.rockworth.com

15. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความส�ำคัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารน�ำข้อมูล
ภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไร
ก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นน�ำของไทย ซึ่งจะสร้างสรรค์สถานที่ท�ำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการท�ำงาน
ของคน” ถือเป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน หน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดีภาย
ใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และด�ำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายด้านต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ด้านคุณภาพ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
◆ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัย
◆ ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
◆ พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความรู้
		 และความสามารถในธุรกิจที่ด�ำเนินการ
◆ พัฒนาระบบงานและการท�ำงานให้มี
		 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
◆ พัฒนาผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีคุณภาพ
		 ในงานและผลิตภัณฑ์
◆

ด้านสิ่งแวดล้อม
◆

		
		
◆

		
◆

		
		
◆

		

ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ
สูงสุดช่วยลดการก่อให้เกิดขยะอันตราย
และลดการใช้พลังงาน
ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบ
อันเกิดจากกิจกรรมของบริษัท
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนัก
รักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน น�ำไปสู่การ
สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ร่วมมือมีบทบาท ควบคุม ดูแล
		 บริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
◆ จัดการสภาพการท�ำงานให้มีความปลอดภัยเหมาะสม ตามลักษณะงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการท�ำงาน ที่อาจ
		 เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน
◆ ทุกหน่วยงานด�ำเนินงานให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการสร้างความปลอดภัยสามารถก�ำจัดอันตรายและความเสี่ยงได้
◆ สร้างการมีส่วนร่วม ให้เกิดความตระหนักและร่วมพัฒนาการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
◆ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง
◆
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ด้านพลังงาน
การอนุรกั ษ์พลังงานเป็นส่วนหนึง่ ของธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ด้านพลังงานทีเ่ กีย่ วข้อง
◆ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนือ
่ ง ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีทใี่ ช้
◆ สือ
่ สาร แผนงานและเป้าหมายการอนุรกั ษ์พลังงาน ให้พนักงานทราบและน�ำไปปฏิบตั ิ
◆ พนักงานทุกระดับ ปฏิบต
ั ติ ามมาตรการ ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน
◆ บริษท
ั ฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการท�ำงาน การฝึกอบรมและการมีสว่ นร่วมในการน�ำ
		 เสนอข้อคิดเห็น
◆ การออกแบบ จัดซือ
้ จัดหา เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอืน่ ๆ ทีจ่ �ำเป็นต้องพิจารณาถึงการใช้พลังงาน
		 อย่างมีประสิทธิภาพ
◆ มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ทุกปี
นอกจากนี้บริษัทฯมีแผนการด�ำเนินการเพื่อด�ำรงรักษา และพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวขององค์กรให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับ 5
(เครือข่ายสีเขียว) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อม ชุมชน สังคม ตามหลักธรรมาภิบาล
◆

หลักการและแนวทางเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริ ษั ท ฯมุ ่ ง มั่ น ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก จริ ย ธรรม
โปร่งใส ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกัน การรักษาความลับการ
ใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน ความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน
โดยสื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อห้ามว่าด้วยการละเมิด
ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการด�ำเนิ น กิ จ การให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีในการต่อต้าน
คอรัปชั่น บริษัทฯเปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแส โดยมีขั้น
ตอนการแจ้งเบาะแส และวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อ
เสนอแนะผ่านคณะกรรมการ รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อให้
รู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นการ
กระท�ำที่ฝ่าฝืนนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงสัย
ว่ า อาจเป็ น การกระท�ำความผิ ด ทางอาญาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
บริษัทฯ หรือบุคคลากรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบาย
ลงโทษพนักงานที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใด ๆ
3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน
บริษัทฯประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
โดยมี น โยบายส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเสรี ภ าพ
ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย การปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียม เคารพในความเป็นปัจเจกและความมีศักดิ์ศรี
โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน ด้านนโยบายการจ้างงาน บริษัทฯ พิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้
มีโอกาสก้าวหน้า รวมถึงการจ้างงานคนพิการ แรงงานต่างชาติ
ทุกคนจะได้รับการปกป้อง ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อ
บังคับเดียวกัน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มี
ค่าที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงให้การดูแลทุกด้านอย่างเสมอ
ภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมทั้งด้านการแต่งตั้ง โยกย้าย ผล
ตอบแทน สวัสดิการต่างๆ การฝึกอบรม และพัฒนาการจัดการ
ด้านองค์ความรู้ การจัดการด้านความก้าวหน้าในสายงาน โดย
ค�ำนึงถึงหลักการจูงใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความ
สามารถ มีระบบการประมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีการวิเคราะห์ค่างาน การจัดระดับต�ำแหน่งงาน และ
โครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การผลิตสินค้าของบริษัทฯจะมีนโยบายที่เน้นให้สินค้ามี
คุณภาพ และมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสมโดยสินค้าจะ
ผ่านกระบวนการออกแบบ และเทคนิคทางวิศวกรรมที่มีการ
ทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์
ส�ำนักงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
◆ รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการ
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ใช้งานของลูกค้าโดยการใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอินทรีย์
ระเหย (VOC) ต�่ำ
◆ สร้างสภาพแวดล้อม และอากาศที่ดีโดยการลดสาร
พิษที่ตกค้างจากวัตถุดิบโดยค�ำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานสินค้า
เป็นหลัก
◆ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าปลอดจากสาร
ก่อภูมิแพ้ และสารก่อมะเร็ง โดยการรับรองทั้งสินค้า และ
กระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
◆ พลังงาน
ระบบแสงสว่าง
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วในการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High bay 400W มาเป็นหลอด High
bay LED 120 W ในกระบวนการผลิตแทน ซึ่งจะช่วยลด
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสว่างในพื้นที่ได้มากว่า 50 % ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า ทั้งลดต้นุทนการผลิต และได้แสง
สว่างมากขึ้น ช่วยให้การท�ำงานสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังลด

ความร้อนสะสมในโรงงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนัน้ ยังสามารถ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราด้วยเช่นเดียวกัน
ระบบน�้ำประปา
ปี ที่ ผ ่ า นมาบริ ษั ท ฯใช้ น�้ำ ประปาในการล้ า ง ท�ำความ
สะอาดบ่อล้างไขมัน เพื่อเตรียมชิ้นงานก่อนท�ำการพ่นสีฝุ่น ซึ่ง
ใช้น�้ำประปาโดยเฉลี่ยประมาณ 250 หน่วย/เดือน ท�ำให้องค์กร
มีต้นทุนในกระบวนการล้างไขมันสูง และเนื่องด้วยองค์กรได้
ติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม ซึ่ ง ในกระบวนการผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม จะมี
ปริมาณน�้ำเหลือทิ้งจากกระบวนการเป็นจ�ำนวนมาก โดยไม่ได้
น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด และต้องจ้างหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาเพื่อก�ำจัดน�้ำทิ้งดังกล่าว บริษัทฯเล็งเห็นความ
สูญเสียดังกล่าวที่เกิดขึ้น จึงได้ด�ำเนินการน�ำน�้ำส่วนที่เหลือ
จากจากกระบวนการผลิ ต น�้ ำ ดื่ ม มาท�ำการล้ า งไขมั น ใน
กระบวนการท�ำความสะอาดบ่อล้างไขมัน ซึ่งจะช่วยลดการใช้
น�้ำปะปาได้ประมาณ 72,000 บาท/ปี

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ฯได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคมอย่างสมำ�่ เสมอ รวมถึงการปลูกจิตส�ำนึก
การแบ่งปัน การมีจติ อาสา มีศลี ธรรมในการด�ำเนินชีวติ มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึน้ แก่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ให้พนักงานได้มสี ว่ นร่วมและเกิดความตระหนักถึงสังคมชุมชนทีต่ อ้ งอยูร่ ว่ มกัน กิจกรรมที่
ผ่านมามีดงั นี้

		 กิจกรรมวันเด็ก
บริษทั ฯได้รว่ มกับเทศบาลปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมให้กบั น้อง ๆ โดยน�ำกิจกรรมกรรมชวนน้อง
แยกขยะ เข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจในเรือ่ งการคัดแยกขยะ และทิง้ ขยะให้ถกู ต้อง
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◆ การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

ประจ�ำปี 2562

◆ รับรางวัลเชิดชูองค์กรทีท
่ �ำคุณประโยชน์

ทางสังคม ร่วมสนับสนุนโครงการ
“ตูช้ นื่ ใจ” เพือ่ คนพิการ

◆ บริจาคหลอดไฟโรงเรียนบ้านพลับ และ

โรงเรียนวัดลาระโหง อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

◆ บริจาคหลอดไฟให้กบ
ั วัดคลองพุทรา

และวัดเปรมประชากร อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

◆ ร่วมถวายเทียน ณ วัดเปรมประชากร

อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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◆ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม

บางปะอิน ปล่อยพันธ์ปุ ลาชนิด
ต่าง ๆ ณ บริเวณคลองหนองหอย
อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย
ความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งการจัด
พื้ น ที่ ใ นรู ป แบบนี้ เ ป็ น วิ ธี ที่ ส ามารถ
บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดสรรพื้นที่
แบบ Traditional Solution ถึง 30%
ในส่วนเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามา
เปลี่ ย นแปลงการติ ด ต่ อ สื่ อ สารในการ
ท�ำงานเป็ น อย่ า งมาก โดยท�ำให้ ก าร
ท�ำงานนั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ,
ออฟฟิ ศ ที่ ท�ำงานมี บ รรยากาศที่ ดี ขึ้ น ,
ช่วยลดค่าใช้จ่ายของออฟฟิศลง ในขณะ
ที่ รู ป แบบของการท�ำงานก็ ค ่ อ ยๆ
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน
Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง
ที่ท�ำให้องค์กรต้องปรับตัวเรื่องการเชื่อม
ต่อและการน�ำอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์
ใช้ในองค์กรให้มากขึ้น ในขณะที่เหล่าผู้
ใช้ ง านขององค์ ก รจะเป็ น ผู ้ ก�ำหนด
ทิศทางหลักของเทคโนโลยีที่องค์กรจะ
ต้ อ งรองรั บ ให้ ไ ด้ เ พื่ อ ให้ ก ารท�ำงาน
ทั้งหมดในแต่ละฝ่ายขององค์กรเป็นไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

Human Space and Technology
คือ Core Value หรือหัวใจหลักที่ทาง
ROCKWORTH ยึดถือเป็นแกนหลักใน
การท�ำงานของเรา ซึ่งต่อเนื่องจากในปีที่
ผ่ า นมาเรามุ ่ ง เน้ น ที่ จ ะพั ฒ นาพื้ น ที่
ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy”
ถือเป็นการจัดรูปแบบสถานที่ท�ำงาน ซึ่ง
มุ่งเน้นความสุขของผู้ท�ำงานเป็นส�ำคัญ
ด้วยการอ�ำนวยความสะดวก และตอบ
สนองความต้องการในการท�ำงานของผู้
ท�ำงานให้ได้มากที่สุด ผ่านแนวคิดส�ำคัญ
ทั้ง 3 ข้างต้น
และในปีนี้ยังคงใช้แนวความคิดที่
น�ำมาใช้ พั ฒ นาคื อ Activity-Based
Working คือการจัดสรรพื้นที่และสภาพ
แวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมในการ
ท�ำงานประเภทต่างๆ โดยจะมีสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับ
กิจกรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะ เช่น พื้นที่
เปิดส�ำหรับการท�ำงานแบบร่วมกันเป็น
กลุ่มย่อยๆ (Collaboration) รวมถึง
ห้ อ งประชุ ม หลากหลายขนาด ตาม

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

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

294 – 300 Asoke – Dindaeng Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand
800 West Road R1 South, Sri City Special Economic Zone, Chittoor District, Andhra Pradesh, AP 517 588, India

Addendum

For the following product(s):

Indoor Advantage™ Gold
Indoor Air Quality Certified to SCS‐EC10.3-2014 v4.0

See Addendum

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
1
1
2
parameters. Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating and school classroom
parameters.

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

Indoor Advantage™ Gold

1

Indoor Air Quality Certified to SCS‐EC10.3-2014 v4.0

2

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3
1
-2019 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters. Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard
1
2
Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating and school classroom parameters.
2

Certification Addendum

ROCKWORTH

ROCKWORTH

1

ในส่ ว นของผู ้ ใ ช้ ง านนั้ น เกี่ ย วกั บ
สุขภาพและการยศาสตร์(Ergonomic
Design) การออกแบบพื้นที่ท�ำงานด้วย
การจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มี
ความยืดหยุ่นต่อประเภทของการท�ำงาน
ที่หลากหลาย (Flexible Working) เพื่อ
ช ่ ว ย เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร ท�ำ ง า น
(Productivity) ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
รวดเร็ ว และปลอดภั ย รวมถึ ง ช่ ว ยลด
ความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการ
ท�ำ ง า น ไ ด ้ อี ก ด ้ ว ย ทั้ ง นี้ น อ ก จ า ก
กระบวนการออกแบบเฟอร์ นิ เ จอร์
ส�ำนั ก งาน (ลดการระเหยของสารก่ อ
มะเร็งในวัตถุดิบและกระบวนการผลิต)
โดยในปีนี้ทาง ROCKWORTH ได้รับ
มาตรฐาน Indoor AdvantageTM
Gold – Office Furniture ทุกรายการ
สินค้าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
ยั ง มี ส ่ ว นช่ ว ยส�ำหรั บ การออกแบบ
อาคาร หรือพื้นที่ที่ต้องการได้รับการ
รับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP
IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL
DESIGN) อีกด้วย

Modeled as Office Seating
Modeled as Pupil Seating

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

Modeled as Office Seating
Modeled as Pupil Seating

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

Stanley Mathuram, PE, Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA | Page 2 of 2
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ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เหมาะกับ กลุ่มลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2562 นี้จะเน้นสินค้าที่ตอบสนองการท�ำงานแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานใน
ยุคที่ต้องมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่างสินค้าดังนี้

VALO

สินค้าที่รองรับการท�ำงานแบบเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้ท�ำงาน
สามารถท�ำงานในลักษณะการท�ำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับผังเพื่อตองสนองกับการท�ำงาน
ได้หลากหลายลักษณะทั้งแบบที่ต้องการความเป็นสัดส่วนหรือ
แบบเปิด
นอกจากนี้ในรูปแบบที่เป็นสัดส่วนผนังที่กั้นจะมีการกรุ
แผ่นซับเสียงเพื่อช่วยลดการสะท้อนของเสียงในการวางผังแบบ
เปิดอีกด้วย
ระบบโซฟาที่ เ น้ น และส่ ง เสริ ม การท�ำงานในรู ป แบบ
WORK & RELAX เนื่องจากการท�ำงานในปัจจุบัน ผู้ใช้งานที่เป็น
Generation ใหม่ที่มีกระบวนการคิดและความเชื่อที่ต่างจากคน
ยุคเดิมดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ต้อง สามารถใช้งานปรับเปลี่ยนได้
หลากหลายรูปแบบหรือ Function

POD

ตู ้ โ ทรศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ส�ำหรั บ จั ด วางผั ง แบบเปิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น ส่ ว นตั ว
นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ ส�ำหรับการประชุมแบบส่วนตัวและสามารถปรับย้าย
ต�ำแหน่งเมื่อมีการปรับผังที่นั่ง
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BRIDGE

เน้นการใช้งานในส่วนการคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นแบบไม่เป็นทางการและสร้าง Space ส�ำหรับ ผู้ใช้งาน
ทั้งในการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ

We

แนวความคิ ด ของสินค้าที่ต้องการเน้นความหลาก
หลายของการจั ด วางที่ นั่ ง แบบเป็ น ส่ ว นตั ว และมี ก าร
ออกแบบที่ดูนุ่มนวลอบอุ่นจากการใช้ผ้า
นอกจากนี้ยัง
สามารถเลือกสีแต่ละด้านที่ต่างกันเพื่อสร้างลูกเล่นเพิ่มเติม
เพื่อสร้างสีสันให้กับพื้นที่ท�ำงาน และส่วนของแผงยังมีการ
ใส่วัสดุซับเสียงเพื่อกันเสียงสะท้อนขณะท�ำงานเป็นการเพิ่ม
ให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพโดยลดเสียงรบกวน
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12
การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
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12

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจ�ำปี
2562 โดยผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�ำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการการควบคุมภายในที่พอเพียงเหมาะสม
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ส�ำหรับองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการก�ำหนดนโยบายและเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจที่ชัดเจน
และวัดผลได้ โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มี
การทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้อยู่เป็นประจ�ำ เพื่อ
ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการ
ด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอ โดยก�ำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายการเงินการบัญชี ฝ่าย
ผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกตรวจ
สอบภายใน โดยมีกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม
เป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและก�ำหนดวิธีการบริหาร
จัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

บริษัทฯ มีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่าย
บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวม
ถึงแบ่งแยกกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน
แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูล
สารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน

4. ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล

บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส�ำคั ญ เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศ โดยได้ พั ฒ นา
โปรแกรมการปฎิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฎิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

บริ ษั ท ฯ ก�ำหนดให้ ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาของแต่ ล ะฝ่ า ยงานติ ด ตามและ
ประเมินผลการปฎิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุม
ภายในได้ด�ำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีแผนกตรวจ
สอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการ
ควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฎิบัติ
งานอย่างต่อเนื่อง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั น เป็ น ประจ�ำทุ ก
ไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(1) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2562
ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การควบคุมทั่วไปสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะน�ำ
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หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

หลักสูตรอบรม
- Tools and Techniques For The Beginning Auditors
- Facilitating Results Using CSA
- Advance Internal Audit
- การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008
- Introduction & Internal Auditor ISO 50001 : 2011
- Internal Audit’s Challenge in Value Adding
- การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรการจัดการพลังงานสากล
- แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวังในการนำ�มาตรฐาน
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในองค์กร
(Business Continuity Management Standard: BCS)
- Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2015
- การสอบทานกระบวนการจัดทำ�และติดตามการดำ�เนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ รุ่นที่1/61
- Migration to ISO 45001: 2018
- ISO 45001: 2018 Internal Auditor

(2) หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฎิบัติงาน
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง
แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งจัดท�ำขึ้น
ตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
อย่างสม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลกิจการ รวมทั้งจัดให้มีและด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างเพียงพอและทันเวลา   เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน เพื่อก�ำกับดูแลงบการเงินและประเมินระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฎในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ  ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้อง เป็นจริง สม
เหตุสมผล ในสาระส�ำคัญแล้ว

									นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
      ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ประจำ�ปี พ.ศ. 2562
เรียน ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�ำนวน 3 คน คือ
ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท พิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายแพทย์สุรพจน์   สุวรรณพานิช และ
นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้
1.  สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2.  สอบทานให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
3.  พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.  สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.  จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
     ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. ได้สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ ทั้งในด้าน
ความถูกต้อง และเชื่อถือได้ ตลอดจนได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ   โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   จาก
การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ดังกล่าว เห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน  โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
2. ได้สอบทานการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ   ผลการสอบทานกล่าวโดยภาพ
รวมได้ว่า  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ  และวิธีการควบคุมภายในที่เหมาะสม อันจะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จใน
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ   คณะกรรมการตรวจสอบได้เชิญฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มาให้ความเห็น โดยร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และเสนอเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ด�ำเนินการตามขั้นตอนในการพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลที่มีความ
เป็นอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี พ.ศ. 2562  โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง
1)  นางสาว วธู  ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  5423
2)  นางสาว สุพรรณี  ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  4498
3)  นาย ปรีชา  อรุณนารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน  5800
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จาก บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว มีอ�ำนาจท�ำการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ปี พ.ศ. 2562   ก�ำหนดค่าตอบแทนไม่เกิน 1,470,000.00 บาท  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4.  ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมทุก
คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามข้อบังคับ ประกาศ ข้อก�ำหนด และแนวทาง
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5.   คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน ได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ   โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชุม จ�ำนวน 1 ครั้ง และเห็นว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระ  โดยที่หุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบในงานตรวจสอบทุก
คน ตลอดจนสมาชิกในทีมงานตรวจสอบบัญชีทุกคน มิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือแต่อย่างใด  จึงมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
6.  ได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลจาก
การสอบทาน   กล่าวโดยภาพรวมได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
การก�ำกับกิจการที่ดี   ข้อบังคับและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบ
ริษัทฯ
7.  ได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ เห็นว่ารายการธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ราคาตลาด และเกณฑ์ราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น   ตามที่ได้เปิดเผยและแสดงรายการดังกล่าวในงบการเงิน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว   โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ   เพราะรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเหล่านั้น เป็นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น  รายการดังกล่าว จึงเป็น
รายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8.   คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการบริหารความเสีย่ ง และระบบการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ให้มคี วามเหมาะสม
9.  ได้จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้   โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ลงนามแล้ว
10.  ในปี พ.ศ. 2562  กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทั้ง 3 คน ได้เข้าร่วม อบรม สัมมนา และประชุมในระหว่าง
ปีคนละหลายครั้ง  ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ และเรื่อ
งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่จัดโดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สภา
วิชาชีพบัญชี   ส�ำนักงานสอบบัญชี ตลอดจนสถาบันพัฒนากรรมการบริษัทไทย  ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ให้มีความ
รู้ ทันต่อสถานการณ์ทางวิชาการ วิชาชีพ ที่มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนา ตลอดเวลา ตลอดจนมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน อันจะท�ำให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

			

             ศาสตราจารย์พิเศษ พลโท
   
    ( พิศาล  เทพสิทธา )
          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
                   25 กุมภาพันธ์ 2563
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รายงาน
ระหว่างกัน
รายงานระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขาย
สินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส�ำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
2562
2561

รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

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

บริษัทร่วม
(ถือหุ้น 41%)

ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
รายได้ค่าสิทธิ

30
2
6

9
-

การซื้อขายสินค้าดำ�เนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า
โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาตามสัญญาในส่วน
ของรายได้ค่าสิทธิ

2. บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์
พลัส จำ�กัด

มีกรรมการร่วม

ค่าเช่าและบริการ
และค่า
สาธารณูปโภค
รายได้อื่น

1.12

1.10

6

-

ป็นค่าเช่าอาคารสำ�นักงานตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่า
กว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีกำ�หนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 1 ตุลาคม 2565

ค่าเช่าและบริการ
และค่า
สาธารณูปโภค

1.16

1.15

ซื้อสินค้า

0.88

ค่าเช่าและบริการ
และค่า
สาธารณูปโภค

0.49

3. บริษัท คอปเปอร์ คราวน์
จำ�กัด

4. บริษทั คราวน์ อินโนเวชัน่ จำ�กัด
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มีกรรมการร่วม

มีกรรมการร่วม

0.36

เป็นค่าเช่าอาคารสำ�นักงานตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่า
กว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีกำ�หนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2565
การซื้อขายสินค้าดำ�เนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า
โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เป็นค่าเช่าอาคารสำ�นักงานตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่า
กว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีกำ�หนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 สิงหาคม 2563

ความจ�ำเป็ น และความสมเหตุ ส มผลของรายการ ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ระหว่างกัน
ในการท�ำรายการระหว่างกัน กรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีรายการซือ้
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมี
ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึง่ ส่วนใหญ่
เกี่ยวเนื่องการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงือ่ นไขหรือกฎเกณฑ์ทตี่ กลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติ
ทางธุรกิจ
ในส่วนค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค เป็นการให้
เช่าพืน้ ทีว่ า่ งในทีต่ งั้ เดียวกันกับบริษทั ฯ เพือ่ เพิม่ รายได้และก่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับทีค่ ดิ
กั บ บุ ค คลภายนอกและเปิ ด เผยรายการระหว่ า งกั น ทุ ก ราย
ไตรมาส เพือ่ ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
กัน

นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั ฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความ
สมเหตุสมผลและมีอตั ราผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่เป็นรายการทีด่ �ำเนินไป
ตามธุรกิจปกติ โดยบริษทั ฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผล
และค�ำนึงถึงความเหมาะสมในเงือ่ นไขและราคาทีเ่ ป็นธรรมเป็นหลัก
		 หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัทจะ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การค�้ำประกัน
บริษทั ฯค�ำ้ ประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชือ่ ให้แก่บริษทั ร่วมในวงเงิน 228 ล้านรูปี (2561: 228 ล้านรูป)ี
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำ�คัญ

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำ�คัญ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562,2561 และ 2560
(หน่วย : บาท)

2562

90

2561

2560

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

61,513,680
101,500,081
216,743,340
161,026,276
7,231,868
548,015,245

6.5
10.7
22.8
16.9
0.8
57.6

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

5.2
12.7
14.9
15.5
1.8
50.1

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

7.1
14.1
10.2
16.1
1.1
48.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค�้ำประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

20,202,005
59,400
1,500,000
69,600,000
304,414,223
1,582,198
5,711,767
403,069,593

2.1
0.0
0.2
7.3
32.0
0.2
0.0
0.0
0.6
42.4

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

2.6
0.0
0.2
8.8
37.5
0.2
0.3
0.0
0.3
49.9

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

3.0
0.0
0.2
9.3
36.9
0.4
0.7
0.6
0.3
51.4

รวมสินทรัพย์

951,084,838 100.0
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789,858,359 100.0

702,358,896 100.0

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562,2561 และ 2560
(หน่วย : บาท)

2562
จำ�นวนเงิน
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึง
กำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

2561
%

จำ�นวนเงิน

2560
%

จำ�นวนเงิน

%

215,000,000
25,460,405
109,131,699

22.6
2.7
11.5

130,000,000
88,144,688

16.5
0.0
11.2

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

19.4
0.2
9.8

10,080,000

1.1

10,080,000

1.3

-

0.0

3,232,927
18,221,785
11,694,948

0.3
1.9
1.2

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

0.1
2.4
0.8

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

0.2
2.6
0.5

392,821,764

41.3

253,786,221

32.1

229,845,598

32.7

8,160,000

0.9

18,240,000

2.3

-

0.0

14,686,778
75,994,565
2,283,278

1.5
8.0
0.2

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

0.1
6.8
0.5

1,573,331
49,674,663
-

0.2
7.1
0.0

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

200,000,000

21.0

200,000,000

25.3

200,000,000

28.5

200,000,000

21.0

200,000,000

25.3

200,000,000

28.5

13,650,000
163,791,503
79,696,950

1.4
17.2
8.4

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

1.7
21.2
10.0

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

1.9
22.3
7.3

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

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน
ที่ถึง
กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท
ทุนออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ
10 บาท
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560
(หน่วย : บาท)

2562
จำ�นวนเงิน
กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น

2561
%

จำ�นวนเงิน

2560
%

จำ�นวนเงิน

%

708,986,463

100.0

624,003,517

100.0

542,370,276

100.0

-

0.0

4,100,000

0.7

2,010,000

0.4

17,247,533

2.4

8,203,246

1.3

5,337,151

1.0

726,233,996

102.4

636,306,763

102.0

549,717,427

101.4

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

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

5,774,724

0.0
0.8

19,549,605

0.0
3.1

(36,620,684)

0.0
-6.8

0.0

-

0.0

กำ�ไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงิน
ลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
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0.0
5,774,724

0.8

19,549,605

3.1

(36,620,684)

-6.8

(9,445,232)

-1.3

(7,623,658)

-1.2

(8,023,184)

-1.5

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

(3,670,508)

-0.5

11,925,947

1.9

(44,643,868)

-8.2

1,400,995

0.2

(1,099,492)

-0.2

9,852,228

1.8

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

(2,269,513)

-0.3

10,826,455

1.7

(34,791,640)

-6.4
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560
(หน่วย : บาท)

2562
จำ�นวนเงิน
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

2561
%

จำ�นวนเงิน

2560
%

จำ�นวนเงิน

%

1,193,932

0.2

867,684

0.1

593,108

0.1

(238,786)

0.0

(173,537)

0.0

(118,622)

0.0

955,146

0.1

694,147

0.1

474,486

0.1

(1,366,358)

-0.2

273,272

33,450,000

0.0

-0.6

0.0

(6,690,000)

-1.1

(3,261,142)
652,228

(1,093,086)

-0.2

26,760,000

4.3

(2,608,914)

-0.5

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

(137,940)

0.0

27,454,147

4.4

(2,134,428)

-0.4

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

(2,407,453)

-0.3

38,280,602

6.1

(36,926,068)

-6.8

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
กำ�ไรจากการตีราคาที่ดิน
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้

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

(0.11)

0.54

0.1

(1.74)
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560
(หน่วย : บาท)

2562
จำ�นวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ตัดจำ�หน่ายลูกหนี้การค้า
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(กำ�ไร) ขาดทุนจากการจำ�หน่าย/ตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
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2561
จำ�นวนเงิน

2560
จำ�นวนเงิน

(3,670,508)

11,925,947

(44,643,868)

(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

(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

(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�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์อื่น
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

53,950,074

41,983,925

2,872,048

(97,067,126)
(33,263,888)
6,609,407
(1,780,144)

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

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

20,160,471
4,326,640

15,610,622
2,852,592

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

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

(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)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

(60,600,847)

(4,608,341)

755,585
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บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560
(หน่วย : บาท)

2562
จำ�นวนเงิน

2561
จำ�นวนเงิน

2560
จำ�นวนเงิน

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

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

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
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

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
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์

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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อัตราส่วนที่สำ�คัญทางการเงิน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2562

2561

2560

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

1.40
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

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

29.60%
0.81%
-0.31%
-0.50%

29.85%
3.13%
1.70%
2.36%

25.25%
-6.75%
-6.33%
-8.26%

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

-0.24%
-0.75%
0.75

1.37%
3.65%
0.79

-4.95%
-13.43%
0.77

1.08
0.61

0.72
2.56

0.67
(4.56)

22.86
(0.11)

22.98
0.54

21.06
(1.74)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

96
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คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาพรวมธุรกิจ
ภาพรวมของตลาดเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงานภายในประเทศ
ในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น จากโครงการที่เกิดขึ้นในตลาด
ของตึกส�ำนักงานต่างๆ ซื่งถือเป็นช่วงที่บริษัทต่างเริ่มกลับมามี
ความมั่นใจและเริ่มที่จะมองการขยับขยายอีกครั้งหนึ่งหลังจาก
ที่ได้ชะลอการเปลี่ยนแปลงมาได้ระยะหนึ่ง ทางบริษัทคาดว่า
ตลาดส�ำนักงานจะมีแนวโน้มในการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในปี
2563 จากมาตรการกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐ และความ
เชื่ อ มั่ น ซึ่ ง จะเป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ
อย่างไรก็ดี กลยุทธ์และนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ส�ำนักงาน
รู ป แบบใหม่ จ ะช่ ว ยกระตุ ้ น ความต้ อ งการและส่ ง เสริ ม ให้
ตลาดสดใสมากขึ้น

ภาพรวมบริษัท
จากการที่ บ ริ ษั ท ด�ำเนิ น การเปลี่ ย นแปลงโชว์ รู ม ของ
บริษัทให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพื้นที่ส�ำนักงาน น�ำเทรนการ
วางพื้นที่ออศฟิศยุคใหม่ โดยการสร้างพื้นที่ตามกิจกรรมของ
การท�ำงานในแต่ละรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อการร่วมกันและการใช้
พื้นที่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบโจทย์การท�ำงานของคนยุคใหม่ ผลตอบรับดีตามความ
คาดหมาย บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการเข้าเยี่ยมชมเป็น
อย่างมาก บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดและการขาย
เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และได้น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การท�ำงานและการวางแผนงาน เป็นผลให้บริษัทได้ยอดขาย
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางบริษัทก�ำลังอยู่ในช่วงของ
การปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตและระบบ Supply Chain และ
Logistic Management เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมผลประกอบการปี 2562
1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในระยะเวล 3 ปี ที่ผ่านมา คือช่วงระหว่างปี 2560-2562 ความเห็นของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดย
เห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน) โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. ผลการด�ำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัท ส�ำหรับปี 2562 บริษัทขาดทุนสุทธิรวมเป็นจ�ำนวน 2.27 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการของผลการด�ำเนินงาน ที่มีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ดังนี้
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ยอดขาย
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจ�ำนวน 84.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.62 โดยยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 65.75 ล้านบาท
และยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19.23 ล้านบาท จากการวิเคราะห์ส่วนงานการตลาดและการขายพบว่า สาเหตุเนื่องมาจาก
หลายปัจจัยเช่น
◆ การท�ำการตลาดทีต่ รงเป้าหมายลูกค้าของบริษท
ั มากขึน้
◆ การปรับเปลี่ยนโชว์รูมของบริษัทให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางการท�ำงาน (Work Space Experience Center)
◆ การปรับกลยุทธ์ทางการขายเพื่อให้เข้าถึงกลู่มเป้าหมายหลักมากขึ้น
◆ การเพิม
่ สินค้าใหม่ของบริษทั ทีต่ รงต่อกลุม่ เป้าหมายหลัก
◆ การส่งมอบงานของงานแต่ละโครงการเป็นไปตามก�ำหนดเวลา
แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังคงท�ำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเพิ่มยอดขายและก�ำไรอย่างยั่งยืนต่อไป
ต้นทุนขาย
ในปี 2562 อัตราส่วนต้นทุนขาย ต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 70.40 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2561 ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ 70.15 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสูงขึ้นเล็กน้อย อันเนื่องจากการส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่ม
ขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ที่ก�ำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส�ำหรับลูกจ้างซึ่งท�ำงานติดต่อกัน
ครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้
บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้น 6.71% แต่เนื่องจาก บริษัทฯ มียอดการผลิตเพิ่มขึ้น 14.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึง
สามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรได้ในอัตราคงที่ มูลค่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นต�่ำกว่าผลกระทบจากการส�ำรองค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิก จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้สัดส่วน
ของต้นทุนการขายในปีปัจจุบันค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจ�ำนวน 221.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.53% โดยสาเหตุ
หลักมาจากการตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติมส�ำหรับพนักงานที่มีการท�ำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ในกรณีที่
นายจ้างเลิกจ้าง ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว�่ำค�่ำจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (จากเดิม 300 วัน) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจาก
การลงทุนเปลี่ยนแปลงโชว์รูมของบริษัทให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพื้นที่ส�ำนักงาน น�ำเทรนการวางพื้นที่ออศฟิศยุคใหม่อีกด้วย
อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�ำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอย่างสม�่ำเสมอ
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รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่ส�ำคัญมีดังนี้			
ปี 2562		
เงินเดือน ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโชว์รูม
ค่านายหน้าในการขาย
ค่าจัดส่งสินค้า
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์
ค่าพาหนะและเดินทาง
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโชว์รูม
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ล้านบาท

ร้อยละ

136.53
2.04
14.08
18.23
1.11
13.20
4.47
9.56
5.88
2.25
13.97
221.32

62%
1%
6%
8%
1%
6%
2%
4%
3%
1%
6%
100%

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.66 ของยอดรายจ่ายรวม ราย
จ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตั้ง บัญชีการเงิน บริหารและ
ธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลมาจากวงเงินกู้ยืมส�ำหรับโครงการปรับปรุง
โชว์รูมและการลงทุนในเครื่องจักรใหม่

3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ รายการของสินทรัพย์ที่มีสาระส�ำคัญและมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัท มีดังนี้
◆ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในปี 2562 มียอดสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 7.83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการซื้อเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน และยานพาหนะเพิ่มขึ้นระหว่างปีประมาณ 53.67 ล้านบาท ตัดจ�ำหน่าย 32.98
ล้านบาท หักด้วยค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี จ�ำนวน 25.35 ล้านบาท สัดส่วน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับร้อยละ 32.01
ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย ที่ดิน อาคารโรงงาน โชว์รูม ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีความ
จ�ำเป็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัททั้งในด้านการผลิตสินค้า การขายและการด�ำเนินงานในด้านต่าง ๆ
◆ สินค้าคงเหลือ ในปี 2562 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจ�ำนวน 161.03 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ 16.93 ของสินทรัพย์
รวม สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจ�ำนวน 38.39 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.31 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตรา
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ จะเห็นว่าในปี 2562 มีอัตราหมุน 7.88 เท่าซึ่งช้ากว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าในปี 2561 ซึ่งมีอัตรา
หมุนเท่ากับ 9.32 เท่า สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินค้าส�ำเร็จรูปส�ำหรับโครงการที่เตรียมการส่งมอบในปี 2563
สินค้าคงเหลือของบริษทั จ�ำนวน 161.03 ล้านบาท ประกอบด้วยวัตถุดบิ จ�ำนวน 73.35 ล้านบาท สินค้าส�ำเร็จรูป จ�ำนวน 74.92
ล้านบาท และงานระหว่างท�ำ จ�ำนวน 6.01 ล้านบาท สินค้าคงเหลือทัง้ หมดโดยส่วนใหญ่ยงั มีสภาพปรกติใช้ในการด�ำเนินงานได้
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เนือ่ งจากสินค้าของบริษทั ไม่ได้จดั อยูใ่ นประเภทสินค้าแฟชัน่ หรือมีอายุจ�ำกัด อีกทัง้ การผลิตหลักเกิดขึน้ จากการสัง่ ผลิตตามออเด
อร์ลกู ค้า และมีแผนการลดสินค้าค้างนานโดยเข้าร่วมงานขายลดราคาต่างๆอย่างสม�ำ่ เสมอ อีกทัง้ มีการวางแผนการเปิด OUTLET เพือ่
ระบายสินค้าทีย่ งั อยูใ่ นระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของเวลาและสถานทีใ่ นการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ยังมีสนิ ค้าคงเหลือบาง
ส่วนช�ำรุดเสียหาย โดยบริษทั ได้ประเมินเพือ่ ตัง้ ส�ำรองเพือ่ ความเสียหายไว้ เป็นจ�ำนวน 25.25 ล้านบาท โดยมีการประเมินจากคุณภาพ
และอายุสนิ ค้าคงคลังของแต่ละรายการสินค้าและคลังสินค้าโดยมีหลักเกณฑ์ทไี่ ด้รบั การสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอและแผนงานดังต่อไปนี้
ประเภท

หลักเกณฑ์

แผนการบริหาร

วัตถุดิบ

เกณฑ์อายุ

กำ�จัดและ/หรือใช้งานโดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า

สินค้าสำ�เร็จรูป

เกณฑ์อายุ

โครงการงานขายลดราคา

สินค้ามีตำ�หนิ

สุทธิจากประมาณการที่
คาดว่าจะได้รับทั้งจำ�นวน

โครงการงานขายลดราคา
และโครงการ OUTLET

หนีส้ นิ ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯมีหนีส้ นิ รวม 493.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 163.63 ล้านบาทหรือร้อยละ 49.54 โดยมีหนี้
สินหมุนเวียนทัง้ สิน้ 392.82 ล้านบาท และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 101.12 ล้านบาท โดยบริษทั ฯได้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำ ทีด่ นิ อาคาร
สิทธิการเช่าอาคาร เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ เพือ่ ค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทัง้ หมดทีม่ อี ยูก่ บั สถาบันการเงิน
◆ ลูกหนีค
้ า้ งช�ำระ บริษทั ฯ มียอดลูกหนีส้ ทุ ธิรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 216.74 ล้านบาท โดยมียอดส�ำรองหนีส้ ญู
เป็นจ�ำนวน 20.37 ล้านบาท จ�ำนวนหนีท้ งั้ หมดเป็นลูกหนีท้ างการค้าซึง่ ยังไม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้ตามข้อตกลง ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ จากหนี้
ในบริษทั ร่วมในช่วงการระยะเริม่ ต้นการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯดังกล่าว อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
ช�ำระเงินเป็นการซือ้ ขายผ่าน L/C บริษทั ร่วมฯ ดังกล่าวเพือ่ ควบคุมการเกิดขึน้ ของหนีใ้ หม่ อีกทัง้ มีการติดตาม ทวงถาม และหารือ
แผนการช�ำระหนีท้ คี่ งค้างร่วมกันอย่างใกล้ชดิ และจากการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ร่วม ทีด่ ขี นึ้ โดยในปีนบี้ ริษทั ร่วมดังกล่าวเรืม่ มีการทยอยช�ำระหนีเ้ ก่าตามทีต่ กลงเรียบร้อย อย่างไรก็ดกี ารด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ร่วมดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง บริษทั ฯ จึงยังคงยึดการตัง้ ส�ำรองในเกณฑ์เดียวกับคูค่ า้ ทัว่ ไป ตามอายุหนี้ เพือ่ หลีกเลีย่ งผลก
ระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
◆

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ในปี 2562 บริษทั มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจ�ำนวน 99.21 ล้านบาท เงินสดดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
เป็นจ�ำนวน 60.60 ล้านบาท และกิจกกรรมการลงทุน เป็นจ�ำนวน 18.07 ล้านบาท ซึง่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ โดยมี
สินทรัพย์สว่ นปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ จ�ำนวน 36.40 ล้านบาท โดยทัง้ ปีมยี อดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 20.54
ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องทีส่ ำ� คัญ ในปี 2562 บริษทั ฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.40 เท่า ระยะเวลาเก็บหนีโ้ ดยเฉลีย่ เท่ากับ
70.24 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ 44.45 วัน สภาพคล่องโดยรวมต�ำ่ ลงเล็กน้อย อย่างไรก็ดี บริษทั มีความมัน่ ใจ สภาพคล่องของบริษทั
ยังเพียงพอต่อต่อการด�ำเนินการและการช�ำระหนีส้ นิ ทีถ่ งึ ก�ำหนด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร และ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน เนือ่ งจากบริษทั มีขาดทุน
สุทธิ จ�ำนวน 2.27 ล้านบาทในปีปจั จุบนั ท�ำให้อตั ราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินงานต่างๆ ลดลงจากปีกอ่ น ทัง้ นีก้ ารขาดทุนดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์ส�ำคัญระหว่างปีทที่ �ำให้เกิดการบันทึกผลกระ
ทบอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตราค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง โดยในมุมมองการด�ำเนินงานโดยรวม บริษทั ฯ ยังสามารถ
ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จา่ ยอืน่ ได้มปี ระสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับปีกอ่ น
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ผลประกอบการในปี 2562 ส่งผลให้อตั ราส่วนต่างๆ มีการ
เปลีย่ นแปลงจากปี 2561 ดังนี้
◆ อัตราส่วนหนีส้ น
ิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ คือลดลง 0.36 เท่า
◆ อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบีย้ เพิม
่ ขึน้ 1.95 เท่า
โครงสร้างเงินทุน ในปี 2562 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1.08 เท่า เพิม่ ขึน้ จากอัตราใกล้เคียงของ
ระยะเวลา 3 ปีทผี่ า่ นมา ทีม่ สี ดั ส่วนเท่ากับ 0.72 เท่า 0.67 เท่า
และ 0.65 เท่า ในปี 2561 2560 และ 2559 อันเนือ่ งมาจาก
กิ จ กรรมลงทุ น ในโชว์ รู ม และเครื่ อ งจั ก รและการส�ำรองผล
ประโยชน์ระยะยาวตามข้อกฎหมาย อย่างไรก็ดี โครงสร้างทางการ
เงินของบริษทั ฯ อยูใ่ นระดับทีด่ ี มีความเสีย่ งทางธุรกิจในเกณฑ์ตำ�่
ซึง่ สอดคล้องกับการแนวคิดของผูบ้ ริหาร และต้องการความคล่อง
ตัวในตอบรับการเปลีย่ นแปลง และรับมือภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่
อาจเกิดขึน้ ได้อย่างราบรืน่
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2562 บริษทั มีเพียงการปรับปรุงอาคารโรงงานและซือ้

เครือ่ งจักรหลักทัว่ ไป ไม่มรี ายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่
4.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องและควมสามารถใน
การจัดหาแหล่งเงินทุนเพิม่ เติม
บริษทั ฯ ยังมีอตั ราส่วนสภาพคล่องคิดเป็น 1.40 เท่า และมี
Cash Cycle อยูท่ ปี่ ระมาณ 44 วัน (ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้
เฉลีย่ + ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลีย่ – ระยะเวลาในการช�ำระ
หนีเ้ ฉลีย่ ) ซึง่ จากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ อีก
ทัง้ เงินลงทุนจากการเพิม่ ทุนจ�ำนวน 100 ล้านบาททีม่ สี ภาพคล่อง
สูง และวงเงินเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน/เจ้าหนีท้ รัสต์รี
ซีทกูก้ บั ธนาคารหลายแห่งดังทีไ่ ด้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 19 ของรายงานประจ�ำปี 2562 โดยมีวงเงิน
รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวนประมาณ 468 ล้านบาท (วงเงินทีเ่ บิกเป็นเงินสด
ได้ 322 ล้านบาท) และเป็นวงเงินทีย่ งั ไม่ได้เบิกใช้จ�ำนวน 96.34
ล้านบาท ท�ำให้มนั่ ได้วา่ บริษทั ฯมีสภาพคล่องทีเ่ พียงพอต่อการ
ด�ำเนินงาน ความสามารถในการช�ำระหนี้ การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
การกูย้ มื ทีส่ �ำคัญ ตลอดจนความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน
เพิม่ เติม

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษทั ฯมีสญั ญาเช่าการเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพือ่ เช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการ โดยมีก�ำหนดการช�ำระ
ค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย่ ประมาณ 4 ถึง 5 ปี ทีเ่ ป็นสัญญาทีบ่ อกเลิกไม่ได้ และมีภาระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่าย
ค่าเช่าขัน้ ต�ำ่ ตามสัญญาเช่าการเงิน ดังทีไ่ ด้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ของรายงานประจาปี 2562

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

ถึงแม้ภาพรวมตลาดออฟฟิตเฟอร์นเิ จอร์ไทยปรับตัวดีขนึ้ ในปีทผี่ า่ นมา แต่ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 อาจจะมีการสะดุด
เนือ่ งจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ CoronaVirus ทีแ่ พร่กระจายไปในหลายประเทศ ประกอบกับผลกระทบทีเ่ กิดจาก
โรงงานในประเทศจีนที่ถูกปิดตัวลงอย่างไม่มีก�ำหนด ทั้งที่ถือเป็นหนึ่งในแหล่งการผลิตอาหลั่ยและอุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม
เฟอร์นเิ จอร์ทสี่ �ำคัญ จึงอาจจะส่งผลให้การส่งของเกิดความล่าช้าไปจากเดิม นอกจากนัน้ ความไม่แน่นอนด้านการเมืองและความมัน่ คง
ภายในประเทศ ตลอดจนสภาพการแข่งขันในภูมภิ าคทีร่ นุ แรงขึน้ บริษทั ฯจึงมุง่ เน้นแนวทางการปรับเปลีย่ นบุคคลากรในบริษทั ให้พร้อม
กับความเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจและโลกของการท�ำงานในปัจจุบนั เพือ่ สร้างความคล่องตัวให้กบั การปฏิบตั งิ าน เพิม่ ประสิทธิผล ลด
ต้นทุน และเพิม่ รายได้ให้กบั องค์กร
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รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
บริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานและงบการเงิน
31 ธันวาคม 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ แสดงเงินลงทุนตามวิธรี าคาทุนของบริษทั ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ร้อกเวิธ จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และ
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญ
ที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่อง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดย
รวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้
ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ งบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้รวมวิธี
การตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้
รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม เรื่อง
ส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละ
เรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
รายการขายสินค้าเป็นรายการบัญชีที่มีสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินอย่างมาก และเป็นรายการที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯโดยตรง ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงให้ความ
ส�ำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ จากการขาย
ของบริษัทฯโดยเฉพาะเรื่องงวดเวลาการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับ
ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจ และเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการ

ปฏิบัติตามการควบคุมส�ำคัญที่บริษัทฯออกแบบไว้ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้น
ในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบ
ลดหนี้ที่บริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้า
คงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 10 จ�ำเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในส่วนของการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือส�ำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพ ซึ่ง
การประมาณดังกล่าวขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ เกี่ยวกับสภาพ
สิ น ค้ า การแข่ ง ขั น ทางการตลาด สภาพเศรษฐกิ จ และ
อุตสาหกรรม ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่า
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้
ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดย
ท�ำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม�่ำเสมอของการ
ใช้เกณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะ
เวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อ
ระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้า
กว่าปกติ และวิเคราะห์เปรียบเทียบจ�ำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้
รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุน
ของสินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้า

ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง งบการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทแี่ สดงอยูใ่ นรายงานนัน้ ) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ ความเชื่อมั่นใน
รูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้น มีความขัด
แย้งที่มีสาระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฎว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวให้ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลทราบเพือ่ ให้มี การด�ำเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบ
การเงิ น เหล่ า นี้ โ ดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรตามมาตรฐาน การ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระ
ส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ด ท�ำงบการเงิ น ผู ้ บ ริ ห ารรั บ ผิ ด ชอบในการ
ประเมินความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มี
เรื่ อ งดั ง กล่ า ว และการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส�ำหรั บ กิ จ การที่
ด�ำเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้ น แต่ ผู ้ บ ริ ห ารมี ค วามตั้ ง ใจที่ จ ะเลิ ก
บริษัทฯหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่อง
อีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้
สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสม
เหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
◆ ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
◆ ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
◆ ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ ทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
◆ สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อ
สงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
◆ ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
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ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
◆ รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรม
ทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินซึ่งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด
ชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด ในการตรวจ
สอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้
วธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5423
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2563
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Rockworth Public Company Limited
Report and financial statements
31 December 2019

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

Opinion
I have audited the accompanying financial statements in which the equity method is applied of Rockworth
Public Company Limited (The Company), which comprise the statement of financial position as at 31 December
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.

Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional
Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial
statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that
the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgement, were of most significance in my
audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of my
audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a
separate opinion on these matters.
I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial
Statements section of my report, including in relation to these matters. Accordingly, my audit included the
performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of
the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address
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the matters below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a
whole.
Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are described below.
Revenue recognition
Sales are significant to the financial statements and direct impacts to the operating results of the Company. I have therefore focused on revenue recognition from sales of the Company and in particular on the
timing of revenue recognition.
I assessed and tested the internal controls of the Company with respect to the revenue cycle by making
enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative samples to test the operation of the designed key controls. In addition, on a sampling basis, I examined supporting documents for sales transactions occurring during the year and near the end of the accounting period. I
also reviewed credit notes issued by the Company to customers after the end of the reporting period and
performed analytical review on the sales accounts.
Provision for diminution in value of inventory
Estimating the net realisable value of inventory, as disclosed in Note 10 to the financial statements, is
an area of significant management judgement, particularly with regard to the estimation of provision for diminution in the value of slow-moving and obsolete inventory. This requires analysis of the inventory condition,
the competitive environment, economic circumstances and the situation within the industry. There is a risk
with respect to the amount of provision set aside for diminution in the value of inventory.
I assessed the method and the assumptions applied by management in determining provision for diminution in the value of inventory by gaining an understanding of the basis applied in determining the provision
for diminution in value of inventory and reviewing the consistency of the application of that basis, performing
a comparison of the inventory holding periods and inventory movement to identify product lines with indicators of lower than normal inventory turnover and comparing proceeds from sales transactions occurring
after the date of the financial statements with the cost of inventory by product group.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprise the information
included in annual report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor’s
report thereon. The annual report of the Company is expected to be made available to me after the date of
this auditor’s report.
My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any
form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information
and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements
or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement
therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the
misstatement.
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Responsibilities of Management and Those Charged with
Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines
is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going
concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit
conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when
it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis
of these financial statements.
As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and
maintain professional skepticism throughout the audit. I also:
◆ Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that
is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
◆ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures
that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.
◆ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
◆ 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
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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 conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
◆ Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
◆ Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities between the Company and its associate (The Group) to express an opinion on the financial
statements in which the equity method is applied. I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit opinion.
I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control
that I identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that
were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the
key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation precludes public
disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not
be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
I am responsible for the audit resulting in this independent auditor’s report.
Watoo Kayankannavee
Certified Public Accountant (Thailand) No. 5423
EY Office Limited
Bangkok: 24 February 2020
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19

งบ
การเงิน

งบ
การเงิน
บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที< 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัวคราว
;
ลูกหนีก= ารค ้าและลูกหนีอ= นื;
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน;
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม; ีภาระคาประก
ัน
=ํ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ; ขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอืน;
อสังหาริมทรัพย์เพือ; การลงทุน
ทีด; นิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ไ ม่หมุนเวียนอืน;
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนี=
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7
8
9
10

61,513,680
101,500,081
216,743,340
161,026,276
7,231,868
548,015,245

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

61,513,680
101,500,081
216,743,340
161,026,276
7,231,868
548,015,245

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

11
12
13
14
15
16
17
18

20,202,005
59,400
1,500,000
69,600,000
304,414,223
1,582,198
5,711,767
403,069,593
951,084,838

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

20,202,005
59,400
1,500,000
69,600,000
304,414,223
1,582,198
5,711,767
403,069,593
951,084,838

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

Rockworth Public Company Limited
Statement of financial position
As at 31 December 2019
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

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

7,231,868

14,394,929

7,231,868

14,394,929

548,015,245

395,581,733

548,015,245

395,581,733

Other current assets
Total current assets
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

Intangible assets

17

1,582,198

1,686,156

1,582,198

1,686,156

Leasehold rights

18

-

2,254,320

-

2,254,320

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

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที< 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
หนสิีE นและส่ วนของผู้ ถือหุ้น
หนสิีE นหมุนเวียน
เงินกยืู้ มระยะสั=นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีท= รัสต์รีซที
เจ้าหนีก= ารค ้าและเจ้าหนีอ= นื;
ส่วนของเงินกยืู้ มระยะยาวทีถ; งึ ก ําหนดช ําระภายในหนึง; ปี
ส่วนของหนีส= นิ ตามสัญญาเช่าการเงินทีถ; งึ ก ําหนด
ช ําระภายในหนึ;งปี
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค ้า
หนีส= ินหมุนเวียนอืน;
รวมหนสิีE นหมุนเวียน
หนสิีE นไม่หมุนเวียน
เงินกยืู้ มระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ; งึ ก ําหนดช ําระภายในหนึ;งปี
หนีส= ินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนทีถ; งึ ก ําหนด
ช ําระภายในหนึ;งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีส= ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมหนสิีE นไม่หมุนเวียน
รวมหนสิีE น
ส่ วนของผู้ ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค ่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจําหน่ายและช ําระเต็มมูลค ่าแล้ว
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค ่าหุน้ ละ 10 บาท
ก ําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ไ ด้จัดสรร
องค ์ประกอบอืน; ของส่วนของผถ้ ู อื หุน้
รวมส่ วนของผู้ ถือหุ้น
รวมหนสิีE นและส่ วนของผู้ ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนี=
120 รายงานประจำ�ปี 2562

19
19
20
21

215,000,000
25,460,405
109,131,699
10,080,000

130,000,000
88,144,688
10,080,000

215,000,000
25,460,405
109,131,699
10,080,000

130,000,000
88,144,688
10,080,000

22

3,232,927
18,221,785
11,694,948
392,821,764

504,185
19,078,839
5,978,509
253,786,221

3,232,927
18,221,785
11,694,948
392,821,764

504,185
19,078,839
5,978,509
253,786,221

21

8,160,000

18,240,000

8,160,000

18,240,000

22
23
27

14,686,778
75,994,565
2,283,278
101,124,621
493,946,385

1,072,291
53,495,182
3,718,759
76,526,232
330,312,453

14,686,778
75,994,565
2,283,278
101,124,621
493,946,385

1,072,291
53,495,182
3,718,759
76,526,232
330,312,453

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

13,650,000
163,791,503
79,696,950
457,138,453
951,084,838
-

13,650,000
167,154,102
78,741,804
459,545,906
789,858,359
-

13,650,000
147,818,614
95,669,839
457,138,453
951,084,838
-

13,650,000
151,181,213
94,714,693
459,545,906
789,858,359
-
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Rockworth Public Company Limited
Statement of financial position (continued)
As at 31 December 2019
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied

in which the cost method is applied

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

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

392,821,764

253,786,221

392,821,764

253,786,221

21

8,160,000

18,240,000

8,160,000

18,240,000

22

14,686,778

1,072,291

14,686,778

1,072,291

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

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

13,650,000

13,650,000

13,650,000

13,650,000

163,791,503

167,154,102

147,818,614

151,181,213

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

-

-

-

-

Current portion of liabilities under
finance lease agreements

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

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

25

Unappropriated
Other components of shareholders' equity

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

708,986,463

624,003,517

708,986,463

624,003,517

-

4,100,000

-

4,100,000

17,247,533

8,203,246

17,247,533

8,203,246

รวมรายได้อนื;
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ

17,247,533
726,233,996

12,303,246
636,306,763

17,247,533
726,233,996

12,303,246
636,306,763

499,139,931

437,723,766

499,139,931

437,723,766

ค ่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย
ค ่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ค ่าใช้จ่ายทางการเงิน

105,516,137
115,803,204
720,459,272
5,774,724
(9,445,232)

85,002,746
94,030,646
616,757,158
19,549,605
(7,623,658)

105,516,137
115,803,204
720,459,272
5,774,724
(9,445,232)

85,002,746
94,030,646
616,757,158
19,549,605
(7,623,658)

(3,670,508)
1,400,995
(2,269,513)

11,925,947
(1,099,492)
10,826,455

(3,670,508)
1,400,995
(2,269,513)

11,925,947
(1,099,492)
10,826,455

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อนื;
ก ําไรจากการวัดมูลค ่าอสังหาริมทรัพย์เพือ; การลงทุน

15

อืน; ๆ

กําไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ (ค ่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนี=
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Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2019
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

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

-

4,100,000

-

4,100,000

17,247,533

8,203,246

17,247,533

8,203,246

17,247,533

12,303,246

17,247,533

12,303,246

726,233,996

636,306,763

726,233,996

636,306,763

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

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

1,400,995

(1,099,492)

1,400,995

(1,099,492)

(2,269,513)

10,826,455

(2,269,513)

10,826,455

Other income
Gain from valuation of investment properties

15

Others
Total other income
Total revenues
Expenses

Profit before finance cost and income tax benefits (expenses)

Income tax benefits (expenses)

27

Profit (loss) for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
หมายเหตุ

2562

2561

2562

2561

1,193,932
(238,786)

867,684
(173,537)

1,193,932
(238,786)

867,684
(173,537)

955,146

694,147

955,146

694,147

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประก ันภัย
23
ก ําไรจากการตีราคาทีด; นิ
16
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
27
รายการทีจ; ะไม่ถกู บันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<นสําหรับปี

(1,366,358)
273,272

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

(1,366,358)
273,272

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

(1,093,086)
(137,940)

26,760,000
27,454,147

(1,093,086)
(137,940)

26,760,000
27,454,147

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

(2,407,453)

38,280,602

(2,407,453)

38,280,602

(0.11)

0.54

(0.11)

0.54

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื<น:
รายการที'จะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ก ําไรจากการวัดมูลค ่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ; ขาย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

27

รายการทีจ; ะถูกบันทึกในส่วนของก ําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- สุทธิจากภาษีเงินได้
รายการที'จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

กําไรต่ อหุ้นขัEนพืEนฐาน
ก ําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนี=

124 รายงานประจำ�ปี 2562
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Rockworth Public Company Limited
Statement of comprehensive income (continued)
For the year ended 31 December 2019
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
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
Less: Income tax effect

1,193,932
27

867,684

1,193,932

867,684

(238,786)

(173,537)

(238,786)

(173,537)

955,146

694,147

955,146

694,147

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

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

23

(1,366,358)

-

(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

(0.11)

0.54

(0.11)

0.54

Basic earnings per share

28

Profit (loss) for the year

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2562

2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเน ินงาน
ก ําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษี

(3,670,508)

11,925,947

(3,670,508)

11,925,947

โอนกลับค ่าเผือ; หนีส= งสัยจะสูญ

(3,885,243)

(4,212,568)

(3,885,243)

(4,212,568)

โอนกลับรายการปรับลดสินค ้าคงเหลือเป็ นมูลค ่าสุทธิทจี; ะได้รับ
ค ่าเสื;อมราคาและค ่าตัดจําหน่าย

(5,128,928)
28,807,082

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

(5,128,928)
28,807,082

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

-

(4,100,000)

-

(4,100,000)

(425,606)
3,241,990
25,710,468
1,487,114
7,813,705

(101,447)
5,098,329
1,334,004
6,350,823

(425,606)
3,241,990
25,710,468
1,487,114
7,813,705

(101,447)
5,098,329
1,334,004
6,350,823

53,950,074

41,983,925

53,950,074

41,983,925

ลูกหนีก= ารค ้าและลูกหนีอ= นื;
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน;
สินทรัพย์อนื;
หนีส= ินดําเนินงานเพิม; ขึ=น (ลดลง)
เจ้าหนีก= ารค ้าและเจ้าหนีอ= นื;

(97,067,126)
(33,263,888)
6,609,407
(1,780,144)

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

(97,067,126)
(33,263,888)
6,609,407
(1,780,144)

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

20,160,471

15,610,622

20,160,471

15,610,622

หนีส= ินหมุนเวียนอืน;
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) ก ิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบีย=

4,326,640
(47,064,566)
(4,577,443)
(7,819,390)

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

4,326,640
(47,064,566)
(4,577,443)
(7,819,390)

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

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเน ินงาน

(1,139,448)
(60,600,847)

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

(1,139,448)
(60,600,847)

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

รายการปรับกระทบยอดก ําไร (ขาดทุน) ก ่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากก ิจกรรมด ําเนินงาน

ก ําไรจากการวัดมูลค ่าอสังหาริมทรัพย์เพือ; การลงทุน
ก ําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค ่าอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย; นทีย; งั ไม่เก ิดขึ=นจริง
ค ่าใช้จ่ายดอกเบีย=
ก ําไรจากการดําเนินงานก ่อนการเปลีย; นแปลงในสินทรัพย์
และหนีส= ินดําเนินงาน
สินทรัพย์ด ําเนินงาน (เพิม; ขึ=น) ลดลง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนี=
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement
For the year ended 31 December 2019
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

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

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

-

(4,100,000)

-

(4,100,000)

Adjustments to reconcile profit (loss) before tax
to net cash provided by (paid from) operating activities

Gain from valuation of investment properties
Gain on sales of equipments
Loss on impairment of equipments

(425,606)

(101,447)

(425,606)

(101,447)

3,241,990

-

3,241,990

-

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

53,950,074

41,983,925

53,950,074

41,983,925

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)

6,609,407

(6,468,418)

6,609,407

(6,468,418)

Provision for long-term employee benefits

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

Other current assets
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

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

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)

(60,600,847)

(4,608,341)

(60,600,847)

(4,608,341)

Other current liabilities

Net cash flows used in operating activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สําหรับปี สิEนสุดวันที< 31 ธันวาคม 2562
(หน่วย: บาท)
งบการเงิน
งบการเงินเฉพาะก ิจการ
ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ;งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
2562

2561

2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีม; ีภาระคาประก
ันลดลง
=ํ

122,995

453,949

122,995

453,949

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซือ= ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

18,213,137
(36,404,358)
(18,068,226)

246,356
(24,059,671)
(23,359,366)

18,213,137
(36,404,358)
(18,068,226)

246,356
(24,059,671)
(23,359,366)

กระ แสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกยืู้ มระยะสั=นจากสถาบันการเงิน
ช ําระค ืนเงินกยืู้ มระยะสั=นจากสถาบันการเงิน

145,000,000
(60,000,000)

90,000,000
(96,000,000)

145,000,000
(60,000,000)

90,000,000
(96,000,000)

เจ้าหนีท= รัสต์รีซที เพิม; ขึ=น (ลดลง)
จ่ายช ําระหนีส= ินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินกยืู้ มระยะยาว
ช ําระค ืนเงินกยืู้ มระยะยาว
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม< ขึEน (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

25,460,405
(1,172,371)
(10,080,000)
99,208,034
20,538,961
40,974,719

(1,642,360)
(1,424,432)
30,000,000
(1,680,000)
19,253,208
(8,714,499)
49,689,218

25,460,405
(1,172,371)
(10,080,000)
99,208,034
20,538,961
40,974,719

(1,642,360)
(1,424,432)
30,000,000
(1,680,000)
19,253,208
(8,714,499)
49,689,218

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

61,513,680
-

40,974,719
-

61,513,680
-

40,974,719
-

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม< เติม
รายการทีไ; ม่ใช่เงินสด
ซือ= ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไ ม่มีตวั ตนทีย; งั ไม่ไ ด้จ่ายช ําระ 853,316
ซือ= สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
17,515,600
ก ําไรทีย; งั ไม่เก ิดขึ=นจริงจากการขายและเช่ากลับค ืนเครื;องจักรและอุปกรณ์
532,745

3,936,765
-

853,316
17,515,600
532,745

3,936,765
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ;งของงบการเงินนี=
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Rockworth Public Company Limited
Cash flow statement (continued)
For the year ended 31 December 2019
(Unit: Baht)
Financial statements

Separate financial statements

in which the equity method is applied in which the cost method is applied
2019

2018

2019

2018

Cash flows from investing activities
Decrease in restricted bank deposits
Proceeds from disposal of equipment

122,995

453,949

122,995

453,949

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 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 flows from financing activities

Cash receipt from long-term loans
Repayment of long-term loans

-

30,000,000

-

30,000,000

(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

-

-

-

-

853,316

3,936,765

853,316

3,936,765

17,515,600

-

17,515,600

-

532,745

-

532,745

-

Supplemental cash flows information
Non-cash transactions
Acquisition of building improvement , equipment and
intangible assets which cash has not been paid
Assets acquire under financial lease agreement
Unrealised gain from sales and leaseback of machinery
and equipment

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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ประกอบการเงิน
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20

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน

บริษทั ร้ อกเวิธ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ=นสุ ดวันที> 31 ธันวาคม 2562
1.

ข้ อมูลทัว> ไป
บริ ษทั ร้อกเวิธ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ< งจัดตั?งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจําหน่ ายเฟอร์ นิเจอร์ ที<อยูต่ ามที<จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี<
294 - 300 ถนนอโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมีการเปลี<ยนแปลงโครงสร้ างผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ทั?งนี? การเปลี<ยนแปลง
โครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริ หารงาน รวมถึงนโยบายการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี? จดั ทําขึ?นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที<กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที<
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที<บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี?
งบการเงินนี?ได้จดั ทําขึ?นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื<นในนโยบายการบัญชี
2.2 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ> ริ>มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จํานวนหลายฉบับ ซึ< งมีผลบังคับใช้สาํ หรับ
งบการเงิ นที< มีรอบระยะเวลาบัญชี ที<เริ< มในหรื อหลังวันที< 1 มกราคม 2562 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า วได้รั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ จัด ให้มี ข? ึ น เพื< อ ให้มี เ นื? อ หาเท่ า เที ย มกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชดั เจนเกี< ยวกับ
วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี แ ละการให้แ นวปฏิ บ ัติ ท างการบัญ ชี ก ับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การนํา มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน? ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ< ึ งได้มีการเปลี<ยนแปลงหลักการ
สําคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี?
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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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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที> 15 เรื> อง รายได้ จากสั ญญาทีท> าํ กับลูกค้ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที< 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี และการตี ความมาตรฐาน
การบัญชีที<เกี<ยวข้องต่อไปนี?
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที< 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื< อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที< 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื< อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที< 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื< อง รายได้ - รายการแลกเปลี<ยนเกี<ยวกับ
บริ การโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 13
เรื< อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 15
เรื< อง สัญญาสําหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 18
เรื< อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 15 กับสัญญาที<ทาํ กับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้น
สัญญาที<อยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื<น มาตรฐานฉบับนี?ได้กาํ หนดหลักการ 5 ขั?นตอน
สํา หรั บ การรั บ รู ้ ร ายได้ที< เกิ ด ขึ? น จากสัญ ญาที< ท าํ กับ ลู ก ค้า โดยกิ จ การจะรั บ รู ้ ร ายได้ใ นจํา นวนเงิ น
ที<สะท้อนถึงสิ< งตอบแทนที< กิจการคาดว่าจะมีสิทธิ ได้รับจากการแลกเปลี<ยนสิ นค้าหรื อบริ การที< ได้
ส่ งมอบให้แก่ ลูกค้า และกําหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริ งและเหตุการณ์
ที<เกี<ยวข้องทั?งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั?นตอน
มาตรฐานฉบับนี?ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
ข.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที>จะมีผลบังคับใช้ สําหรั บงบการเงินที>มีรอบระยะเวลาบัญชี ที>เริ> มใน
หรื อหลังวันที> 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ< งจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที<มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที<เริ< มในหรื อหลังวันที< 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อ จัด ให้มี ข? ึ น เพื< อ ให้มี เ นื? อ หาเท่ า เที ย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่า งประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี<ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชี
กับผูใ้ ช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี? ที<มีการเปลี<ยนแปลง
หลักการสําคัญซึ< งสามารถสรุ ปได้ดงั นี?

2
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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
2
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื> องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื< องมื อทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ความ
มาตรฐาน จํานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที< 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื< องมือทางการเงิน
ฉบับที< 9
เครื< องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที< 32
การแสดงรายการเครื< องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที< 16
การป้องกันความเสี< ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที< 19
การชําระหนี?สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กําหนดหลักการเกี< ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื< องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิ จของกิ จการ (Business
Model) หลัก การเกี< ย วกับ วิ ธี ก ารคํา นวณการด้อ ยค่ า ของเครื< อ งมื อ ทางการเงิ น โดยใช้แ นวคิ ด ของ
ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที< คาดว่าจะเกิ ดขึ?น และหลักการเกี< ยวกับการบัญชี ป้องกันความเสี< ยง รวมถึ ง
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลเครื< องมือทางการเงิน และเมื<อมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่ ม นี? มี ผ ลบัง คับ ใช้ จะทํา ให้ม าตรฐานการบัญ ชี การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี และแนวปฏิ บ ตั ิ
ทางการบัญชีบางฉบับที<มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที<อาจมีต่องบการเงินในปี ที<เริ< มนํา
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที> 16 เรื> อง สั ญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที< 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที< 17 เรื< อง สัญญาเช่า
และการตีความมาตรฐานบัญชี ที<เกี<ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี? ได้กาํ หนดหลักการของการรับรู ้รายการ
การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกําหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์
และหนี? สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที<มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดื อน เว้นแต่สินทรัพย์
อ้างอิงนั?นมีมูลค่าตํ<า
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี<ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที< 17
ผูใ้ ห้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการ
เช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที< 17
3
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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.

3
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บริ ษทั ฯคาดว่าจะนํามาตรฐานทางการเงิ นฉบับนี? มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ ผลกระทบสะสมของการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี? มาถือปฏิบตั ิใช้ครั?งแรกโดยการปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ
วันที< 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที<แสดงเปรี ยบเทียบ
ในเบื?องต้นฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯคาดว่าการนํามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาใช้ จะมีผลกระทบต่อ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที< 1 มกราคม 2563 คือ สิ นทรัพย์และหนี? สินของบริ ษทั ฯมีจาํ นวนเพิ<มขึ?น
รวมทั?งสิ? นประมาณ 61 ล้านบาท
4.

นโยบายการบัญชีทสี> ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้ เมื<อบริ ษทั ฯได้โอนอํานาจควบคุมในสิ นค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ
เมื<อมีการส่ งมอบสิ นค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าที<ได้รับหรื อคาดว่าจะได้รับสําหรับสิ นค้า
ที<ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ<ม
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู ้เมื<อกิจการให้บริ การเสร็ จสิ? น
จํานวนเงินที<กิจการได้รับหรื อมีสิทธิ ได้รับจากลูกค้าแต่ยงั มีภาระที<ตอ้ งโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั
ลูกค้าแสดงไว้เป็ น “เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ< งจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื<อได้
ปฏิบตั ิตามภาระที<ระบุไว้ในสัญญาเสร็ จสิ? น
ดอกเบีย2 รั บ
ดอกเบี?ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที<แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั?นที< มี
สภาพคล่องสู ง ซึ< งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที<ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก= ารค้ าและลูกหนีอ= ื>น
ลูกหนี? การค้าและลูกหนี? อื<นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที<จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื<อหนี? สงสัย
จะสู ญสําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที< อาจเกิ ดขึ? นจากการเก็บเงิ นจากลู กหนี? ไม่ ได้ ซึ< งโดยทัว< ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี?

4
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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.

3
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ดอกเบี?ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที<แท้จริ ง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั?นที< มี
สภาพคล่องสู ง ซึ< งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที<ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก= ารค้ าและลูกหนีอ= ื>น
ลูกหนี? การค้าและลูกหนี? อื<นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที<จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื<อหนี? สงสัย
จะสู ญสําหรั บผลขาดทุ นโดยประมาณที< อาจเกิ ดขึ? นจากการเก็บเงิ นจากลู กหนี? ไม่ ได้ ซึ< งโดยทัว< ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี?
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถวั เฉลี<ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที<จะได้รับ
4
แล้วแต่ราคาใดจะตํ<ากว่า และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุ โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี< ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที<จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ<ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ<งของต้นทุนการผลิตเมื<อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ< ขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี<ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<นและจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมื<อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น? นั ออกไป

ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที<ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว< ไป ซึ< งแสดงใน
ราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผือ< การด้อยค่า (ถ้ามี)

ค)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที<แสดงอยูใ่ นงบการเงินซึ< งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยแสดงมูลค่า
ตามวิธีส่วนได้เสี ย

ง)

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที<แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื? อหลังสุ ด ณ สิ? นวันทํา
การสุ ดท้ายของปี ส่ วนมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี<ยถ่วงนํ?าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื<อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ< งตอบแทนสุ ทธิ ที<ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพื>อการลงทุน
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บริ ษทั ฯวัดมูลค่าเริ< มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ< งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลัง จากนั?น บริ ษ ทั ฯจะวัด มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื< อ การลงทุ น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้
ผลกําไรหรื อขาดทุนที<เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุน
รายงานประจำ�ปี 2562
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที<เกิดขึ?น

Interest income
Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.
4.2

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

4.3

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

4.4

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

4.5

Investments
a)

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

b)

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

c)

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

d)

Investment in associate is accounted for in the separate financial statements
4
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 �ปี 2562
รายงานประจำ
recognised in profit or loss when incurred.

141

เมื<อมีการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ< งตอบแทนสุ ทธิ ที<ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงินลงทุน
จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพื>อการลงทุน
บริ ษทั ฯวัดมูลค่าเริ< มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนด้วยราคาทุนซึ< งรวมต้นทุนการทํารายการ
หลัง จากนั?น บริ ษ ทั ฯจะวัด มู ล ค่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื< อ การลงทุ น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรม บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้
ผลกําไรหรื อขาดทุนที<เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุน
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที<เกิดขึ?น
บริ ษทั ฯรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที<ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในปี ที<ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ทีด> นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื> อมราคา
ที<ดินแสดงมูลค่าตามราคาที<ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื< อมราคาสะสม
และค่าเผือ< การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ< มแรกของที<ดินในราคาทุน ณ วันที<ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั?น บริ ษทั ฯจัดให้ม5ี

การประเมินราคาที<ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและบันทึกสิ นทรัพย์ดงั กล่าวในราคาที<ตีใหม่ ทั?งนี?
บริ ษทั ฯจัดให้มีการประเมินราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นครั?งคราวเพื<อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ? น
รอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสําคัญ
บริ ษทั ฯบันทึกส่ วนต่างซึ< งเกิดจากการตีราคาที<ดินดังต่อไปนี?
-

บริ ษทั ฯบันทึกราคาตามบัญชีของที<ดินที<เพิ<มขึ?นจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<น
และรั บรู ้ จาํ นวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาสิ นทรั พย์” ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
อย่างไรก็ตาม หากที<ดินนั?นเคยมีการตีราคาลดลงและบริ ษทั ฯได้รับรู ้ราคาที<ลดลงในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนแล้ว ส่ วนที<เพิ<มจากการตีราคาใหม่น? ี จะถูกรับรู ้เป็ นรายได้ไม่เกินจํานวนที<เคย
ลดลงซึ<งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว

-

บริ ษทั ฯรับรู ้ราคาตามบัญชี ของที<ดินที<ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
อย่างไรก็ตาม หากที<ดินนั?นเคยมีการตีราคาเพิ<มขึ?นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่ วนเกินทุน
จากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนที<ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู ้ใน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<นในจํานวนที<ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคา
สิ นทรัพย์”

ค่าเสื< อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี?
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื< องจักรและอุปกรณ์
เครื< องตกแต่งและเครื< องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ค่าเสื< อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
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ไม่มีการคิดค่าเสื< อมราคาสําหรับที<ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

On disposal of an investment, the difference between net disposal proceeds and the
carrying amount of the investment is recognised in profit or loss.
4.6

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

4.7

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

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

-

When an asset’s carrying amount is decreased as a result of a revaluation of
the Company’s assets, the decrease is recognised in profit or loss. However,
the revaluation decrease is charged to the other comprehensive income to the
extent that it does not exceed an amount already held in “Revaluation surplus”
5
in respect of the same asset.

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

-

20 years

Building improvements

-

5 years and 10 years

Machinery and equipment

-

5 years and 10 years

Office furniture and fixtures

-

5 years

Motor vehicles

-

5 years

Buildin

Depreciation is included in determining income.
No depreciation is provided on land and assets under construction.
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เครื< องตกแต่งและเครื< องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

5 ปี
5 ปี

ค่าเสื< อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื< อมราคาสําหรับที<ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯตัดรายการที<ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื<อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุน
จากการจําหน่ายสิ นทรัพย์จะรับรู ้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื<อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น? นั ออก
จากบัญชี
6
4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน

สิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื<อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น? นั
บริ ษทั ฯตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที<มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ น ทรั พ ย์น? ัน และจะประเมิ น การด้อ ยค่าของสิ น ทรั พ ย์ดงั กล่ าวเมื< อ มี
ข้อ บ่ ง ชี? ว่า สิ น ทรั พ ย์น? ัน เกิ ด การด้อ ยค่ า บริ ษ ทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัด จํา หน่ า ยและวิ ธี ก าร
ตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ? นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที<มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี?
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

อายุการให้ประโยชน์
5 - 10 ปี

4.9 สิ ทธิการเช่ าและค่ าตัดจําหน่ าย
สิ ทธิ การเช่ าแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื<อการด้อยค่าของสิ นทรั พย์
(ถ้ามี) ค่าตัดจําหน่ายคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า (3 - 25 ปี )
ค่าตัดจําหน่ายรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ> กีย> วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที<เกี<ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที<มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯหรื อ
ถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี? บุคคลหรื อกิจการที<เกี<ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลหรื อกิจการที<มีสิทธิ
ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ< งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที<มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
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สัญญาเช่าอุปกรณ์ที<ความเสี< ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถื อ เป็ นสัญ ญาเช่ า การเงิ น สัญ ญาเช่ า การเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของ
สิ นทรั พย์ที<เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ท ธิ ของจํานวนเงิ น ที< ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ มูลค่าใดจะ
ตํ<ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี?สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี?ย
จ่ายจะบั
รายงานประจำ
�ปี 2562นทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่ า สิ นทรัพย์ที<ได้มาตามสัญญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื< อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที<เช่า

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

4.9

5 - 10 years

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

4.10 Related party transactions

6

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 รายงานประจำ
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ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อมซึ< งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที<มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที<ความเสี< ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถื อ เป็ นสัญ ญาเช่ า การเงิ น สัญ ญาเช่ า การเงิ น จะบัน ทึ ก เป็ นรายจ่ า ยฝ่ ายทุ น ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของ
สิ นทรั พย์ที<เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ท ธิ ของจํานวนเงิ น ที< ตอ้ งจ่ ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่ มูลค่าใดจะ
ตํ<ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี?สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี?ย
จ่ายจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที<ได้มาตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเสื< อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที<เช่า
สัญญาเช่าที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ที<ความเสี< ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที<จ่ายตามสัญญาเช่ าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.12 เงินตราต่ างประเทศ

7

บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินเป็ นสกุลเงินบาท ซึ< งเป็ นสกุลเงินที<ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
รายการที< เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อ ตั ราแลกเปลี< ยน ณ วันที< เกิ ดรายการ
สิ นทรัพย์และหนี? สินที<เป็ นตัวเงินซึ< งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี< ยน ณ วันสิ? นรอบระยะเวลารายงาน หรื อหากเป็ นรายการที< ได้มี การทําสัญญาตกลงอัตรา
แลกเปลี<ยนล่วงหน้าไว้กจ็ ะแปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี<ยนที<ตกลงล่วงหน้านั?น
กํา ไรและขาดทุ น ที< เ กิ ด จากการเปลี< ย นแปลงในอัต ราแลกเปลี< ย นได้ร วมอยู่ ใ นการคํา นวณผล
การดําเนินงาน
4.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ? นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที<ดิน อาคารและอุปกรณ์หรื อ
สิ นทรั พ ย์อื< น ของบริ ษ ัท ฯหากมี ข ้อ บ่ งชี? ว่ าสิ น ทรั พ ย์ด ังกล่ าวอาจด้อ ยค่ า บริ ษ ัท ฯรั บ รู ้ ข าดทุ น จาก
การด้อยค่าเมื<อมูลค่าที<คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ<ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น? นั
ทั?งนี? มูลค่าที<คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตที<กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีที<สะท้อนถึงการประเมิ นความเสี< ยงในสภาพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี< ยงซึ< งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที<กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่า
ยุติ ธรรมหัก ต้นทุ นในการขาย บริ ษ ัทฯใช้แบบจําลองการประเมิ น มู ลค่ าที< ดี ที< สุ ดซึ< งเหมาะสมกับ
สิ นทรัพย์ ซึ< งสะท้อนถึงจํานวนเงินที<กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนใน
การจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนั?นผูซ้ ?ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี<ยนและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี<ไม่มีความเกี<ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นในกรณี ที<ดินซึ< งใช้
วิธีการตี ราคาใหม่และได้บนั ทึ กส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที<เคยบันทึกไว้
หากในการประเมิ
นการด้อยค่าของสิ นทรัพย์มีขอ้ บ่งชี? ที<แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
�ปี 2562
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สิ นทรัพย์ที<รับรู ้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที<คาดว่าจะได้รับคืนของ

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.
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.
7
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.
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In the assessment of asset impairment if there is any indication that previously recognised

การจําหน่ าย โดยการจําหน่ ายนั?นผูซ้ ?ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี<ยนและสามารถ
ต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี<ไม่มีความเกี<ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นในกรณี ที<ดินซึ< งใช้
วิธีการตี ราคาใหม่และได้บนั ทึ กส่ วนเกิ นทุนจากการตี ราคาใหม่ไว้ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ขาดทุนจาก
การด้อยค่าจะรับรู ้ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินไปกว่าส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที<เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์มีขอ้ บ่งชี? ที<แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ที<รับรู ้ ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯจะประมาณมูลค่าที<คาดว่าจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น? นั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที<รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื<อมีการเปลี<ยนแปลง
ประมาณการที< ใช้ก าํ หนดมู ลค่าที< คาดว่าจะได้รับคื นภายหลังจากการรั บรู ้ ผลขาดทุ นจากการด้อยค่า
ครั?งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที<เพิ<มขึ?นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที<ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อน ๆ บริ ษทั ฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น? นั แสดงด้วยราคาที<ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที<เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีที<ควรจะเป็ นถือเป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ<ม
8
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั-นของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื<อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอื9นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั?งกองทุนสํารองเลี?ยงชีพ ซึ< งประกอบด้วยเงินที<พนักงานจ่ายสะสม
และเงิ นที<บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี?ยงชี พได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินที<บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี?ยงชี พบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที<เกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงานและผลประโยชน์ ระยะยาวอืCนของพนักงาน
บริ ษ ทั ฯมี ภ าระสําหรั บเงิ น ชดเชยที< ตอ้ งจ่ ายให้แ ก่ พ นัก งานเมื< อ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
ซึ< งบริ ษทั ฯถื อว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรั บพนักงาน
นอกจากนั?น บริ ษทั ฯจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื<นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงิ น
รางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
บริ ษ ทั ฯคํา นวณหนี? สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื<นของพนักงาน โดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละหน่วยที<ประมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผูเ้ ชี< ยวชาญอิ สระได้ทาํ การประเมิ นภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<น
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื<นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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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.

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
8 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.
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Past service costs are recognized in profit or loss on the earlier of the date of the plan

ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื<น
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื<นของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต จะถู ก รั บ รู ้ ท? งั จํา นวนในกํา ไรหรื อ ขาดทุ น ทัน ที ที< มี ก ารแก้ไ ขโครงการหรื อ
ลดขนาดโครงการ หรื อเมื<อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที<เกี<ยวข้อง
4.15 ประมาณการหนีส= ิ น
บริ ษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนี? สินไว้ในบัญชี เมื<อภาระผูกพันซึ< งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ?นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯจะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื<อปลด
เปลื?องภาระผูกพันนั?น และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั?นได้อย่างน่าเชื<อถือ

4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน

9

บริ ษ ัทฯบัน ทึ กภาษี เงิ นได้ปั จจุ บ ันตามจํานวนที< คาดว่ าจะจ่ ายให้ก ับ หน่ วยงานจัดเก็ บภาษี ของรั ฐ
โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที<กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว< คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี? สิน ณ วันสิ? นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี? สินที<เกี<ยวข้องนั?น โดยใช้
อัตราภาษีที<มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ? นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯรับรู ้หนี? สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว< คราวที<ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว< คราวที<ใช้หกั ภาษี รวมทั?งผลขาดทุนทางภาษี
ที< ย งั ไม่ ได้ใช้ในจํานวนเท่ าที< มี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที< บริ ษ ทั ฯจะมี ก าํ ไรทางภาษี ในอนาคต
เพียงพอที<จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว< คราวที<ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที<ยงั ไม่ได้ใช้น? นั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ? นรอบระยะเวลารายงาน
และจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯจะไม่มีกาํ ไร
ทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท? งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที<เกิดขึ?นเกี<ยวข้อง
กับรายการที<ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.17 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
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มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที<คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที<จะต้องจ่ายเพื<อ
โอนหนี? สินให้ผูอ้ ื<นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที< เกิ ดขึ?นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ?ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที<วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื? อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ น ทรั พย์และหนี? สินซึ< งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที< เกี< ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัด�มูปีล2562
ค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที<ไม่มีตลาดที<มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี?สินที<มี
รายงานประจำ
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื? อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณ

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 restructuringrelated 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.

Deferred tax

9

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
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measure their assets and liabilities that are required to be measured at fair value by

บริ ษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที<เกิดขึ?นเกี<ยวข้อง
กับรายการที<ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.17 การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที<คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที<จะต้องจ่ายเพื<อ
โอนหนี? สินให้ผูอ้ ื<นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที< เกิ ดขึ?นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ?ื อและผูข้ าย
(ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที<วดั มูลค่า บริ ษทั ฯใช้ราคาเสนอซื? อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ น ทรั พย์และหนี? สิน ซึ< งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที< เกี< ยวข้องกําหนดให้ตอ้ ง
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที<ไม่มีตลาดที<มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี?สินที<มี
ลักษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื? อขายในตลาดที<มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที<เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูล
ที<สามารถสังเกตได้ที<เกี<ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี?สินที<จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั?นให้มากที<สุด
ลําดับชั?นของมู ลค่ ายุติ ธรรมที< ใช้ว ดั มู ลค่ าและเปิ ดเผยมู ลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์และหนี? สิ นใน
งบการเงินแบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที<นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี?
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื? อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี?สินอย่างเดียวกันในตลาดที<มีสภาพคล่อง10

ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื<นที<สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี? สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที<ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี<ยวกับกระแสเงินในอนาคตที<กิจการประมาณขึ?น
ทุกวันสิ? นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั?น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี? สินที<ถืออยู่ ณ วันสิ? นรอบระยะเวลารายงานที<มีการวัดมูลค่า
ยุติธรรมแบบเกิดขึ?นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี> ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื< องที<มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี?
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที<แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที<แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที<เกิ ดขึ?นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที<ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ที<สาํ คัญมีดงั นี?
ค่ าเผื>อหนีส= งสั ยจะสู ญของลูกหนี=
ในการประมาณค่าเผือ< หนี?สงสัยจะสู ญของลูกหนี? ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจากลูกหนี? แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี?ที<คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที<เป็ นอยูใ่ นขณะนั?น เป็ นต้น
การปรับลดสิ นค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุ ทธิทจี> ะได้ รับ
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ในการประมาณการปรั บลดสิ นค้าคงเหลื อเป็ นมู ลค่ าสุ ทธิ ที< จะได้รั บ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุ ลยพินิ จใน
การประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที<คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจํานวนเงินที<คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้า
คงเหลือพิจารณาจากการเปลี<ยนแปลงของราคาขายที<เกี<ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที<เกิ ดขึ?นภายหลัง
รายงานประจำ�ปี 2562
วันที<ในงบการเงิน และฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจาก

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

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

10

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
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period. Also, the management makes judgement and estimates expected loss from

ผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจากลูกหนี? แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุ
ของหนี?ที<คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที<เป็ นอยูใ่ นขณะนั?น เป็ นต้น
การปรับลดสิ นค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุ ทธิทจี> ะได้ รับ
ในการประมาณการปรั บลดสิ นค้าคงเหลื อเป็ นมู ลค่ าสุ ทธิ ที< จะได้รั บ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุ ลยพินิ จใน
การประมาณมูลค่าสุ ทธิ ที<คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ โดยจํานวนเงินที<คาดว่าจะได้รับจากสิ นค้า
คงเหลือพิจารณาจากการเปลี<ยนแปลงของราคาขายที<เกี< ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ที<เกิ ดขึ?นภายหลัง
วันที<ในงบการเงิน และฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที<คาดว่าจะเกิดขึ?นจาก
สิ นค้าล้าสมัยหรื อเสื< อมสภาพ โดยคํานึงถึงสภาพสิ นค้า และสภาวะเศรษฐกิจที<เป็ นอยูใ่ นขณะนั?น
ค่ าเผื>อการด้ อยค่ าของเงินลงทุน
บริ ษทั ฯจะตั?งค่าเผื<อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื<อมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่าง
มีสาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื<อมีขอ้ บ่งชี?ของการด้อยค่า การที<จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าว
ได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น? นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
อสั งหาริมทรัพย์ เพื>อการลงทุน

11

บริ ษทั ฯแสดงอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ< งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระและ
รับรู ้การเปลี<ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน ผูป้ ระเมินราคาอิสระประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื<อการลงทุนโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ เนื< องจากไม่มีราคาในตลาดที<
สามารถใช้เทียบเคียงได้ ข้อสมมติฐานที<สาํ คัญที<ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์
เพื<อการลงทุนได้อธิบายไว้ในหมายเหตุ 15
ทีด> นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื> อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื< อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์ แ ละมู ล ค่ าคงเหลื อ เมื< อ เลิ ก ใช้งานของอาคารและอุ ป กรณ์ และต้อ งทบทวนอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี<ยนแปลงเกิดขึ?น
บริ ษทั ฯแสดงมูลค่าของที<ดินด้วยราคาที<ตีใหม่ ซึ< งราคาที<ตีใหม่น? ี ได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ
โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด ซึ< งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณ
การบางประการตามที<อธิบายไว้ในหมายเหตุ 16
นอกจากนี? ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที<ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที<คาดว่าจะได้รับคืนตํ<ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ น ทรั พย์น? ัน ในการนี? ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที< เกี< ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ< งเกี<ยวเนื<องกับสิ นทรัพย์น? นั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื>น
ของพนักงาน
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หนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื<นของพนักงานประมาณขึ?นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ< งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่า�งๆในการประมาณการนั
? น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ?นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
รายงานประจำ
ปี 2562
การเปลี<ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น

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.
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
11
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.
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สิ น ทรั พย์น? ัน ในการนี? ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที< เกี< ยวข้องกับการคาดการณ์ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ<งเกี<ยวเนื<องกับสิ นทรัพย์น? นั
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยาวอื>น
ของพนักงาน
หนี? สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื<นของพนักงานประมาณขึ?นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ< งต้องอาศัยข้อสมมติฐาน
ต่างๆในการประมาณการนั?น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ?นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตรา
การเปลี<ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษ ทั ฯจะรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี สํา หรั บ ผลแตกต่ า งชั<ว คราวที< ใ ช้หัก ภาษี แ ละ
ขาดทุนทางภาษีที<ยงั ไม่ได้ใช้เมื<อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที< จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว< คราวและขาดทุนนั?น ในการนี? ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่า บริ ษ ัท ฯควรรั บ รู ้ จ าํ นวนสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี เ ป็ นจํา นวนเท่ า ใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที<คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ> กีย> วข้ องกัน

12
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯมีรายการธุรกิจที<สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที<เกี<ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื< อ นไขทางการค้าและเกณฑ์ต ามที< ต กลงกัน ระหว่า งบริ ษ ทั ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที<
เกี<ยวข้องกันเหล่านั?น ซึ< งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี?

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ขายสิ นค้า
รายได้ค่าสิ ทธิ
ซื? อสิ นค้า
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที<เกี<ยวข้องกัน
ค่าเช่ารับ
รายได้อื<น
ซื? ออุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

2562

2561

30
6
2

9
-

ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด

3
6
1

2
-

ราคาตามสัญญา
ราคาที<ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที<เกี<ยวข้องกัน ณ วันที< 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดังนี?
2562
156

ลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื<น - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ร่ วม
รายงานประจำ�ปี 2562
บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด

37,476

(หน่วย: พ นั บาท)
2561

24,803

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.

(Unit: Million Baht)
2019

2018

Transfer Pricing Policy

30

9

Market price

Royalty fee

6

-

Contract price

Purchases of goods

2

-

Market price

Rental income

3

2

Contract price

Other income

6

-

By mutual agreement

Purchases of equipments

1

-

Market price

Transactions with associated company
Sales of goods

12

Transactions with related companies

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

37,476

24,803

Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Associated company
Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited
Related companies
Coffee Properties Plus Company Limited
Copper Crown Company Limited

92
55,685

รายงานประจำ
�ปี 2562 157
205
194

รายได้อื<น
ซื? ออุปกรณ์

6
1

-

ราคาที<ตกลงร่ วมกัน
ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที<เกี<ยวข้องกัน ณ วันที< 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด
ดังนี?
(หน่วย: พ นั บาท)
2561

2562
ลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื<น - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
บริ ษทั ที<เกี<ยวข้องกัน
บริ ษทั คอฟฟี< พร็ อพเพอร์ต? ีส์ พลัส จํากัด
บริ ษทั คอปเปอร์ คราวน์ จํากัด
บริ ษทั คราวน์ อินโนเวชัน< จํากัด
รวม
หัก: ค่าเผือ< หนี?สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี?การค้าและลูกหนี?อื<น - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน, สุ ทธิ
เจ้าหนี?การค้า - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จํากัด

37,476

24,803

92
55,685
192
93,445
(17,469)
75,976

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

2,048

379

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ? นสุ ดวันที< 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที<
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี?

ผลประโยชน์ระยะสั?น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

13

(หน่วย: ล้านบาท)
2562
2561
38
37
6
4
44
41

ภาระคํ?าประกันกับกิจการที<เกี<ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมี ภาระจากการคํ?าประกันให้กบั บริ ษทั ร่ วมตามที< กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 31.3.2
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงิน�สด
ปี 2562
158 รายงานประจำ
เงินฝากธนาคาร

2562
190
61,324

(หน่วย: พันบาท)
2561
208
40,767

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

37,476

24,803

92

205

55,685

194

192

60

93,445

25,262

(17,469)

(20,946)

75,976

4,316

2,048

379

Trade and other receivables - related parties (Note 9)
Associated company
Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited
Related companies
Coffee Properties Plus Company Limited
Copper Crown Company Limited
Crown Innovation Company Limited
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade and other receivables - related parties, net
Trade payables - related party (Note 20)
Associated company
Rockworth Systems Furniture (India) Private Limited
Directors and management’s benefits
During the years ended 31 December 2019 and 2018, the Company had employee
benefit expenses payable to its directors and management as below.
(Unit: Million Baht)
2019
Short-term employee benefits

38

Post-employment benefits
Total

2018
37

6

4 13

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
Cash

2018

190

208

Bank deposits

61,324

40,767

Total

61,514

40,975
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บริ ษทั ฯมี ภาระจากการคํ?าประกันให้กบั บริ ษทั ร่ วมตามที< กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 31.3.2
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2562
190
61,324
61,514

(หน่วย: พันบาท)
2561
208
40,767
40,975

ณ วัน ที< 31 ธัน วาคม 2562 และ 2561 เงิ น ฝากออมทรั พย์มี อ ัต ราดอกเบี? ย ระหว่ า งร้ อ ยละ 0.1 ถึ ง
0.4 ต่อปี
8.

เงินลงทุนชั>วคราว
(หน่วย: พันบาท)
2561

2562
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด - หลักทรัพย์เผือ< ขาย
ราคาทุน
กําไรที<ยงั ไม่เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด - มูลค่ายุติธรรม

9.

160

96,147
5,353
101,500

ลูกหนีก= ารค้ าและลูกหนีอ= ื>น

ลูกหนีก= ารค้ า - กิจการทีเ> กีย> วข้ องกัน (หมายเหตุ 6)
อายุหนี?คงค้างนับจากวันที<ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ< หนี?สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี?การค้า - กิจการที<เกี<ยวข้องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนีก= ารค้ า - กิจการทีไ> ม่ เกีย> วข้ องกัน
อายุหนี?คงค้างนับจากวันที<ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รายงานประจำ3�ปี-2562
6 เดือน
6 - 12 เดือน

2562

96,147
4,132
100,279

(หน่วย: พันบาท)
2561
14

15,051

3,857

643
5
13,003
28,702
(13,003)
15,699

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

78,607

47,771

59,012
2,827
23

63,140
1,870
265

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
Cash

2018

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

96,147

96,147

5,353

4,132

101,500

100,279

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

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

Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
Over 12 months
Total
Less: Allowance for doubtful accounts
Total trade receivables - related party, net

3,857
14

643

-

5

-

13,003

14,005

28,702

17,862

(13,003)

(14,005)

15,699

3,857

78,607

47,771

59,012

63,140

2,827

1,870

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

23
2,723

265
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2,810

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

78,607

47,771

59,012
2,827
23
2,723
143,192
(2,665)
140,527
156,226

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

64,743
(4,466)
60,277

7,400
(6,941)
459

479
(239)
240
60,517
216,743

441
(239)
202
661
117,299

10. สิ นค้ าคงเหลือ

15
(หน่วย: พ นั บาท)

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

2562
83,641
6,006
89,643
2,531
4,452
186,273

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

รายการปรับลด
ราคาทุนให้เป็ น
มูลค่าสุ ทธิที<จะได้รับ
2562
2561
(8,717)
(17,415)
(16,291)
(12,752)
(239)
(208)
(25,247)
(30,375)

สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ
2562
2561
74,924
41,421
6,006
4,386
73,352
64,535
2,292
2,158
4,452
10,133
161,026
122,633

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 5 ล้านบาท
(2561: 2 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที<รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
11.

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

Aged on the basis of due dates
Not yet due

78,607

47,771

59,012

63,140

2,827

1,870

23

265

2,723

2,810

143,192

115,856

Past due
Up to 3 months
3 - 6 months
6 - 12 months
Over 12 months
Total
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

64,743

7,400

Less: Allowance for doubtful accounts

(4,466)

(6,941)

Total other receivables - related parties, net

60,277

459

479

441

(239)

(239)

240

202

60,517

661

216,743

117,299

Other receivables - related parties (Note 6)

Other receivables - unrelated parties
Accrued income
Less: Allowance for doubtful accounts
Total other receivables - unrelated parties, net
Total other receivables - net
Total trade and other receivables - net
10.

Inventories

15

(Unit: Thousand Baht)
Reduce cost to net
Cost

Finished goods

realisable value

Inventories - net

2018

2019

2018

(17,415)

74,924

41,421

6,006

4,386

2019

2018

2019

83,641

58,836

(8,717)

6,006

4,386

89,643

77,287

(16,291)

(12,752)

73,352

64,535

2,531

2,366

(239)

(208)

2,292

2,158

4,452

10,133

4,452

10,133

186,273

153,008

161,026

122,633

Work in process and
under installation
Raw materials

-

-

Spare parts and factory
supplies
Goods in transit
Total

(25,247)

(30,375)

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
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ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 5 ล้านบาท
(2561: 2 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที<รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
11.

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

12.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผื>อขาย

ราคาทุน
ขาดทุนที<ยงั ไม่เกิดขึ?นจากการเปลี<ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ< ขาย - มูลค่ายุติธรรม

2562
192
(133)
59

(หน่วย: พันบาท)
2561
192
(106)
86

16
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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
Cost
Unrealised loss on changes in value of investments
Investments in available-for-sale securities - fair value

2018

192

192

(133)

(106)

59

86

16
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เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตและจําหน่าย
เฟอร์นิเจอร์

บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์
เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย)
ไพรเวท จํากัด
รวม

อินเดีย

จัดตัDงขึDน
ในประเทศ

ผลิตและจําหน่าย
เฟอร์นิเจอร์

บริ ษทั

บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์
(อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
รวม

บริ ษทั

13.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม

13.

112,981
112,981

112,981

2561

112,981

2562

ราคาทุน

-

-

112,981

112,981

112,981

112,981

(112,981)

(112,981)

(112,981)

(112,981)

-

-

-

-

17

-

-

(หน่วย: พันบาท)

มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสี ย
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการซึ< งแสดงเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน
ค่าเผือ< การด้อยค่าของเงิน
มูลค่าตามบัญชี
ราคาทุน
ลงทุน
ตามวิธีราคาทุน - สุ ทธิ
2562
2561
2562
2561
2562
2561

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
41
41

สัดส่ วนเงินลงทุน
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
41
41

อินเดีย

จัดตัDงขึDน
ในประเทศ

งบการเงินซึ<งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย

(หน่วย: พันบาท)
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Company’s name

Nature of business

business

Nature of

Total

(India) Private Limited

furniture

distribution of

Country of

India

incorporation

of furniture

Rockworth Systems Furniture Manufacture and

Total

(India) Private Limited

Rockworth Systems Furniture

Company’s name

Manufacture and distribution

Investment in associate

13.1 Details of associate:

13.

41

(%)

(%)
41

2018

2019

112,981

112,981

2019

Cost

112,981

112,981

2018

112,981

112,981

2019

Cost

112,981

112,981

2018

(112,981)

(112,981)

2019

2018

(112,981)

(112,981)

investment

Allowance for impairment of

-

-

-

-

(Unit: Thousand Baht)

2018

2019

-

-

17

2018

cost method - net

-

-

Carrying amounts based on

2019

method

Carrying amounts based on equity

Separate financial statements in which the cost method is applied

41

(%)

(%)
41

2018

2019

Shareholding percentage

Shareholding percentage

India

incorporation

Country of

Financial statements in which the equity method is applied

(Unit: Thousand Baht)

13.2 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนีGสินหมุนเวียน
หนีGสินไม่หมุนเวียน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์
(อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
2562
2561
179
128
121
132
200
169
37
57
63
34

สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั ร้อกเวิธ ซิ สเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์
(อินเดีย) ไพรเวท จํากัด
สําหรับปี สิG นสุ ดวันทีK 31 ธันวาคม
2562
2561
414
275
33
(9)
29
(9)

ณ วัน ทีK 31 ธั น วาคม 2562 และ 2561 บริ ษัท ฯได้ตG ัง สํ า รองค่ า เผืK อ การด้อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น ใน
บริ ษทั ร่ วมเต็มจํานวนแล้ว
14. เงินลงทุนระยะยาวอื/น
เงินลงทุนระยะยาวอืKนนีG คือ เงิ นลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั นอร์ มมี ไอดี เอ็ม จํากัด เป็ นจํานวน
15,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท รวมเป็ นจํานวนเงินทัGงสิG น 1.5 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 15
ของจํานวนหุน้ สามัญทัGงหมด

18
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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.

18
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15. อสั งหาริมทรัพย์ เพื/อการลงทุน
การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้
ดังนีG
2562
69,600
69,600

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
กําไรจากการตีราคาเป็ นมูลค่ายุติธรรม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
2561
65,500
4,100
69,600

อสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุนของบริ ษทั ฯเป็ นทีKดินและอาคารให้เช่า บริ ษทั ฯแสดงอสังหาริ มทรัพย์
เพืKอการลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมซึK งประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจาก
รายได้ (Income Approach)
ข้อสมมติฐานหลักทีKใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม สรุ ปได้ดงั นีG

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

75
9
12
87

ผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม
เมืKออัตราตามข้อสมมติฐานเพิมK ขึGน
มูลค่ายุติธรรมเพิKมขึGน
มูลค่ายุติธรรมลดลง
มูลค่ายุติธรรมลดลง
มูลค่ายุติธรรมเพิKมขึGน

บริ ษทั ฯได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพืKอการลงทุนมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 70 ล้านบาท (2561: 70 ล้านบาท)
ไปคํGาประกันวงเงินสิ นเชืKอทีKได้รับจากสถาบันการเงิน

19
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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)
Net book value at beginning of year
Gain from a fair value adjustment
Net book value at end of year

2019

2018

69,600

65,500

-

4,100

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

9

Decrease in fair value

Discount rate (%)

12

Decrease in fair value

Rental rate (Baht/square metre/month)

87

Increase in fair value

Capitalisation rate (%)

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.

19
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ที1ดิน

สินทรัพย์ซ1 ึ งแสดง
มูลค่าตามราคาที1ตีใหม่
อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

ราคาทุน/ราคาตีใหม่
ณ วันที1 1 มกราคม 2561
151,586
145,998
38,563
ซืH อเพิม1
16
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(1,315)
33,450
ตีราคา
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561
185,036
145,998
37,264
ซืH อเพิ1ม
5,861
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
3,694
โอน
185,036
145,998
46,819
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื# อมราคาสะสม
ณ วันที1 1 มกราคม 2561
115,783
35,924
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
3,305
690
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับส่ วนที1จาํ หน่าย/
(1,315)
ตัดจําหน่าย
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561
119,088
35,299
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับปี
3,304
1,785
ค่าเสื1 อมราคาสําหรับส่ วนที1จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
122,392
37,084
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเผื#อการด้ อยค่ า
ณ วันที1 1 มกราคม 2562
เพิ1มขึHนระหว่างปี
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
185,036
26,910
1,965
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2561
185,036
23,606
9,735
ณ วันที1 31 ธันวาคม 2562
ค่ าเสื# อมราคาสํ าหรับปี
2561 (17 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที1เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายและบริ หาร)
2562 (16 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที1เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่ายและบริ หาร)

16. ทีด# นิ อาคารและอุปกรณ์

51,156
2,478
(3,368)
50,266
9,568
(1,571)
10,184
68,447
46,434
2,302
(3,223)
45,513
4,420
(1,369)
48,564
4,753
19,883

279,147
796
(1,282)
278,661
36,696
(31,339)
284,018
214,269
15,388
(1,282)
228,375
14,445
(14,356)
228,464
3,242
3,242
50,286
52,312

สินทรัพย์ซ1 ึ งแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื1 องจักร
เครื1 องตกแต่งและ
และอุปกรณ์
เครื1 องใช้สาํ นักงาน

2,971
1,576

-

30,203

28,808
1,395

26,783
2,025

31,779
31,779
31,779

ยานพาหนะ

24,666
12,266

-

-

-

-

24,666
24,666
1,548
(70)
(13,878)
12,266

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

20

23,710
25,349

296,587
304,414

3,242
3,242

(15,725)
466,707

(5,820)
457,083
25,349

439,193
23,710

698,229
27,956
(5,965)
33,450
753,670
53,673
(32,980)
774,363

รวม

(หน่วย: พันบาท)
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16.

23,606

185,036

9,735

1,965

-

-

-

37,084

-

1,785

35,299

(1,315)

690

35,924

46,819

3,694

-

5,861

37,264

-

(1,315)

16

38,563

improvements

Building

52,312

50,286

3,242

3,242

-

228,464

(14,356)

14,445

228,375

(1,282)

15,388

214,269

284,018

-

(31,339)

36,696

278,661

-

(1,282)

796

279,147

equipment

and

Machinery

2019 (Baht 16 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and distribution and administrative expenses)

Office
furniture

19,883

4,753

-

-

-

48,564

(1,369)

4,420

45,513

(3,223)

2,302

46,434

68,447

10,184

(1,571)

9,568

50,266

-

(3,368)

2,478

51,156

and fixtures

Cost basis

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

Depreciation charge:

31 December 2019

31 December 2018

26,910

-

-

31 December 2019

185,036

-

-

Net book value:

-

-

Increase during the year

122,392

-

1 January 2019

Allowance for impairment loss:

31 December 2019

written-off

3,304

119,088

-

3,305

115,783

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/

-

31 December 2018

written-off

-

-

Depreciation for the year

Depreciation on disposals/

-

1 January 2018

Accumulated depreciation:

31 December 2019

145,998

-

185,036

Transfer

-

-

Disposals/written-off

-

145,998

-

185,036

-

-

-

145,998

Buildings

Additions

31 December 2018

33,450

-

Disposals/written-off

Revaluation

-

151,586

Additions

1 January 2018

Cost / Revalued amount:

Land

Revaluation basis

Property, plant and equipment

Motor

1,576

2,971

-

-

-

30,203

-

1,395

28,808

-

2,025

26,783

31,779

-

-

-

31,779

-

-

-

31,779

vehicles
-

12,266

24,666

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,266

(13,878)

(70)

1,548

24,666

-

-

24,666

in progress

Construction

20

25,349

23,710

304,414

296,587

3,242

3,242

-

466,707

(15,725)

25,349

457,083

(5,820)

23,710

439,193

774,363

-

(32,980)

53,673

753,670

33,450

(5,965)

27,956

698,229

Total

(Unit: Thousand Baht)

บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการประเมินราคาที7ดินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระในปี 2561 โดยใช้วิธีเปรี ยบเทียบ
ราคาตลาด (Market Comparison Approach)
ข้อสมมติฐานหลักที7ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที7ตีใหม่ สรุ ปได้ดงั นีH

ราคาต่อตารางวา (พันบาท)

12 - 380

ผลกระทบต่อราคาที7ตีใหม่
เมื7ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ7มขึHน
มูลค่ายุติธรรมเพิ7มขึHน

รายละเอียดของที7ดินที7แสดงตามราคาที7ตีใหม่มีดงั นีH

ราคาทุนเดิม
ส่ วนเพิ7มจากการตีราคา
ราคาที7ตีใหม่

2562
70,669
114,367
185,036

(หน่วย: พันบาท)
2561
70,669
114,367
185,036

ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ7 ึ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 19 ล้านบาท (2561: 2 ล้านบาท)
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ7งซึ7 งตัดค่าเสื7 อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื7 อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ นประมาณ
322 ล้านบาท (2561: 329 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาํ ที7ดินพร้อมสิ7 งปลูกสร้าง เครื7 องจักรและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไปคํHาประกันวงเงินสิ นเชื7อที7
ได้รับจากสถาบันการเงิน
17. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นีH
(หน่วย: พันบาท)
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
27,847
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(26,265)
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
1,582
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
26,747
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
(25,061)
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
1,686
21
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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

70,669

70,669

Surplus from revaluation

114,367

114,367

Revalued amount

185,036

185,036

Original cost

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
Less Accumulated amortisation
Net book value

27,847
(26,265)
1,582

As at 31 December 2018
Cost
Less Accumulated amortisation
Net book value

26,747
(25,061)
1,686
21
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นีH

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซืH อเพิ7มระหว่างปี
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2562
1,686
1,100
(1,204)
1,582

(หน่วย: พันบาท)
2561
3,097
40
(1,451)
1,686

18. สิ ทธิการเช่ า
มูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิการเช่า ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นีH
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

6,763
(6,763)
-

ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

26,640
(24,386)
2,254

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ ทธิการเช่าสําหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นีH

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

2562
2,254
(2,254)
-

(หน่วย: พันบาท)
2561
4,641
(2,387)
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
Net book value at beginning of year

1,686

3,097

Acquisition during the year

1,100

40

Amortisation
Net book value at end of year
18.

2018

(1,204)

(1,451)

1,582

1,686

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
(6,763)

Less Accumulated amortisation

-

Net book value
As at 31 December 2018:
Cost

26,640
(24,386)

Less Accumulated amortisation

2,254

Net book value

A reconciliation of the net book value of leasehold rights for the years 2019 and 2018 is
presented below.
(Unit: Thousand Baht)
2019
Net book value at beginning of year
Amortisation
Net book value at end of year

2018

2,254

4,641

(2,254)

(2,387)

-

2,254
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19.

เงินกู้ยืมระยะสั: นจากสถาบันการเงิน/เจ้ าหนีท: รัสต์ รีซีท
(หน่วย: พันบาท)

เงินกูย้ มื ระยะสัHนจากสถาบันการเงิน ตัวV สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนีHทรัสต์รีซีท

อัตราดอกเบีHย
(ร้อยละต่อปี )
คงที7ร้อยละ 4.00
ถึง 7.60
คงที7ร้อยละ 3.47
ถึง 4.79

2562

2561

215,000

130,000

25,460

-

วงเงินสิ นเชื7อข้างต้นคํHาประกันโดยการจํานองอสังหาริ มทรัพย์เพื7อการลงทุน ที7ดินพร้อมสิ7 งปลูกสร้าง
เครื7 องจักรและอุปกรณ์ การจํานําเงินฝากของบริ ษทั ฯจํานวนหนึ7 ง และคํHาประกันโดยกรรมการของ
บริ ษทั ฯ
20.

เจ้ าหนีก: ารค้ าและเจ้ าหนีอ: ืDน

เจ้าหนีHการค้า - กิจการที7เกี7ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนีHการค้า - กิจการที7ไม่เกี7ยวข้องกัน
เจ้าหนีHอื7น - กิจการที7ไม่เกี7ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนีHการค้าและเจ้าหนีHอื7น

2562
2,048
87,007
7,667
12,410
109,132

21. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย: พันบาท)
2561
379
78,087
4,486
5,193
88,145
(หน่วย: พันบาท)

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

หัก: ส่ วนที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7งปี

2562
18,240

2561
28,320

(10,080)
8,160

(10,080)
18,240
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19.

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

2018

215,000

130,000

25,460

-

Fixed rate between

institutions - promissory notes
Trust receipts

2019

4.00 to 7.60
Fixed rate between
3.47 to 4.79

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
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

12,410

5,193

109,132

88,145

Accrued expenses
Total trade and other payables
21.

2018

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

per annum)

Repayment schedule

MLR - 2

Monthly installments

from bank
Less: Current portion
Long-term loans, net of current portion

2019

2018

18,240

28,320

(10,080)

(10,080)

8,160

18,240

as from November 2018
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การเปลี7ยนแปลงของบัญชีเงินกูย้ มื ระยะยาวสําหรับปี สิH นสุ ดวันที7 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังนีH
(หน่วย: พันบาท)
28,320
(10,080)
18,240

ยอดคงเหลือ ณ วันที7 1 มกราคม 2562
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคํHาประกันโดยการจํานองที7ดินพร้อมสิ7 งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ

ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื7อนไขทางการเงินบางประการตามที7ระบุในสัญญา เช่ น
การดํารงอัตราส่ วนหนีHสินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และอัตราส่ วนความสามารถในการชําระหนีHให้เป็ นไป
ตามอัตราที7กาํ หนดในสัญญา เป็ นต้น
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯไม่สามารถดํารงอัตราส่ วนทางการเงินตามที7ระบุไว้ในสัญญาเงินกูไ้ ด้
ซึ7 งภายใต้สัญญาเงินกูย้ มื ดังกล่าว ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ เรี ยกเงินกูย้ มื ดังกล่าวคืนทันที แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ
ได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคารผูใ้ ห้กใู้ ห้การผ่อนปรนเงื7อนไขการดํารงอัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว
บริ ษทั ฯจึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ ืมจํานวนดังกล่าว ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562 เป็ นไปตามกําหนดการ
ชําระคืนตามปกติ
22. หนีส: ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนีHสินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบีHยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที7ถึงกําหนดชําระภายในหนึ7งปี
หนีHสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนที7ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ7งปี

2562
19,296
(1,376)
17,920
(3,233)
14,687

(หน่วย: พันบาท)
2561
1,646
(70)
1,576
(504)
1,072

บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ7 งเพื7อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดําเนิ นงาน
ของกิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี7ยประมาณ
4 ถึง 5 ปี สัญญาดังกล่าวเป็ นสัญญาที7บอกเลิกไม่ได้
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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
Liabilities under finance lease agreements

19,296

Less: Deferred interest expenses

(1,376)

Total

17,920

Less: Portion due within one year

(3,233)

2018
1,646
(70)
1,576
(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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บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันที7จะต้องจ่ายค่าเช่าขัHนตํ7าตามสัญญาเช่าการเงินดังนีH

ผลรวมของจํานวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้ งจ่ายทัHงสิH นตามสัญญาเช่า
ดอกเบีHยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้ งจ่ายทัHงสิH น
ตามสัญญาเช่า

ผลรวมของจํานวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้ งจ่ายทัHงสิH นตามสัญญาเช่า
ดอกเบีHยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขัHนตํ7าที7ตอ้ งจ่ายทัHงสิH น
ตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
3,734
15,562
19,296
(501)
(875)
(1,376)
3,233

14,687

17,920

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที7 31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
555
1,091
1,646
(51)
(19)
(70)
504

1,072

1,576

25
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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
Future minimum lease payments
Deferred interest expenses

3,734

1 - 5 years

Total

15,562

(501)

19,296

(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
Future minimum lease payments

555

Deferred interest expenses

(51)

1 - 5 years
1,091
(19)

Total
1,646
(70)

Present value of future minimum lease
payments

504

1,072

1,576

25
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สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที:รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีGย
ต้นทุนบริ การในอดีตและผลกําไรหรื อขาดทุนที:เกิดขึGน
จากการจ่ายชําระผลประโยชน์
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที:เกิดจากการเปลี:ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที:เกิดจากการเปลี:ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที:เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ส่ วนที:รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื:น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที:เกิดจากการเปลี:ยนแปลงข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ส่ วนที:เกิดจากการเปลี:ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที:เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที:จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
3,998
1,028
-

(1,231)
53,166

6,742
1,146
17,797
-

(794)
8,458
(6,298)
(4,545)
75,672

โครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน
2562
2561
53,166
49,371

(32)
323

(19)
6
(27)

-

61
5

(46)
329

-

-

65
7

โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงาน
ครบกําหนดระยะเวลา
2562
2561
329
303

(794)
8,458
(6,298)
(4,577)
75,995

(19)
6
(27)

17,797

6,803
1,151

2562
53,495

รวม

26

(1,277)
53,495

-

-

4,063
1,035

2561
49,674

(หน่วย: พันบาท)

จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ: งประกอบด้วยเงินชดเชยพนักงานเมื:อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลา
แสดงได้ดงั นีG

23. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
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23.

-

Financial assumptions changes

Experience adjustments

(6,298)
(4,545)

Experience adjustments

Benefits paid during the year

at end of year

75,672

8,458

Financial assumptions changes

Provision for long-term employee benefits

(794)

Demographic assumptions changes

Actuarial (gain) loss arising from

Included in other comprehensive income:

-

Demographic assumptions changes

Actuarial (gain) loss arising from

settlement
17,797

1,146

Interest cost

Past service costs and gains or losses on

6,742

53,166

Current service cost

Included in profit or loss:

at beginning of year

Provision for long-term employee benefits

2019

53,166

(1,231)

-

-

-

-

-

-

-

1,028

3,998

49,371

2018

Legal severance payment plan

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

323

(32)

-

-

-

(27)

6

(19)

-

5

61

329

2019

329

(46)

-

-

-

-

-

-

-

7

65

303

2018

Long service awards

75,995

(4,577)

(6,298)

8,458

(794)

(27)

6

(19)

17,797

1,151

6,803

53,495

2019

Total

26

53,495

(1,277)

-

-

-

-

-

-

-

1,035

4,063

49,674

2018

(Unit: Thousand Baht)

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

Provision for long-term employee benefits

เมื$อวันที$ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน (ฉบับที$ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษา ซึ$ งได้ก าํ หนดอัต ราค่ า ชดเชยเพิ$ ม เติ ม กรณี น ายจ้า งเลิ ก จ้า ง สํา หรั บ ลู ก จ้า งซึ$ ง
ทํางานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึM นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วัน
กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตM งั แต่วนั ที$ 5 พฤษภาคม 2562 เป็ นต้นไป การเปลี$ยนแปลงดังกล่าวถือ
เป็ นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯมี
หนีM สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ$มขึMน 17 ล้านบาท บริ ษทั ฯบันทึกผลกระทบจาก
การเปลี$ ย นแปลงดัง กล่ า วโดยรั บ รู ้ ต ้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยทัน ที ใ นกํา ไรขาดทุ น ของ
ปี ปั จจุบนั
บริ ษทั ฯคาดว่าจะมีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้าเป็ นจํานวน
2 ล้านบาท (2561: 3 ล้านบาท)
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาเฉลี$ ยถ่วงนํMาหนักในการจ่ ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริ ษทั ฯประมาณ 23 ปี (2561: 22 ปี )
สมมติฐานที$สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นีM

อัตราคิดลด
อัตราการขึMนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี$ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
2562
2561
1.6
2.3
5.0
0.0 - 4.0
0.0 - 55.0
0.0 - 46.0

ผลกระทบของการเปลี$ ยนแปลงสมมติ ฐานที$ สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นีM
(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึMนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี$ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
โครงการเงินรางวัล
โครงการผลประโยชน์
การปฏิบตั ิงานครบกําหนด
หลังออกจากงาน
ระยะเวลา
เพิ$มขึMน 1%
ลดลง 1%
เพิ$มขึMน 1%
ลดลง 1%
(5,805)
6,679
(17)
19
6,382
(5,680)
(6,065)
1,830
(19)
15

27
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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

0.0 - 55.0

0.0 - 46.0

Staff turnover rate

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present
value of the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2019 and 2018
are summarised below:
(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2019
Legal severance
payment plan
Discount rate
Salary increase rate
Staff turnover rate

Increase 1%

Decrease 1%

(5,805)

6,679

6,382

(5,680)

(6,065)

1,830

Long service awards
Increase 1%
(17)
(19)

Decrease 1%
19
15

(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2018
Legal severance
payment plan
Discount rate
Salary increase rate
Staff turnover rate

Increase 1%

Decrease 1%

(3,959)

4,545

4,820

(4,226)

(4,159)

1,228

Long service awards
Increase 1%
(20)
(22)

Decrease 1%
22
17
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(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึMนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี$ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
24.

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561
โครงการเงินรางวัล
โครงการผลประโยชน์
การปฏิบตั ิงานครบกําหนด
หลังออกจากงาน
ระยะเวลา
เพิ$มขึMน 1%
ลดลง 1%
เพิ$มขึMน 1%
ลดลง 1%
(3,959)
4,545
(20)
22
4,820
(4,226)
(4,159)
1,228
(22)
17

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ คือ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที$ดิน ทัMงนีM ส่วนเกินทุนจากการตี
ราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้

25.

สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ$ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีM จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้

26.

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที$สาํ คัญดังต่อไปนีM

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื$นของพนักงาน
ค่าเสื$ อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าขนส่ ง
ค่าใช้จ่ายทางการตลาด
วัตถุดิบและวัสดุสิMนเปลืองใช้ไป
การเปลี$ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา

2562
276,753
25,349
3,458
2,859
11,289
16,120
352,696
(26,425)

(หน่วย: พันบาท)
2561
223,890
23,710
3,838
3,195
8,355
12,738
288,770
1,620
28

188 รายงานประจำ�ปี 2562

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

276,753

223,890

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

352,696

288,770

Salaries and wages and other employee benefits
Depreciation

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

(26,425)

1,620

รายงานประจำ�ปี 2562 189
28

27. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิM นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นีM
(หน่วย: พันบาท)
2561

2562
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว$ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว$ คราว
ค่ าใช้ จ่าย (ผลประโยชน์ ) ภาษีเงินได้ ทแีI สดงอยู่ในกําไรขาดทุน

-

-

(1,401)
(1,401)

1,099
1,099

จํานวนภาษี เงิ น ได้ที$เกี$ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื$ นสําหรั บ ปี
สิM นสุ ดวันที$ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นีM
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที$เกี$ยวข้องกับกําไร
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ$ ขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที$เกี$ยวข้องกับกําไรจากการตีราคาที$ดิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที$เกี$ยวข้องกับขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(หน่วย: พันบาท)
2561

239
-

174
6,690

(273)
(34)

6,864

รายการกระทบยอดระหว่างกําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกบั ภาษีเงินได้มีดงั นีM

กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
รายได้ท$ีได้รับการยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที$มีสิทธิหกั ได้เพิม$ ขึMน
รวม
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้ที$แสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุน

2562
(3,671)
20%
(734)
(129)
590
(1,128)
(667)
(1,401)

(หน่วย: พันบาท)
2561
11,926
20%
2,385
(844)
510
(952)
(1,286)
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

(1,401)

1,099

Income tax expenses (benefits) reported in profit or
loss

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)
2018

2019
Deferred tax relating to gain from change in value of
available-for-sale investments

239

174

-

6,690

Deferred tax relating to gain on revaluation of land
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
Accounting profit (loss) before tax

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

2018

(3,671)

11,926

20%
(734)

20%
2,385

Effects of:
Exemption of income
Non-deductible expenses
Additional expense deductions allowed
Total
Income tax expenses (benefits) reported in profit or loss

(129)

(844)

590

510

(1,128)

(952)

(667)

(1,286)

(1,401)

1,099

29
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีMสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนีM
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
2562
2561
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ$ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กําไรที$ยงั ไม่เกิดขึMนจากการขายและเช่ากลับคืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที$ยงั ไม่ได้ใช้
รวม

5,049
107
15,199
6,978
27,333

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

หนีสM ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที$ยงั ไม่เกิดขึMนจากการเปลี$ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผือ$ ขาย
กําไรจากการตีราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื$อการลงทุน
กําไรจากการตีราคาที$ดิน
รวม

1,044
5,699
22,873
29,616

806
5,564
22,873
29,243

28. กําไรต่ อหุ้น
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขัMนพืMนฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรั บปี (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื$น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี$ยถ่วงนํMาหนักของหุน้ สามัญที$ออกอยูใ่ นระหว่างปี
29. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที$นาํ เสนอนีM สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที$ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ$าเสมอเพื$อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทัMงนีM ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั ฯคือกรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่
บริ ษทั ฯดําเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานที$รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ การผลิตและจําหน่าย
เฟอร์ นิเจอร์ บริ ษทั ฯประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจาก
การดําเนิ นงานซึ$ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที$ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน
ในงบการเงิน ดังนัMน รายได้ กําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงาน และสิ นทรัพย์ที$แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนินงานแล้ว
30
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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
Unrealised gain for sales and leaseback
Provision for long-term employee benefits
Unused tax loss
Total

5,049

6,075

107

-

15,199

10,699

6,978

8,750

27,333

25,524

1,044

806

5,699

5,564

22,873

22,873

29,616

29,243

Deferred tax liabilities
Unrealised gain on changes in value of available-forsale investments
Gain on valuation of investment properties
Gain on revaluation of land
Total
28.

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

29.

Segment information
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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ข้อมูลเกี$ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึMนตามสถานที$ตM งั ของลูกค้า
2562
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย)
ทวีปยุโรป
ทวีปอเมริ กา
รวม

660,435
48,427
124
708,986

(หน่วย: พันบาท)
2561
594,682
28,470
487
365
624,004

ข้อมูลเกี$ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2562 และ 2561 บริ ษ ทั ฯไม่ มีรายได้จากลู ก ค้ารายใดที$ มี มู ล ค่าเท่ ากับ หรื อ มากกว่าร้ อ ยละ 10
ของรายได้ของกิจการ
30. กองทุนสํ ารองเลียM งชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตัMงกองทุนสํารองเลีMยงชี พขึMนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลีMยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตรา
ร้อยละ 3 ถึง 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลีMยงชีพนีMบริ หารโดยบริ ษทั อเมริ กนั อินเตอร์แนชชัน$ แนล
แอสชัวรันส์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื$อพนักงานนัMนออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน
ของบริ ษ ทั ฯ ในระหว่า งปี 2562 บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ เ งิ น สมทบดัง กล่ า วเป็ นค่ า ใช้จ่ า ยจํา นวน 6 ล้า นบาท
(2561: 5 ล้านบาท)
31. ภาระผูกพันและหนีสM ิ นทีอI าจเกิดขึนM
31.1 ภาระผูกพันเกียI วกับการซืMอวัตถุดบิ และรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันจํานวนเงิน 0.4 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2561: 0.5
ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 0.5 ล้านบาท) ซึ$ งเกี$ยวข้องกับการซืM อวัตถุดิบและสิ นค้าและมีรายจ่าย
ฝ่ ายทุนจํานวนเงิน 1.4 ล้านบาท (2561: 2.6 ล้านบาท) ซึ$ งเกี$ยวข้องกับการปรับปรุ งอาคารสํานักงาน
และซืMอซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
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Geographic information
Revenue from external customers is based on locations of the customers.
(Unit: Thousand Baht)
2019

2018

660,435

594,682

48,427

28,470

124

487

-

365

708,986

624,004

Revenues from external customers
Thailand
Asia (excluded of Thailand)
Europe
America
Total
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 ภาระผูกพันเกียI วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงานและสั ญญาบริการ
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที$เกี$ยวข้องกับการเช่าที$ดิน พืMนที$ในอาคารสํานักงาน ยานพาหนะ
และสัญญาบริ การ อายุของสัญญามีระยะเวลาตัMงแต่ 1 ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขัMนตํ$าที$ตอ้ งจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การภายใน
1 ปี จํานวน 3 ล้านบาท (2561: 5 ล้านบาท)
ณ วันที$ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่ าที$ ดินเป็ นระยะเวลา 3 ปี ซึ$ งมี จาํ นวนเงิ นขัMนตํ$า
ที$ตอ้ งจ่ายในอนาคตทัMงสิM นจํานวน 16 ล้านบาท
31.3 การคําM ประกัน
31.3.1 ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯมีหนังสื อคํMาประกันซึ$ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
เหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 34 ล้านบาท (2561: 20 ล้านบาท) ซึ$ งเกี$ยวเนื$องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิ
บางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื$อคํMาประกันการใช้ไฟฟ้ าและการปฏิบตั ิงานตาม
สัญญา
31.3.2 บริ ษัท ฯคํMา ประกัน วงเงิ น กู้แ ละวงเงิ น สิ น เชื$ อ ให้ แ ก่ บ ริ ษัท ร่ วมในวงเงิ น 228 ล้า นรู ปี
(2561: 228 ล้านรู ปี)
32. ลําดับชัMนของมูลค่ ายุตธิ รรม
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมีสินทรัพย์และหนีMสินที$วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชัMนของมูลค่ายุติธรรม ดังนีM
(หน่วย: พันบาท)
ระดับ 1
สิ นทรัพย์ ทวีI ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว$ คราว
ตราสารหนีM - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ$ ขาย
ตราสารทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื$อการลงทุน
ที$ดิน

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

101,500

-

101,500

59
-

-

69,600
185,036

59
69,600
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

-

101,500

-

101,500

59

-

-

59

Investment properties

-

-

69,600

69,600

Land

-

-

185,036

185,036

Assets measured at fair value
Current investment
Debt instruments - Investment
unit in open-end funds
Available-for-sale investments
Equity instruments
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สิ นทรัพย์ ทวีI ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว$ คราว
ตราสารหนีM - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ$ ขาย
ตราสารทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื$อการลงทุน
ที$ดิน

ระดับ 1

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2561
ระดับ 2
ระดับ 3

(หน่วย: พันบาท)
รวม

-

100,279

-

100,279

86
-

-

69,600
185,036

86
69,600
185,036

ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชัMนของมูลค่ายุติธรรม
33. เครืI องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริหารความเสีI ยง
เครื$ องมือทางการเงินที$สาํ คัญของบริ ษทั ฯตามที$นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที$ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื$ องมือทางการเงิ น” ประกอบด้วย เงิ นฝากสถาบันการเงิ น
ลูกหนีMการค้าและลูกหนีMอื$น เงินลงทุน เงินกูย้ มื ระยะสัMน เจ้าหนีMทรัสต์รีซีท เจ้าหนีMการค้าและเจ้าหนีMอื$น
เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนีM สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯมีความเสี$ ยงที$เกี$ยวข้องกับเครื$ องมือทาง
การเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริ หารความเสี$ ยงดังนีM
ความเสีI ยงด้ านการให้ สินเชืI อ
บริ ษทั ฯมีความเสี$ ยงด้านการให้สินเชื$อที$เกี$ยวเนื$ องกับลูกหนีM การค้าและลูกหนีM อื$น ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี$ ยงนีM โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื$อที$เหมาะสม ดังนัMนบริ ษทั ฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที$เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื$อ นอกจากนีM การให้สินเชื$อของ
บริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนื$ องจากบริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าที$ หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย
จํานวนเงินสู งสุ ดที$บริ ษทั ฯอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื$อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีM การค้าและ
ลูกหนีMอื$นที$แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสีI ยงจากอัตราดอกเบียM
บริ ษทั ฯมีความเสี$ ยงจากอัตราดอกเบีMยที$สาํ คัญอันเกี$ยวเนื$องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูย้ มื ระยะสัMน
เจ้าหนีM ท รั ส ต์รี ซี ท เงิ น กู้ยืม ระยะยาวและหนีM สิ น ตามสัญ ญาเช่ า การเงิ น ที$ มี ด อกเบีM ย สิ น ทรั พ ย์แ ละ
หนีM สินทางการเงิ นส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบีM ยที$ ปรั บขึMนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบีM ยคงที$
ซึ$ ง ใกล้เ คี ย งกับ อัต ราตลาดในปั จ จุ บ นั รายละเอี ย ดของเงิ น ฝากสถาบัน การเงิ น เงิ น กู้ยืม ระยะสัMน
เจ้าหนีM ทรัสต์รีซีท เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนีM สินตามสัญญาเช่าการเงินแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 7 19 21 และ 22 ตามลําดับ
บริ ษทั ฯมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื$อป้องกันความเสี$ ยงจากอัตราดอกเบีMย
33
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(Unit: Thousand Baht)
As at 31 December 2018
Level 1

Level 2

Level 3

Total

-

100,279

-

100,279

86

-

-

86

Investment properties

-

-

69,600

69,600

Land

-

-

185,036

185,036

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

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.

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
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ความเสีI ยงจากอัตราแลกเปลียI น
บริ ษทั ฯมีความเสี$ ยงจากอัตราแลกเปลี$ยนที$สาํ คัญอันเกี$ยวเนื$ องจากการซืM อหรื อขายสิ นค้าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ บริ ษทั ฯพิจารณาทําสัญญาซืM อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็ นครัMงคราว ซึ$ งส่ วนใหญ่
มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ$งปี เพื$อใช้เป็ นเครื$ องมือในการบริ หารความเสี$ ยง
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีMสินทางการเงินที$เป็ น
สกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนีM
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
1.2
0.7

หนีMสินทางการเงิน
2562
2561
(ล้าน)
(ล้าน)
1.2
0.3

อัตราแลกเปลี$ยนเฉลี$ย
2562
2561
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.1540
32.4498

ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯไม่มีสญ
ั ญาซืM อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ
นอกจากนีM บริ ษทั ฯยังมีความเสี$ ยงจากการมีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศ ที$บริ ษทั ฯไม่ได้ทาํ
สัญญาป้องกันความเสี$ ยงไว้
33.2 มูลค่ ายุตธิ รรมของเครืI องมือทางการเงิน
เนื$ องจากเครื$ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยูใ่ นประเภทระยะสัMน เงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบีMย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีMยในตลาด บริ ษทั ฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื$ องมือทางการเงินใกล้เคียง
กับมูลค่าตามบัญชีที$แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที$สาํ คัญของบริ ษทั ฯคือการจัดให้มีซ$ ึ งโครงสร้างทุนที$เหมาะสม
เพื$อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดย ณ วันที$
31 ธันวาคม 2562 งบการเงินซึ$ งแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยมีอตั ราส่ วนหนีM สินต่อทุนเท่ากับ
1.08:1 (2561: 0.7:1) และงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การซึ$ ง แสดงเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี ร าคาทุ น มี อ ตั ราส่ ว น
หนีMสินต่อทุนเท่ากับ 1.08:1 (2561: 0.7:1)
35. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนีMได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯเมื$อวันที$ 24 กุมภาพันธ์ 2563
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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

2019

2018

2019

2018

(Million)

(Million)

(Million)

(Million)

1.2

0.7

1.2

0.3

US dollar

Average exchange rate
2019

2018

(Baht per 1 foreign currency unit)
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.

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), and34
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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