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

Making progress together,
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01 การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพ
รวมการประกอบธุรกิจ

01

Green Process Green Product

การประกอบธุรกิจ

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) ได้ต้ังเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

ให้เป็นผู้นำาอย่างย่ิงท้ังทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการ โดยในปี 2560 

ผู้บริหาร บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันวางวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำาเนินงานของบริษัท เพ่ือตอบสนองการเปล่ียน

แปลงท่ีรวดเร็วในปัจจุบัน

Green Industry รับรองการเป็นอุตสาห-

กรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green 

System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

SCS Indoor Advantage Gold Office 

Furniture จากสถาบัน SCS Global 

Services

   จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ท่ีต้องการเป็น “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ช้ันนำาของไทย ซ่ึง

สร้างสรรค์สถานท่ีทำางานท่ีช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำางานของคน” ทำาให้ต้องมีการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำาเนินงานแบบเดิม ให้เกิดความ

ได้เปรียบในการแข่งขันและนำาองค์กรไปสู่ความย่ังยืนในอนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์หลัก

ในระยะ 3  ปีข้างหน้า คือ “การขยายธุรกิจในลักษณะ Diversification” เน้นการนำา

ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูก

ออกแบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และปรับโชว์รูม ให้

เป็นท้ังช่องทางสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทาง

สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบการมีส่วนร่วม

   นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ทำาให้บริษัทฯ 

มีการลงทุนท้ังในเร่ืองกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง

ซ่ึงเป็นมาตรฐานท่ีกำาหนดข้ึนเพ่ือดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน โดย

ร้อกเวิธเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับใบรับรองน้ี
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กลุ่มบริษัท
ROCK

บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ 
อินเดีย จำากัด

40%

• ภายใต้การดำาเนินงานของบริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) มีบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังน้ี

โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท

ความสัมพันธ์กับกลุ่ม
ธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

   บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน

มากกว่า 40 ปี โดยเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำานักงานภายในโรงงานผลิตของบริษัทเอง 

และจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรงโครงการ และผ่านตัว

แทนจำาหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผู้นำาเข้า

เฟอร์นิเจอร์สำาเร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศ รวมท้ังจัดให้บริการท้ัง

ก่อนและหลังการขายภายใต้การดำาเนินงานของบริษัทเองท้ังหมด

   ไม่มี

บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด

จัดต้ังข้ึนในปี 2551 สำานักงานต้ังอยู่เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร้อกเวิธ เข้า

ถือหุ้นท้ังหมดร้อยละ 40 ในบริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 35 Cr. (อินเดียรูปี) ทำาธุรกิจ

ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ใน (อินเดียรูปี) สำานักงาน

ท้ังน้ีบริษัทร่วมมิได้มีการถือหุ้นระหว่างกันแต่อย่างใด
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ธุรกิจ

กำาลังการผลิต

ผลิตภัณฑ์หลัก

ตราสินค้า

นโยบายหลักในการดำาเนินงาน

เฟอร์นิเจอร์สำานักงาน

1,200 ล้านบาทต่อปี

Office Systems Furniture

ROCKWORTH

• ให้ความสำาคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ 

และให้บริการท่ีดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า

• เป็นบริษัทท่ีมีรายได้เป็นอันดับหน่ึงในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย โดย

มีรายได้จากการส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

• พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

• เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทาง

ด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอ่ืนๆ

• สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

01 การประกอบธุรกิจ

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

• เป็นบริษัทท่ีมุ่งม่ันในการผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดย

ใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย

• เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีให้แก่สังคม

• เป็นองค์กรท่ีสามารถเติบโตอย่างย่ังยืน และมีผลตอบแทนท่ีดีต่อผู้ถือหุ้น

• สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพใน

ระดับมาตรฐานสากลและราคาเป็นธรรม

• สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีดี โดยใช้พ้ืนฐานของความเป็นธรรมในการดำาเนิน

ธุรกิจร่วมกัน

• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมท่ีดีใน

การทำางานของพนักงาน

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
• บมจ. ร้อกเวิธ
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504

38

542

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

โครงสร้างรายได้

• Office Systems Furniture (Total Office Solutions)

• Open Plan Office Systems Furniture

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

   บริษัทดำาเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์ 

โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูล

โครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปน้ี

- Freestanding Systems

- Desking Systems

- Executive Desking

- Demountable Wall and Storage Systems

- Panel Systems

- Conference Tables

- Filling and Storages

- Seating, Sofa and Lounge

- Office Complements

บริษัทฯ เป็นผู้นำาระบบเฟอร์นิเจอร์สำานักงานสมัยใหม่ ซ่ึงสามารถตอบสนองความต้อง

การของสำานักงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ภายใต้นโยบายการออกแบบเพ่ือตอบสนอง

การใช้งานในสถานท่ีจริง “Human, Space, and Technology” ไม่ว่าจะเป็นระบบ

ผนังสำาเร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถปรับ

เปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำางานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น 

Workstation ได้ รวมท้ังเก้าอ้ีหลากหลายรูปแบบต่าง ๆ
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   เฟอร์นิเจอร์สำานักงาน (Office Systems Furniture) รายละเอียดสินค้าจะประกอบ

ด้วย โต๊ะทำางาน (Freestanding Desking) ตู้เก็บเอกสาร (Storages and Cabinets) 

เก้าอ้ีทำางาน (Seating) และฉากก้ันห้อง (Wall Systems) ฉากก้ันเพ่ือแบ่งสัดส่วนเน้ือท่ี

การทำางาน(Desking Systems / Workstation) รวมถึงผนังสำาเร็จรูป (Panel Systems 

/ Workstation) ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นการผสมผสานระหว่างงานเหล็กขึ้นรูป

และแผ่นไม้ Particle Board และ MDF ที่ปิดผิวด้วย Melamine, High pressure 

Laminates และ Veneer ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์สำานักงานจะเน้นท่ีความเป็น Office 

Systems Furniture ระบบ Knocked down ท่ีมีความทันสมัยสำาหรับสำานักงานสมัย

ใหม่ (Office Automation) โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโครงการ ได้แก่ สถาปนิก 

ผู้ออกแบบตกแต่ง และเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ ราชการ เจ้าของธุรกิจใน

ระดับกลาง รวมถึงตัวแทนจำาหน่ายท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ท้ังหมด

ของบริษัทจัดจำาหน่ายภายใต้ Brand “ROCKWORTH”

   นอกจากน้ี ทางบริษัทฯ ได้นำาเข้า ผลิตภายใต้ลิขสิทธ์ิ และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิ-

เจอร์สำานักงานชั้นนำาแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Dexion จาก

ประเทศออสเตรเลีย, Sinetica จากประเทศอิตาลี, Colebrook Bosson Saunders

(CBS) จากประเทศอังกฤษ, A&H Meyer จากประเทศเยอรมัน ซ่ึงมีส่วนช่วยเสริมและ

พัฒนาด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพ และภาพพจน์ของ

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีบริษัทฯ ผลิตออกจำาหน่ายเองด้วย

ลักษณะผลิตภัณฑ์
หรือบริการ

การตลาดและการ
แข่งขัน

 

• ภาพรวมของตลาด และสภาวะของการแข่งขัน

• ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน

   ในปี 2560 ตลาดเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มลดลง ในภาพรวมซึ่งเกิดจากการชลอใน

หลายโครงการ เพ่ือดูทิศทางเศรษฐกิจ ทำาให้ยอดขายรวมของบริษัทลดลงด้วย

   อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน ตลาดจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ตลาดระดับล่าง ตลาด

ระดับกลาง-ล่าง ตลาดระดับกลาง-บน และตลาดระดับบน 

   ตลาดระดับล่าง ซ่ึงเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุด จะมีผู้ประกอบการท่ีอยู่ในตลาดน้ีมากมาย 

ส่วนใหญ่จะไม่เป็นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะ

ทำางาน ตู้เอกสาร เก้าอ้ี และ Partiton เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้าหลักจะเป็น
โต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ ที่เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำ� และราคาขายค่อน

ข้างต่ำ�

   ตลาดระดับกลาง-ล่าง เป็นตลาดท่ีมีขนาดรองลงมาจากตลาดล่าง จะมีผู้ประกอบการ

ท่ีอยู่ในตลาดน้ีค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะไม่เน้นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็น

สินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำางาน ตู้เอกสาร เก้าอ้ี และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็ก

น้อย แต่สินค้าหลักจะเป็นโต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอ้ี แต่ลูกค้าในระดับน้ีจะให้ความสำาคัญ

กับการเน้นท่ีภาพลักษณ์ และความทันสมัย สวยงาม แต่มีงบประมาณไม่สูงมาก
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• กลุ่มเป้าหมาย

• คู่แข่ง

   กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สำาหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำานักงาน ได้แก่ 

ลูกค้างานโครงการ ซ่ึงจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน และระดับบน ซ่ึงมีกำาลังซ้ือ มี

ความต้องการสินค้าท่ีมีคุณภาพ และต้องการเฟอร์นิเจอร์สำานักงานท่ีเป็นระบบ ซ่ึง

สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได้ง่าย และสอดคล้องกับอุปกรณ์สำานักงานสมัยใหม่ นอก

จากน้ียังต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าท่ีมีจำานวนมากในระยะเวลาอันส้ัน 

รวมไปถึงการบริการท่ีดีก่อนและหลังการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายท่ีสำาคัญ ได้แก่ กลุ่ม

สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กลุ่มบริษัทส่ือสาร และรัฐวิสาหกิจ

ท่ีมีรายได้ทำากำาไร เป็นต้น

   ตลาดระดับกลาง-บน เป็นตลาดท่ีมีขนาดรองลงมาจากตลาดกลาง-ล่าง ซ่ึงกลุ่มลูกค้า

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในตลาดน้ี จะมีภาคธนาคาร การเงิน อุตสาหกรรมส่ือสาร 

และบริษัทข้ามชาติต่างๆ ท่ีให้ความสำาคัญกับ Systems Furniture ท่ีตอบสนองกับ

ระบบ Office Automation ภายในองค์กรเน้นท่ีภาพลักษณ์ และความทันสมัยสวยงาม

   ตลาดระดับบน จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ประมาณร้อยละ 5.8 ของตลาดโดยรวม

ตลาดน้ีจะประกอบด้วย บริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุน ท่ีต้องใช้สินค้านำาเข้าจาก

ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกลุ่มประเทศในยุโรป จะเป็นสินค้า 

Premium Grade ราคาค่อนข้างสูงมาก ใช้ระยะเวลาส่งสินค้าท่ียาวนาน

การตลาดและการ
แข่งขัน

   ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน มีผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายจำานวนมาก ซ่ึงคุณภาพ

ของสินค้าท่ีจัดอยู่ในธุรกิจประเภทน้ีมีหลายระดับ สำาหรับตลาดระดับกลางและตลาด

ระดับบน ซ่ึงถือได้ว่าเป็นตลาดแข่งขันของบริษัทฯ จะมีผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายหลักอยู่

ประมาณ 9 รายการ ดังน้ี 1.บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม จำากัด (มหาชน) 2.บริษัท โลจิก้า 

จำากัด 3.บริษัท โมเบล จำากัด (ผู้ผลิตสินค้าย่ีห้อ แพรคติก้า) 4.บริษัท เพอร์เฟค จำากัด

5.บริษัท Bristol จากประเทศมาเลเซีย 6.บริษัท Merryfair จากประเทศมาเลเซีย

7.บริษัท Dietham จากประเทศมาเลเซีย 8.บริษัท Eurochair จากประเทศมาเลเซีย

9.บริษัท Technigroup จากประเทศสิงคโปร์
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บมจ. ร้อกเวิธ

บมจ. ร้อกเวิธ

บมจ. ร้อกเวิธ

บมจ. ร้อกเวิธ

บมจ. ร้อกเวิธ

บมจ. ร้อกเวิธ

200     ตัว

500   แผง

250     ตัว

200     ใบ

100   แผง

180 หน่วย

ผลิตโดย จำานวน(หน่วย/วัน)กำาลังการผลิตเต็มท่ี

เก้าอ้ีสำานักงาน

ฉากก้ันห้อง(เหล็ก)

โต๊ะ

ตู้

ผนังก้ันห้อง (ไม้) 

กล่องล้ินชัก แผ่นหน้าโต๊ะ

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

   กำาลังการผลิตสินค้ารวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังน้ี

   ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้ดำาเนินการผลิตสินค้าเองโดยใช้โรงงานของบริษัทฯ ท่ีต้ังอยู่บนเน้ือท่ี 19-3-08 ไร่ ใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นสถานท่ีในการผลิต, ประกอบ, บรรจุหีบห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้า ซ่ึงปัจจุบันคลังสินค้าของ

บริษัทฯ มีอยู่ 2 แห่ง ดังน้ี

   วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำานักงานท่ีทำาด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตู้เอกสาร และผนังก้ันห้อง จะใช้แผ่นไม้พาร์ติเคิลบอร์ด 

(Particle board) ไม้วีเนียร์ (Veneer) เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ (Fitting) ในส่วนเก้าอ้ีสำานักงานฉากก้ันห้อง จะใช้วัตถุดิบท่ีเป็น 

เหล็ก ผ้า และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบโดยท่ัวไปจะจัดหาได้โดยง่าย เน่ืองจากวัตถุดิบเกือบท้ังหมดจะเป็นวัตถุดิบท่ีจัดหาได้จากภายใน

ประเทศ ประมาณร้อยละ 90 ในปัจจุบันมีผู้ผลิตภายในประเทศอยู่หลายราย ซ่ึงมีกำาลังการผลิตท้ังหมดเพียงพอต่อความต้องการนำาไป

ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน

1.  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

2.   นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

681 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ท่ี 2 ตำาบลคลองจิก อำาเภอบางปะอิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

101/62/1,3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร กม.46 ถนนพหลโยธิน ตำาบลคลองหน่ึง 

อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120

• โรงงานผลิตสินค้า

• วัตถุดิบ

• กำาลังการผลิตรวม
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   ทางบริษัทฯ มีนโยบายขอรับเงินมัดจำาจากลูกค้าเป็นจำานวนร้อยละ 30 -50 ของยอด

จำานวนเงินของสินค้าท่ีลูกค้าได้ตัดสินใจส่ังซ้ือหรือส่ังจอง เพ่ือให้บริษัทฯ ส่งสินค้าให้ภาย

หลัง ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยเฉล่ียอยู่ในระหว่าง 2 สัปดาห์ -2 เดือน สำาหรับลูกค้า

ท่ัวไป และ 2 -6 เดือน สำาหรับลูกค้าโครงการ

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินมัดจำาจากลูกค้าจำานวนเงินประมาณ 22.5 

ล้านบาท จากยอดการส่ังซ้ือ หรือส่ังจองสินค้ารวมประมาณ 62.3 ล้านบาท ซ่ึงเป็นงานท่ี

ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้า
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01 การประกอบธุรกิจ

   บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผลิตสินค้าตามคำาสั่งของลูกค้า 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าหลายรายท่ีเป็นงานโครงการ ซ่ึงมียอดขายประมาณ 40% ของ

ยอดขายรวม ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ทำาให้การส่ังซ้ือ

หลายรายเป็นไปในลักษณะต่อเน่ือง อย่างไรก็ดีเน่ืองจากธุรกิจน้ีมีผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่

แข่งขันโดยตรงกับบริษัทฯ หลายราย ดังน้ัน จึงมีโอกาสท่ีลูกค้าจะหันไปซ้ือสินค้าบางส่วน 

หรือท้ังหมดจากคู่แข่งขัน ซ่ึงทำาให้บริษัทฯ จะต้องสูญเสียรายได้ไป และหากบริษัทฯ ไม่

สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ อาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะ

ยาวได้ แต่อาจทดแทนได้ถ้าสามารถขยายตลาด AEC ซ่ึงจะทำาให้ยอดขายเพ่ิมข้ึน

 

 

• ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย

• ความเส่ียงจากอัตราการแลกเปล่ียน

• ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ

   ในปี 2560 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ยังคงที่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาว และเป็น

เงินเกินบัญชีอยู่จำานวนหน่ึง แต่อย่างไร บริษัทฯ เห็นว่าอัตราดอกเบ้ียดังกล่าว ยังเป็น

ความเส่ียงท่ียังอยู่ในระดับ    ซ่ึงบริษัทฯ สามารถบริหารและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้าน

อ่ืนได้

   ค่าเงินบาทในปี 2560 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 33 - 33.50 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของบริษัทฯ มิได้มีสาระสำาคัญมาก เน่ืองจากบริษัทฯ มี

สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี ในมูลค่าท่ี

ใกล้เคียงกัน อีกท้ังบริษัทฯ ได้มีการทำาสัญญาป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน

ไว้ตลอดมา

   ความเส่ียงในการให้สินเช่ือของบริษัทฯ น้ันยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี   เน่ืองจากลูกหน้ี

ของบริษัทฯ มีหลากหลายและมีจำานวนมาก อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีการตรวจเช็คเครดิตลูกค้า

ก่อนสำาหรับลูกค้าโครงการท่ีมีมูลค่าการส่ังซ้ือ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีความ

สามารถในการชำาระเงิน
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 ในปี 2560 ยังคงมีแรงงานต่างชาติเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นผลให้มีแรงงานเข้าสู่ตลาด

แรงงานมากข้ึน ท้ังคนไทยและคนต่างชาติท่ีเข้ามารับจ้างทำางานในประเทศไทย เป็นผล

ให้บริษัทฯ สามารถรับและเพ่ิมบุคลากรได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีความเส่ียงด้านบุคลากร

ในส่วนพนักงานออฟฟิศสำานักงานใหญ่ เนื่องจากที่ตั้งสำานักงานใหญ่อยู่ในเขตใจกลาง

ธุรกิจ และอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9 เป็นผลให้มีผู้สมัครงานสนใจเข้าร่วมงาน

กับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

   บริษัทได้จัดทำาประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของบริษัท เพ่ือป้องกันความ

เส่ียงจากภัยธรรมชาติ นอกจากน้ีบริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนาแผนรอง

รับการดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง  ในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ดำาเนินงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความสำาคัญต่อการ

ดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงิน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เตรียมแผนสำาหรับภาวะฉุกเฉินเพ่ือพร้อมใช้ใน

กรณีมีเหตุจำาเป็น เพ่ือลดความเส่ียงในการดำาเนินธุรกิจ 

• ความเส่ียงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

   ความเส่ียงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจ

ในบริษัทร่วมต่างๆ จึงมีความเส่ียงด้านการลงทุน หากผลประกอบการของบริษัทร่วม

ไม่สามารถสร้างผลกำาไรตามท่ีบริษัทคาดหวังได้ บริษัทควบคุมความเส่ียงน้ีด้วยการให้

กรรมการของบริษัทเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
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รายการ

1. ท่ีดิน   

• ท่ีต้ัง 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. 

เน้ือท่ี 0-1-50 ไร่

• ท่ีต้ัง  678 ริมคลองสามเสน ถ.อโศก-ดินแดง  เขต

ห้วยขวาง กทม. โฉนดเลขท่ี 2859 

เน้ือท่ี 0-0-73 ไร่

• ท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขท่ี 681 หมู่ 2 

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เน้ือท่ี 19-

3-08 ไร่ ใช้เป็นท่ีต้ังอาคารโรงงานและคลังสินค้า

• ท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โฉนดเลขท่ี 48751

ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เน้ือท่ี 1-0-

50 ไร่ จะใช้เป็นท่ีต้ังอาคารท่ีพักพนักงานในอนาคต

• ท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขท่ี 101/62/1,3   

ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี เน้ือท่ี 5-3-70 ไร่ ใช้เป็นท่ีต้ัง

คลังสินค้า

2.  อาคารสำานักงาน/โรงงาน/โกดัง

• ท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  

พ้ืนท่ี 17,387 ตารางเมตร

• ท่ีต้ังนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

พ้ืนท่ี 6,646 ตารางเมตร

• ท่ีต้ังอาคารสำานักงานอโศก 

พ้ืนท่ี 962.9 ตารางเมตร

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

เป็นเจ้าของ

มูลค่า(ล้านบาท)

34.50

16.79

94.90

5.40

36.43

0.17

27.06

29.36

ภาระผูกพัน

ติดภาระจำานอง

-ไม่มี-

ติดภาระจำานอง

-ไม่มี-

ติดภาระจำานอง

ติดภาระจำานอง

ติดภาระจำานอง

ติดภาระจำานอง

01 การประกอบธุรกิจ
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รายการ

3.  ตึกแถว 3 ช้ัน

เลขท่ี 292/1-12, 294/1-3, 298 และ 300 

ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

4.  โชว์รูม  

• โชว์รูมเวิลเทรดเซ็นเตอร์ ห้องเลขท่ี B510 

ศูนย์การค้าเวิลเทรด ถ.ราชดำาริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ   

เน้ือท่ี 449.793 ตารางเมตร

5.  ส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเช่า

6.  เคร่ืองตกแต่งติดต้ังและเคร่ืองใช้สำานักงาน

7.  เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

8.  ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ

Leasehold

สัญญาส้ินสุด 

1/1/60

Leasehold 15  ปี

23/12/45-

28/2/61

มูลค่า(ล้านบาท)

0.00

0.95

3.48

12.69

70.89

6.20

ภาระผูกพัน

โอนสิทธิการเช่า

โอนสิทธิการเช่า

ติดภาระจำานอง
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01 การประกอบธุรกิจ

ข้อพิพาททาง
กฎหมาย
บริษัทไม่มีข้อพิพาทกฎหมายใดๆ ท้ังส้ิน รวมท้ังไม่มีคดีท่ีกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของ

บริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ
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294-300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

0-2246-8888

0-2247-8899

0107537000084

www.rockworth.com

sales@rockworth.com, 

intlsales@rockworth.com

20 พฤศจิกายน 2534

5 มกราคม 2537

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน

200,000,000 บาท

200,000,000 บาท

หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น

10 บาท/หุ้น

โทร. 

แฟกซ์. 

ทะเบียนบริษัทเลขท่ี

Website

E-mail

วันท่ีก่อต้ัง

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำาระแล้ว

ประเภทหุ้น

มูลค่าหุ้น

• บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

01 การประกอบธุรกิจ

ข้อมูลบริษัท

ROCKWORTH PUBLIC COMPANY 

LIMITED
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800 West, Road R1 South, SRI City Special Economic Zone, NH-5 Tada,

 Chittoor District, Andhra Pradesh - 517 588.

+91-85-7630 8872

+91-85-7630 8899

20 มีนาคม 2551

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำาหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน

350 ล้านรูปี 

350 ล้านรูปี

หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น 100 รูปี/หุ้น

อัตราส่วนท่ีบริษัทถืออยู่ 40%

93 ช้ัน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

0-2009-9000 

0-2009-9991 

0-2009-9999

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  4523 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3844

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5423

ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา 196/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 

10110

0-2264-0777

0-2264-0790

• บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

3. ผู้สอบบัญชี

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บุคคลอ้างอิง

ROCKWORTH SYSTEMS 

FURNITURE INDIA PVT. LTD.

โทร.

แฟกซ์.

วันท่ีจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำาระแล้ว

ประเภทหุ้น

มูลค่าหุ้น

อัตราส่วนท่ีบริษัทถืออยู่

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

(ประเทศไทย) จำากัด

โทร.

แฟกซ์.

SET Contact center.

นางสาวชลรส  สันติอัศวราภรณ์

นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล

นางสาววธู  ขยันการนาวี

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด

โทร.

แฟกซ์.

- ไม่มี  -
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197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

0-2264-0777

0-2264-0790

4. ท่ีปรึกษากฏหมาย

นายบัญชา  เกยุราพันธ์

โทร.

แฟกซ์.
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26
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

28
โครงสร้างการจัดการ

35
การกำากับดูแลกิจการ

42
ความรับผิดชอบต่อสังคม

51
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง

54
รายการระหว่างกัน
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02
การจัดการและการ
กำากับดูแลกิจการ
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รายช่ือผู้ถือหุ้น

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายชาญชัย กุลถาวรากร

นายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

นายวิเชียร ศรีมินินทร์นิมิต

น.ส.ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส

นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส

น.ส.สวรรยา วัฒนายนต์

จำานวนหุ้น

4,300,000

4,000,000

1,454,100

1,150,039

1,100,000

1,086,200

  999,400

  600,000

  599,706

  549,800

% ของจำานวนหุ้นท้ังหมด

21.500

20.000

7.271

5.750

5.500

5.431

4.997

3.000

2.999

2.749

02 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนการจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำานวน 200,000,000 บาท

(สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำานวน 20,000,000 หุ้น (ย่ีสิบล้านหุ้น)

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำาระแล้ว 200,000,000 บาท(สองร้อยล้านบาท)

   รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปล่ียนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำาคัญท่ีมีผลกระทบต่ออำานาจในการจัดการบริษัท
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ปี

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

เงินปันผลส้ินปี หุ้นละ / บาท

-

0.25

0.50

-

-

0.50

-

1.00

คิดเป็นร้อยละของกำาไรสุทธิ

-

27.50

26.94

-

-

4.74%

-

16.59%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ :  * ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 9 มีนาคม 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการ

ปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้น  

   ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว

• สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 -2560 
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ผู้ถือหุ้น
Shareholder

คณะกรรมการ
Board of Director

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่
President

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ฝ่ายวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
Research & 
Development

ฝ่ายขาย
Sales

ฝ่ายพัฒนา
ภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Branding

ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ
International Operation

ฝ่ายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting

ฝ่ายผลิต
Production

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Human Resource & 
Information Technology

02 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

โครงสร้างการ
จัดการ
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คณะกรรมการและ
กรรมการบริหาร

   ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 4 ท่านและกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีรายช่ือคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังน้ี

   นอกเหนือจากท่ีได้กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดท่ี 4 ว่าด้วยเร่ืองคณะกรรมการ

แล้ว ยังได้กำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ (Independent 

Directors) 3 คน จำานวนท่ีเหลือเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร (Executive Directors) 

และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยได้กำาหนดนิยาม ดังน้ี:

หมายถึง กรรมการภายนอกท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำาหนดของ

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และอตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ดังน้ี

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ท้ังน้ีให้นับรวม หุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ด้วย

2.  ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน

ประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ

มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจากตำาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

• คณะกรรมการบริษัท

• คณะกรรมการบริหาร

นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส  ประธานกรรมการ

นายสุรพงษ์  สิทธานุกูล  กรรมการ

นายไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส  กรรมการ

นายสุรชัย  โชติจุฬางกูร  กรรมการ

ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา  กรรมการ

นายสุรพจน์  สุวรรณพานิช  กรรมการ

นายไชยรัตน์  เดชไกรศักด์ิ  กรรมการ

นายดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส  กรรมการ

นายชาญชัย  กุลถาวรากร  กรรมการ

นายไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส  ประธานกรรมการบริหาร

นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส  กรรมการบริหาร

นายสุรพงษ์  สิทธานุกูล  กรรมการบริหาร

นายดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส  กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการและ
กรรมการบริหาร

3.  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียตาม กฏหมายใน

ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ

ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น

ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

5.  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6.  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนิน

งานของบริษัท

   หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำา และเป็นกรรมการผู้มี

อำานาจลงนามผูกพันบริษัท

   หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำานาจ ลงนามผูกพัน

บริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำาของบริษัท โดยจำานวนกรรมการที่มีได้ผู้

บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

   โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามท่ีกำาหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด และข้อบังคับตลาดหลัก-

ทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลาย

ในด้านความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจของบริษัท และไม่ดำารงตำาแหน่งการรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจท่ีอาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์(Conflict of Interest) รวมท้ังการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพ่ือปฏิบัติ

หน้าท่ีตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ี มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์

สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำา

เสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถ

ตัดสินจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้

กำาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซ่ึงเป็นวิธี 1 share : 1 vote

   คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการ

คนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกท้ังยังเป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรม

การบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ

บริษัท และคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร

   บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ 

DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่างๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีสำาหรับกรรมการ

กรรมการบริหาร (Executive Directors)

กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)
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บริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเย่ียมชมกิจการ และโรงงานของ

บริษัท เพ่ือให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำาเนินงานของบริษัทได้มากข้ึน

1.  กำาหนดนโยบายและทิศทางในการดำาเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการกำากับและ

ควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิ-

ภาพและประสิทธิผล

2.  ติดตามและให้ความสนใจในการดำาเนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ

3.  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง

ผลประโยชน์ของบริษัท

4.  รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การปกติตามข้อบังคับของบริษัท และเพ่ือพิจารณารายการท่ีมีนัยสำาคัญ หรือผล

กระทบสำาคัญต่อบริษัท

5.  จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มีรายงาน

ทางการเงินท่ีเช่ือถือได้

6.  จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชน

ท่ัวไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส

7.  ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอด

จนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ

ตลาดหลักทรัพย์

อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ

• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

รายช่ือกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

นายดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล, นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิ

มนัส และนายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับ

ตราสำาคัญของบริษัท
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รายช่ือ

1. นายชัชวาล   พงษ์สุทธิมนัส

2. นายสุรพงษ์   สิทธานุกูล

3. นายไชยยงค์   พงษ์สุทธิมนัส

4. นายสุรชัย  โชติจุฬางกูร

5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา

6. นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช

7. นายไชยรัตน์    เดชไกรศักด์ิช

8. นายดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

9. นายชาญชัย  กุลถาวรากร

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด(มหาชน) 
ประธานกรรมการ

X

กรรมการบริหาร

X

X

X

X

กรรมการ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

คณะกรรมการบริหาร/คณะอำานวยการจัดการ
นายชัชวาล    พงษ์สุทธิมนัส

นายไชยยงค์    พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรพงษ์    สิทธานุกูล

นายดุษฎี    พงษ์สุทธิมนัส

นายชาคริต    วรชาครียนันท์

นายสมชาย    นิมิตรสุขเจริญ

นายไมตรี    ศรีทิพโพธ์ิ

นางสาวอภิรดี    วรชาครียนันท์

นางสาวนวรัตน์    พิลาภรณ์ชัย

นายปภัทท์    ภูวเศรษฐ

ตำาแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่, รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,   

รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่

ผู้อำานวยการฝ่ายผลิต

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

ผู้อำานวยการฝ่ายขาย

ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ

• รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุม
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1. นายชัชวาล พงษส์ทุธมินสั            
ประธานกรรมการ   

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

2. นายไชยยงค์   พงษ์สุทธิมนัส   

ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

3. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส  

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่  

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล  

กรรมการบริหาร   

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยมาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาการตลาด

OKLAHOMA CITY UNIVERSITY

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อ - นามสกุล / ตำาแหน่ง

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

อายุ (ปี)

74

64

46

69

สัดส่วนใน
การถือหุ้น
ในบริษัท

21.500

0.003

5.500

5.750

ชื่อ
หน่วยงาน

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ

2555

2556 -ปัจจุบัน

2555

2556 -ปัจจุบัน

2555

2556 -ปัจจุบัน

2555

2556 -ปัจจุบัน 

ช่วงเวลา 

ประธานกรรมการ

บริหาร

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธารกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

ประธารกรรมการ

กรรมการ

ตำาแหน่ง

5.   นายสุรชัย    โชติจุฬางกูร          

       กรรมการบริหาร 

6.   ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา      

       ประธานกรรมการตรวจสอบ  

       กรรมการอิสระ

7.   นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช      

      กรรมการตรวจสอบ

      กรรมการอิสระ

8.   นายไชยรัตน์  เดชไกรศักดิ์    

      กรรมการตรวจสอบ

      กรรมการอิสระ

9.   นายชาญชัย กุลถาวรากร  

      กรรมการ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

พาณิชยศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิต

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงทางการบัญชี

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

เลขทะเบียน  2321

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แพทยศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาโท บริหารธุกิจ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

67

85

75

68

61

5.431

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

20.000

บมจ.เอส.

พี.จีฯ

บมจ.บีทีเอส

โฮลดิ้ง 

 

 บมจ.บีทีเอส 

โฮลดิ้ง

บมจ.เพรซิ

เดนท์

 ไรซ์ โปรดักส์

บล.เคทีบี จก.

บล.เอเอสแอล 

จก.

2555 -ปัจจุบัน

2555 -ปัจจุบัน

2555 -ปัจจุบัน

2555 -ปัจจุบัน

2556 -2557

2558 -ปัจจุบัน 

 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ

 

ประธานคณะ

กรรมการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทน

ที่ปรึกษาสมาคม

โรงพยาบาลเอกชน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ

กำาหนด ค่าตอบแทน

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ประวัติคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารและคณะอำานวยการจัดการ
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จำานวน 9 ท่าน

(เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน) ได้รับเบ้ียประชุม ค่าตอบแทน

ในรอบ 1 ปี เป็นจำานวนเงิน 1,080,000 บาท

จำานวน 10 ท่าน 

ซ่ึงในส่วนน้ีจะเป็นคณะกรรมการด้วย จำานวน 4 ท่าน จะได้รับผลตอบแทนสำาหรับ

รอบระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำานวน 36.36 ล้านบาท

- ไม่มี -

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ/คณะอำานวยการการจัดการ

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
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02 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

การกำากับ
ดูแลกิจการ

01

02

03

สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสีย

ท่ีผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติท่ีดี ของการกำากับดูแลกิจการ

โดยกำาหนดระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ท่ีเห็นว่ามีผล

กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจขององค์การ ซ่ึงในการกำากับดูแลกิจการน้ันจะยึด

ถือหลักปฏิบัติ 15 ประการ ดังน้ี

   คณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการกำากับดูแลกิจการ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นส่ิง

ท่ีมีความสำาคัญ และจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตท่ีย่ังยืน คณะกรรมการ

บริษัทมีความมุ่งม่ันและต้ังใจท่ีจะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำาหนดนโยบายและ

ทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทให้มีความสำาคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบ

ภายในกำากับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำาเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์

ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำาหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

   นโยบายในเร่ืองสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำาหนดให้มีการอำานวยความ

สะดวกแก่ผู้ถือหุ้น, ส่งข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเพ่ือให้มีข้อมูลในการตัดสินใจ 

โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ 

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำาการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็น

ของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได้

   บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังน้ี

• พนักงาน

• คู่ค้า

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม

บริษัทมีการซ้ือสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า รวมถึงการ

ปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
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บริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษา

ความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพ่ือรีบดำาเนิน

การให้แก่ลูกค้าโดยเร็วท่ีสุด

บริษัทให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรม

ต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานใน

กระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การทำางาน 

และเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ 

ด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย

     ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่าน้ีได้รับการดูแลอย่างดี

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันท่ีดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการ

แข่งขัน หลีกเล่ียงวิธีการไม่สุจริตเพ่ือทำาลายคู่แข่ง

มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม

03
สิทธิของผู้มีส่วน
ได้เสีย

• เจ้าหน้ี

• ลูกค้า

• หน่วยงานราชการ

• คู่แข่ง

• ชุมชน

04
การประชุมผู้ถือหุ้น

   บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 หน่ึงคร้ัง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ

ถ้วน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 

14 วัน ในวันประชุม ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

ในการตรวจสอบการดำาเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะต่างๆ รวมท้ังได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นท่ีสำาคัญไว้ในรายงานการประชุม

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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05
ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

   คณะกรรมการ ได้มีส่วนร่วมในการกำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน

ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไป

ตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการ และความม่ันคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้

มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำาเนินงานอย่าง

06

07

09

08

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

จริยธรรมธุรกิจ

การรวมหรือแยก
ตำาแหน่ง

ทางบริษัทได้กำาหนดนโยบายเก่ียวกับรายการท่ีเก่ียวโยงกันสำาหรับบริษัท

   บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและ

พนักงาน เพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัท

ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต และเท่ียงธรรม ท้ังการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

สาธารณชน และสังคม โดยผู้ท่ีเก่ียวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงท่ีจะถือปฏิบัติ และ

บริษัทได้ติดต่อส่ือสารกับพนักงานอย่าง             และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดัง

กล่าวเป็นประจำา รวมถึงกำาหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

   ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยก

หน้าท่ีในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลและการบริหารงานประจำา

  - กำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

  - ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน

ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และไม่ซ้ือขายหลักทรัพย์ของ

บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร   4 ท่าน

กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร  2 ท่าน

กรรมการท่ีเป็นอิสระ   3 ท่าน

• การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน

• คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
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เบ้ียประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

รวม

เงินเดือน โบนัส

ค่าชดเชยเกษียณอายุ

รวม

จำานวนราย

9

3

12

จำานวนราย

10

-

10

จำานวนราย

9

3

12

จำานวนราย

10

1

11

ปี 2559

จำานวนเงินรวม(บาท)

1,080,000

500,000

1,580,000

ปี 2559 จำานวนเงิน

รวม(บาท)

36,598,353

-

26,598,353

ปี 2560

จำานวนเงินรวม(บาท)

1,080,000

500,000

1,580,000

ปี 2560

จำานวนเงินรวม(บาท)

36,367,512

4,662,000

41,029,512

   บริษัทได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอท่ีจะดึงดูดและรักษา

กรรมการท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการและได้ขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการท่ี

ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะ

สมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึน

   ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกำาหนด 

ซ่ึงเช่ือมโยงกับผลการดำาเนินงานของบริษัทและผลการดำาเนินงานของผู้บริหารแต่ละ

ท่าน โดยเสนอจำานวนค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและ

อนุมัติข้ันสุดท้าย

   บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังน้ี

- กรรมการ

- กรรมการ: ไม่มี

- กรรมการบริหารและผู้บริหาร: ไม่มี

- คณะอำานวยการจัดการ

10
ค่าตอบแทนกรรม
การและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ค่าตอบแทนผู้บริหาร

• จำานวนค่าตอบแทนในปี 2559: ปี 2560

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่เงิน
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รายชื่อ

1. นายชัชวาล      พงษ์สุทธิมนัส

2. นายสุรพงษ์     สิทธานุกูล

3. นายไชยยงค์    พงษ์สุทธิมนัส

4. นายดุษฎี       พงษ์สุทธิมนัส

5. นายสุรชัย       โชติจุฬางกูร

6. พลโทพิศาล     เทพสิทธา

7. นายสุรพจน์      สุวรรณพานิช

8. นายไชยรัตน์      เดชไกรศักดิ์

9. นายชาญชัย       กุลถาวรากร

วาระการ

ดำารง

ตำาแหน่ง

14

15

15

14

14

13

13

13

5

การประชุม

วาระปกติ

3/6

6/6

6/6

6/6

1/6

6/6

5/6

4/6

1/6

การประชุม

วาระพิเศษ

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

รวม

3/6

6/6

6/6

6/6

1/6

6/6

5/6

4/6

1/6

 การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

11

12

การประชุมคณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ

   คณะกรรมการมีกำาหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำาทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำาเป็น โดยมีการกำาหนดวาระ

ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนินงานเป็นประจำา ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ

วาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม

ประชุม ปกติการประชุมแต่ละคร้ังจะใช้เวลาประมาณหน่ึงช่ัวโมง โดยในปี 2560 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ

จำานวน 6 คร้ัง และประชุมตามวาระพิเศษ จำานวน 0 คร้ัง รวมท้ังส้ิน 6 คร้ัง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละ

ท่านสรุปได้ดังน้ี

   บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทน

ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมท้ังผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำาหนด ก่อนนำา

เสนอความเห็นต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาตัดสินใจข้ันสุดท้าย

   ท้ังน้ีได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะ

กรรมการและผู้ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้
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13

14

15

ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน

รายงานของ
คณะกรรมการ

ความสัมพันธ์
กับผู้ลงทุน

   บริษัทให้ความสำาคัญต่อระบบควบคุมภายท้ังในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ 

โดยมีการกำาหนดภาระหน้าท่ี อำานาจการดำาเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมท้ังในด้าน

การเงิน การบริหาร การดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้

เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล

ออกจากกัน เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจาก

น้ีการควบคุมภายในท่ีเก่ียวกับระบบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงิน

เสนอผู้บริหารตามสายงานท่ีรับผิดชอบ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ี

ตรวจสอบเพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำาคัญของบริษัท

ได้ดำาเนินการตามแนวทางท่ีกำาหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อกำาหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท (Compliace Control) และเพ่ือให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำาหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล

ได้อย่างเต็มท่ี คณะกรรมการจึงกำาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะ

กรรมการตรวจสอบด้วย

   คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทาง

การเงินท่ีปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี

ท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง  

             และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจัดทำา รวมท้ัง

มีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

   คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงินและท่ีไม่ใช่

การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท 

จึงได้กำาชับให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลท่ีครบถ้วน ตรงต่อ

ความเป็นจริง เช่ือถือได้             และทันเวลา ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความ

สำาคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์น้ัน บริษัทยัง

ไม่จัดต้ังหน่วยงานข้ึนเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำานวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำา

หน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมท้ังนักวิเคราะห์ท้ังภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง 

เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดังกล่าวยังไม่มากนัก ซ่ึงผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล

บริษัทได้ท่ี โทร. 0-2-246-8888 หรือท่ี website www.rockworth.com

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
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1. เงินเดือน    93,123,772.14  บาท

2. โบนัส       4,858,547.00 บาท

3. เงินสมทบกองทุนสำารองเล้ียงชีพ   2,130,852.00  บาท

• โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

บุคลากร

   บริษัทมีการกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความสำาคัญของระดับข้อมูล เพ่ือ

ป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารนำาข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว 

ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม

ข้อมูลท่ีมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   บริษัทมีพนักงานท้ังหมด 628 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่

พนักงาน จำานวนท้ังส้ิน 100,113,171.14 บาท

สาย

สายการผลิต

สายการขาย, การตลาดและบริการ

สายนำาเข้าอุปกรณ์ วัสดุ

สายส่งออก

สายการเงินและบริหาร

รวม

จำานวนพนักงาน(คน)

ณ 31 ธันวาคม 2560

366

173

4

9

76

628

จำานวนพนักงาน(คน)

ณ 31 ธันวาคม 2559

390

184

3

10

78

665
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02 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

การต่อต้านการทุจริต

การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

ร้อกเวิธ ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมุ่งลดผลกระ

ทบด้านส่ิงแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ รวมท้ังพัฒนาการดำาเนินงานท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยสนันสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย นำาแนวทางการพัฒนา

ปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

   บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาหรือ

ลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ เพ่ือคุ้มครองป้องกันการล่วงละเมิด ในการแข่งขันทางการค้า โดยยึด

หลักของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้นทุนของสินค้า และบริการ  เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียม

และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตท่ีดี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส่ในการ

แข่งขันด้านการค้า ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำาคัญของการแข่งขันท่ีเป็นธรรม 

และมีมาตรการป้องการการเข้าไปเก่ียวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมท่ีขัดขวางการ

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะท่ีสอดคล้อง

กับกฎหมาย

    บริษัทฯ ยังคงดำาเนินงานโดยยึดหลักการกำากับดูแลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ

กฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบาย

การไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร่วมธุรกิจ ท่ีอาจจะมีผล

กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีผู้บริหารระดับสูงยังเปิดโอกาสให้

พนักงานทุกคนทุกระดับ  สามารถแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์สาย

ภายใน โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมท้ังจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือสอบสวนและ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือดำาเนินการแก้ไขป้องกันอย่างรวดเร็ว

   ด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ บริหารงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นใคร 

มีถ่ินกำาเนิด สัญชาติ ศาสนา  ภาษา หรือสถานะทางสังคมเช่นใด ไม่มีการเลือกปฏิบัติ  

ตามกฎหมาย ข้อบังคับและหลักการเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนข้ันพ้ืนฐานตามหลักสากล  

   ในการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน มีการกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยยึด

ถือความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการพิจารณา ให้ความเป็นธรรมและ

ความม่ันคงในการทำางาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้พิการ หรือแรงงานต่างชาติมาร่วมงาน

กับบริษัท โดยใช้หลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลด้านสวัสดิการผลประโยชน์

ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
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การปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเป็นธรรม

   บริษัทฯ มีนโยบายด้านความเป็นธรรมในด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน การจัดสวัสดิการ

ต่างๆ การดูแลให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำางาน และการดูแล

สภาพการทำางาน ตามกฎหมายแรงงานไทย รวมท้ังมุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะความชำา

นาญตามสายงานเพ่ือให้พนักงานได้รับความรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ และมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดี โดยการปฏิบัติดังน้ี

   บริษัทฯ ได้ร่วมทำาการสำารวจค่าตอบแทนกับองค์กรภายนอกเป็นประจำาทุกปี เพ่ือ

นำาข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานและ

สถานการณ์ค่าแรงอย่าง            เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม

   การจัดสวัสดิการต่างๆ ได้จัดสวัสดิการพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกำาหนด นอกจากน้ัน

ยังมุ่งเน้นให้มีกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) 

เพ่ือให้พนักงานทุกคนรักองค์กรเสมือนบ้านหลังท่ีสอง

• ด้านค่าจ้างผลตอบแทน

• ด้านสวัสดิการ

กิจกรรมสังสรรค์วันเกิด
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การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดน้ำา โดยวิทยากรภายใน

ส่งเสริมให้จัดทีมไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกองค์กร

   บริษัทฯ พยายามส่งเสริมกิจกรรมมุ่งเน้นให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยท่ี

ดี เพราะพนักงานท่ีมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงย่อมนำาไปสู่การเพ่ิมขีดความสามา

รถในการแข่งขันขององค์กร ดังน้ันบริษัทฯ จึงมุ่งม่ันดำาเนินนโยบายด้านความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน นโยบายโรงงานสีขาว ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร

ท่ีกำาหนดไว้ตามระบบมาตรฐาน ISO9001, 14001, OSHAS18001 และหลักสูตรตาม

ท่ีกฎหมายกำาหนด เช่น จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย การ

ดับเพลิง การอพบพหนีไฟ และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความตระหนักผสมผสานการ

เรียนรู้ผ่านซุ้มกิจกรรม

• ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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Safety & Activity Day

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศุนย์รังสิต

การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

    บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ

ชุมชนอย่างต่อเน่ือง เช่น การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้มาเย่ียมชมโรงงาน การ

จ้างงานคนพิการไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงการสร้างจิตสำานึกแก่

พนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงสังคม ชุมชน จะต้องสนันสนุนซ่ึงกันและกันผ่านกิจกรรม

ต่างๆ
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กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.อัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

กิจกรรมเย่ียมชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ได้รับโล่ห์สนันสนุนการจ้างงานคนพิการดีเด่น
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มอบทุนการศึกษาแด่บุตรของพนักงานท่ีมีผลการเรียนดี (ระดับประถมถึงอุดมศึกษา)

มอบชุดยังชีพ ช่วยเหลือพนักงานท่ีมีภูมิลำาเนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีประสบภัย   ท่วม

บริจาคปฏิทินต้ังโต๊ะ แด่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด
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บริจาคยาเหลือใช้ แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง (ดำาเนินการร่วมกบการนิคมอุตสาหกรรมฯ)

ความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค

    ซ่ึงปัจจุบันเทรนด์การตกแต่งสำานักงานท่ัวโลกกำาลังเปล่ียนแปลงอีกคร้ังไปสู่กลยุทธ์

ในการออกแบบสถานท่ีทำางานรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า ‘Activity Based Working’ ท่ีคำา

นึงถึงไลฟ์สไตล์การทำางานเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม (Collaborative) ภายใต้บรรยากาศ

ท่ีก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration) พร้อมท้ังช่วยเพ่ิมศักยภาพในการทำางาน

(Productivity) และลดค่าใช้จ่าย (Save cost) ภายใต้แนวคิดท่ีมุ่งเน้นการอำานวยความ

สะดวกท่ีคำานึงถึงความต้องการของพนักงานเป็นสำาคัญซ่ึงทำาให้ Rockworth จะมุ่งม่ัน

ออกแบบเพ่ือตอบสนองแนวความคิดท่ีจะเป็นกระแสหลักอันน้ี

   ซ่ึงนอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วน้ัน ผลิตภัณฑ์ของ Rockworth ยังมุ่ง

พัฒนาคุณภาพสินค้าเพ่ือความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน(ลด

การระเหยของสารก่อมะเร็งในวัตถุดิบและกระบวนการผลิต) โดยในปีน้ีทาง Rockworth 

ได้รับมาตรฐาน Indoor AdvantageTM Gold-Office Furniture ทุกรายการสินค้าซ่ึงได้

รับการปรับการปรับให้ดีข้ึนจากปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ียังมีส่วนช่วยสำาหรับการออกแบบ

อาคารหรือพ้ืนท่ีท่ีต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED(LEADERSHIP IN ENERGY 

AND ENVIRONMENTAL DESIGN)



แบบ 56-1 49



แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำาปี 50

ด้านพลังงาน

   บริษัทได้เปล่ียนแปลงรูปแบบการประกอบสินค้า จากการใช้โฟมกันกระแทกมาเป็น

เย่ือกระดาษกันกระแทก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเย่ือกระดาษท่ีทันสมัยทำาให้ได้เย่ือกระดาษ

ท่ีมีคุณภาพ ทนทานต่อแรงกระแทก สามารถนำากลับมาใช้   ได้หลายคร้ัง เป็นการช่วย

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกท้ังเป็นวัสดุท่ีสามารถย่อยสลายได้เอง

ในธรรมชาติเพราะทำามาจากกระดาษ ในปีน้ีนำาเย่ือกระดาษมุมกลับมาใช้    ได้ถึง 

68% คิดเป็นจำานวน 182,051 ช้ิน

   พลังงานท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงในการทำางานของเคร่ืองจักรคือพลังงานลม บริษัทตระหนัก

ถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดการสญูเสียของพลังงานลมด้วยการสานต่อโครงการท่ี

ทำามาอย่างต่อเน่ืองทุกปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดอัตรการร่ัวไหลของระบบอัดอากาศ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของระบบอัดอากาศให้มีแรงดันท่ีคงท่ี การไหลผ่านสะดวก 

สามารถส่งตรงถึงเคร่ืองจักรได้เต็มประสิทธิภาพ

   ด้วยอุปกรณ์เสริมการทำางานของเคร่ืองให้ช่วยลดการใช้พลังงานลม เป็นการนำา

อุปกรณ์ควบคุมลมอัตโนมัติมาใช้กับเคร่ืองจักร สามารถควบคุมการใช้ลมในเคร่ืองจักร

การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้มีความเหมาะสมกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์มากกว่าการใช้

ระบบธรรมดา

   จากประสิทธิภาพการทำางานของระบบให้แสงสว่างในกระบวนการผลิตได้มีการติด

ต้ังมาเป็นระยะยเวลานาน ประเภทของระบบแสงสว่างเป็นเทคโนโลยีท่ีมีใช้มานาน ส่ง

ผลให้ปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงได้เปล่ียนแปลง

ระบบการให้แสงสว่างในกระบวนการผลิตเป็นหลอด LED ช่วยลดปริมาณการใช้พลัง

งานไฟฟ้าได้ถึง 50% จากรูปแบบเดิม ถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีคุ้มค่าท้ังค่าใช้จ่าย 

การรักษาส่ิงแวดล้อมช่วยลดความร้อนจากหลอดไฟฟ้า การเพ่ิมประสิทธืภาพการมองเห็น

• เย่ือกระดาษกันกระแทก

• ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต

• เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์เป่าลมเคร่ืองจักรไม้

• ระบบแสงสว่างแบบ LED ในกระบวนการ

20%

ใชเยื่อกระดาษขึ้นรูปแทนโฟม

กันกระแทก

ในปนี้นำเยื่อกระดาษมุมกลับมา

ใชซ้ำไดถึง 22 %

ซึ่งคิดเปนจำนวน

108,155 ชิ้น

กลบัมาใชซ้ำ

ก
ระดาษรองมุมกันกระแ

ทก ลดการใชทรัพยาก
ร

22%

108K
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02 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี  21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ

บริษัท ประจำาปี 2560 โดยผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท

ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการการ

ควบคุมภายในท่ีพอเพียงเหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

   สำาหรับองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัท ท้ัง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระสำาคัญได้ดังน้ี

01

02

03

การควบคุม
ภายในองค์กร

การควบคุม
การปฎิบัติงาน

   บริษัทฯ มีการกำาหนดนโยบายและเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้ โดย

คำานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน 

และส่ิงแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้อยู่เป็นประจำา 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะน้ัน

   บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานอย่าง

             โดยกำาหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร

งานต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายการ

เงินการบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกตรวจ

สอบภายใน โดยมีกรรมการผู้อำานวยการใหญ่เป็นประธานท่ีประชุม เป็นประจำาทุกเดือน 

เพ่ือรับทราบปัญหาและกำาหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือควบคุมความเส่ียงให้อยู่

ในระดับท่ียอมรับได้

   บริษัทฯ มีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ี และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละ

ระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึก

บัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน
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04

05
ระบบการติดตาม

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงานของ
บริษัท

   บริษัทฯ ให้ความสำาคัญเก่ียวกับระบบสารสนเทศ โดยได้พัฒนาโปรแกรมการปฎิบัติ

งาน และรายงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุม

ภายใน  

   บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฎิบัติ

งานอย่าง             เพ่ือให้ม่ันใจว่าการควบคุมภายในได้ดำาเนินการไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม โดยมีแผนกตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน

ผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฎิบัติงานอย่างต่อ

เน่ือง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซ่ึงมี

การประชุมร่วมกันเป็นประจำาทุกไตรมาส 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองความเหมาะสมและความเพียง

พอของระบบการควบคุมภายใน

2.  ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำานักงาน อี วาย จำากัด ซ่ึงเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำาปี 2560 ได้ให้ความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทอย่างไม่มีเง่ือนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสดถูก

ต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมท่ัว

ไปด้านระบบสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำาเนินการแก้ไขตามท่ีผู้สอบบัญชีแนะนำา

  คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพ่ิมพูล ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากเป็น

ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน



แบบ 56-1 53

ชื่อ - สกุล / ตำาแหน่ง

นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

หลักสูตร

- Tools and Techniques For The

   Beginning Auditors

- Facilitating Results Using CSA

- Advance Internal Audit

- การตรวจประเมินระบบคุณภาพ

  ISO 9001:2008

- Introduction & Internal Auditor

  ISO 50001 : 2011

- Internal Audit’ s 

  Challenge in Value Adding

    บริษัทฯ ไม่มีการแต่งต้ังตำาแหน่งหัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำานวย

การฝ่ายต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเร่ือง เพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ

กำาหนดจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2. หัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงาน
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• ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทร่วม

บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำากัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำากัด

บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำากัด

บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำากัด

รวม

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

2560

46,876

58

97

30

47,061

(43,376)

3,685

(หน่วย: พันบาท)

2559

52,519

339

63

-

52,921

(47,667)

5,254

02 การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ

รายงาน
ระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกัน

ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันเหล่าน้ัน ซ่ึงเป็นไปตาม

ปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

• รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินค้า

•  รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

ค่าเช่ารับ

2560

18

2

2559

14

1

(หน่วย: ล้านบาท)

นโยบายการกำาหนดราคา

ราคาตลาด

ราคาตามสัญญา

  ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังน้ี

• รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน

• ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมาย9)

• รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม
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• ลูกหเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)

บริษัทร่วม

บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์  (อินเดีย) ไพรเวท จำากัด

ผลประโยชน์ระยะส้ัน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

2560

381

2560

37.9

3.4

41.3

(หน่วย: พันบาท)

2559

418

(หน่วย: ล้านบาท)

2559

38.2

3.5

41.7

• เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมาย20)

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• ภาระการ   ประกันกับกิจการท่ีเก่ียวข้อง

   ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร 

ดังต่อไปน้ี

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือ   ประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำานวน 17 ล้านบาท 

(2559: 9 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือ   ประกันการปฏิบัติ

งานตามสัญญา 

   บริษัทฯ    ประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านรูปี (2559 : 228 ล้านรูปี) 

การ   ประกัน
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58
ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ

60
การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ



แบบ 56-1 57

03
ฐานะการเงินและผล
การดำาเนินงาน



แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำาปี 58

สินทรัพย์รวม

Total assets

หน้ีสินรวม

Total liabilities

ทุนจดทะเบียน

Authorized share capital

ส่วนของผู้ถือหุ้น

Total shares’ equity

รายได้รวม

Total revenue

รายได้จากการขาย

Total sales

กำาไรข้ันต้น

Gross profit

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ

Net (Loss) profit

2560/2017

702,359

291,094

200,000

421,265

549,717

542,370

136,951

(34,792)

2559/2016

765,535

302,344

200,000

463,191

712,568

706,288

225,913

18,180

2558/2015

793,478

338,722

200,000

454,706

803,325

789,658

253,701

39,064

03 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

   บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) และบริษัทร่วม   (‘000บาท/BAHT)ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุป
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จำานวนหุ้น (พันหุ้น)

Number of shares (Thousand shares)

มูลค่าตราไว้ต่อหุ้น (บาท)

Par value (Baht)

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

Book value (Baht)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)

Earnings (Loss) per share (Baht)

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

Dividend per share (Baht)

อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

Net profit on total revenue (%)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

Net profit on total equity (%)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

Net profit on total assets (%)

2560/2017

20,000

10.00

21.06

(1.74)

0.25

(6.33)

(8.26)

(4.95)

2559/2016

20,000

10.00

23.16

0.91

0.50

2.55

3.93

2.37

2558/2015

20,000

10.00

22.74

1.95

0.00

4.86 

8.59

4.92

   บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) และบริษัทร่วม (ต่อ)  (‘000บาท/BAHT)
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03 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน
การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis : MD&A)

01

02

สรุปรายงาน
การสอบบัญชี

ผลการดำาเนินงาน

   ในระยะเวลา 3 ปี ท่ีผ่านมา คือช่วงระหว่างปี 2558 -2560 ความเห็นของผู้สอบบัญชี

แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข โดยเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผล

การดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ี

ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป

   ผลประกอบการของบริษัท สำาหรับปี 2560 บริษัทขาดทุนสุทธิรวมเป็นจำานวน 34.79 

ล้านบาท ในปีท่ีผ่านมา มีการเปล่ียนแปลงรายการของผลการดำาเนินงาน ท่ีมีสาระสำาคัญ

พอสรุปได้ดังน้ี

   ลดลงจากปีก่อนเป็นจำานวน 163.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.21 โดยยอด

ขายในประเทศลดลง 148.44 ล้านบาท โดยยอดขายในต่างประเทศลดลง 15.48 ล้าน

บาท เน่ืองมาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีค่อนข้างซบเซา

   ในปี 2560 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 74.75 ซ่ึงสูงกว่าอัตรา

ส่วนต้นทุนขายในปี 2559 ซ่ึงเท่ากับร้อยละ 68.01 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย

เพ่ิมข้ึน เน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงในปีปัจจุบัน

   ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 89.15 ล้านบาท ในปีก่อนเป็น 84.05 ล้านบาทในปี

ปัจจุบัน เน่ืองจากสัดส่วนยอดขายท่ีลดลง  และเน่ืองจากบริษัทมีพยายามควบคุมค่าใช้

จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขายอย่างต่อเน่ือง

• ยอดขาย

• ต้นทุนขาย

• ค่าใช้จ่ายในการขาย
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เงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน

ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโชว์รูม

ค่านายหน้าในการขาย

ค่าจัดส่งสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการส่งออก

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย

ค่าไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์

ค่าพาหนะและเดินทาง

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา

ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโชว์รูม

อ่ืนๆ

รวมท้ังส้ิน

ล้านบาท

 

109.17

2.97

10.36

8.10

0.99

13.75

5.06

9.21

-

6.01

4.58

10.72

180.92

ร้อยละ

60.34%

1.64%

5.73%

4.47%

0.55%

7.60%

2.80%

5.09%

0.00%

3.32%

2.53%

5.93%

100.00%

ปี 2560

3 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

   ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปี 2559 ซ่ึงมีผลมาจาก

การบริการจัดการทางการเงินและจำานวนเงินกู้ท่ีลดลง

   ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 109.77 ล้านบาท ในปีก่อนเป็น 96.87 ล้านบาท

ในปีปัจจุบัน  เน่ืองจากต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีสูงข้ึน อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมีมาตรการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารอย่างต่องเน่ือง

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีสำาคัญมีดังน้ี

   ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่   เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงาน ซ่ึงคิด

เป็นร้อยละ 60.34  ของยอดรายจ่ายรวม รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการดำาเนิน

งานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดต้ัง บัญชีการเงิน บริหาร

และธุรการ ซ่ึงเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป   

• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
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03
ฐานะการเงิน

3.1   สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์  รายการของสินทรัพย์ท่ีมีสาระสำาคัญและมีผลต่อฐานะการ

เงินของบริษัท มีดังน้ี

คุณภาพของสินทรัพย์

   ในปี  2560 มียอดสุทธิลดลงจำานวน 14.68 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน และยานพาหนะเพิ่มขึ้น

ระหว่างปีประมาณ 13.88 ล้านบาท หักด้วยค่าเส่ือมราคาสำาหรับปี จำานวน 28.55 ล้าน

บาท และมีการขายอุปกรณ์มูลค่าสุทธิ 0.009 ล้านบาท สัดส่วน ที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์สุทธิเท่ากับร้อยละ 36.88 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย 

ท่ีดิน อาคารโรงงาน โชว์รูม ยานพาหนะและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีมีความจำาเป็น

ต่อการดำาเนินงานของบริษัททั้งในด้านการผลิตสินค้า การขายและการดำาเนินงานใน

ด้านต่างๆ

   บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีสุทธิรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำานวน 71.93 ล้านบาท

โดยมียอดสำารองหน้ีสูญเป็นจำานวน 46.16 ล้านบาท จำานวนหน้ีท้ังหมดเป็นลูกหน้ีทาง

การค้าซ่ึงยังไม่สามารถชำาระหน้ีได้ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ลูกหน้ีดังกล่าวบริษัทได้

ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด สำาหรับยอดสำารองหน้ีสูญจำานวน 46.16 ล้านบาท บริษัทคาด

ว่ามีความเพียงพอต่อลูกหน้ีท้ังหมด

   สินค้าคงเหลือของบริษัท จำานวน 112.85 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุดิบ 

จำานวน 59.95 ล้านบาท สินค้าสำาเร็จรูป จำานวน 45.21 ล้านบาท และงานระหว่างทำา

จำานวน 2.96 ล้านบาท สินค้าคงเหลือทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ยังมีสภาพปรกติใช้ในการ

ดำาเนินงานได้ เน่ืองจากสินค้าของบริษัทไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสินค้าแฟช่ัน หรือมีอายุ

จำากัด อย่างไรก็ตามยังมีสินค้าคงเหลือบางส่วนชำารุดเสียหาย โดยบริษัทได้ต้ังสำารองเพ่ือ

ความเสียหายไว้ เป็นจำานวน 32.24 ล้านบาท ซ่ึงคาดว่าเพียงพอต่อความเสียหายของ

สินค้าท้ังหมด ท่ีอาจจะเกิดข้ึน

   ในปี 2560 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำานวน 112.85 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ  

16.07 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือลดลงจากปี 2559 เป็นจำานวน 5.43 ล้านบาท

หรือลดลงร้อยละ 4.59 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ จะ

เห็นว่าในปี 2560 มีอัตราหมุน 8.40 เท่าซึ่งช้าลงกว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าใน

ปี 2559 ซ่ึงมีอัตราหมุนเท่ากับ 8.33 เท่า 

• ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์

• ลูกหน้ีค้างชำาระ

• สินค้าคงเหลือ

• สินค้าคงเหลือ
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3.2   สภาพคล่อง

3.3   แหล่งท่ีมาของเงินทุน

   ในปี  2560  บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำานวน 27.69   

ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานเป็นจำานวน 0.76 ล้านบาท เงินสด

ดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน เป็นจำานวน 12.73 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่

จะเป็นการลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์ ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดลดลงสุทธิเป็น

จำานวน 15.71 ล้านบาท เน่ืองจากการชำาระหน้ีคืนเงินกู้ตามข้อตกลงแก่สถาบันการเงิน

   บริษัทฯ มีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำานวน 0.40 เท่า ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี

ก่อนท่ีมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำานวน 0.39 เท่า

   ณ ส้ินปี 2560 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 281.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.25 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 7.03 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 229.85 ล้านบาท และหนี้สินไม่

หมุนเวียนจำานวน 51.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จดจำานอง/จำานำา ท่ีดิน อาคาร สิทธิ

การเช่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับ

สถาบันการเงิน

   ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.49 เท่า ระยะเวลาเก็บหน้ีโดย

เฉล่ีย เท่ากับ 54.42 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ 33.17 วัน

• กระแสเงินสด

• ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน   

• หน้ีสิน 

• อัตราส่วนสภาพคล่องท่ีสำาคัญ
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งบการเงินรวม

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการค้า (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำาเร็จรูปคงเหลือ (เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าสำาเร็จรูปเฉล่ีย (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหน้ี (เท่า)

ระยะเวลาชำาระหน้ี (วัน)

Cash Cycle (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร

(Profitability Ratio)

อัตรากำาไรข้ันต้น (%)

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%)

อัตรากำาไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

2560

1.49 

0.99

6.71

54.42

8.40

43.46

5.64

64.70

33.17

25.25%

-6.75%

-6.33%

-8.26%

2559

1.60 

1.11

7.00

52.16

8.33

43.80

6.20

58.87

37.10

31.99%

4.98%

2.55%

3.93%

2558

1.19 

0.66 

6.28

58.12

4.58

79.64

6.10

59.85

77.91

32.13%

7.94%

4.86%

8.59%

Financial Ratio
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งบก�รเงินรวม

อัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�น

(Efficiency Ratio)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร (%)

อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่�)

อัตร�ส่วนวิเคร�ะห์นโยบ�ยท�งก�รเงิน 

(Financial Policy Ratio)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

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

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท)

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท)

2560

-4.95%

-13.43%

0.77 

0.40

-4.56

 

21.06 

-1.74 

2559

2.37%

6.64%

0.92 

0.39 

3.71 

 

23.16 

0.91

2558

4.92%

13.26%

1.00 

0.75

5.25

 

22.74 

1.95

Financial Ratio(ต่อ)
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การรับรองความถูกต้อง
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เอกสารแนบ
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1. น�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส     
ประธ�นกรรมก�ร   

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�ตรี ส�ข�
รัฐศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง
อ�ยุ (ปี)

74

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

บิด�ของ
กรรมก�ร

ผู้อำ�นวยก�ร
ใหญ ่

21.50 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

2553-2555

2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

ประธ�นกรรมก�ร
บริห�ร

ประธ�นกรรมก�ร

บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป 

(กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รบริห�ร)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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2. น�ยสุรพงษ์  สิทธ�นุกูล    
ประธ�นกรรมก�ร   

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�ร
จัดก�รอุตส�หกรรม
  สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�  
พระนครเหนือ

  /-

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง
อ�ยุ (ปี)

69

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

-ไม่มี- 5.75 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

2553-2555

2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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3. น�ยไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส   
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท
กรรมก�รบริห�ร

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ
  มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ 

/ DCP พ.ศ. 2545

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

64

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

หล�นของ
ประธ�น
กรรมก�ร

0.003 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

2553-2555

2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

กรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่

ประธ�นกรรมก�ร
บริห�ร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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4. น�ยสุรชัย  โชติจุฬ�งกูร
กรรมก�ร

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

มัธยมศึกษ�ปีที่ 3
  / -

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

67

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

-ไม่มี-5.431 บมจ.ร้อกเวิธ 2553-ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

กรรมก�ร

2545-ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่

 บจก.เอส.
พี.ซีฯ 

บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมก�รบริษัท และ
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร) 

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศ�ล  เทพสิทธ�
กรรมก�รอิสระ

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

พ�ณิชยศ�สตร์บัณฑิต
นิติศ�สตร์บัณฑิต

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ
ชั้นสูงท�งก�รบัญชี

ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ
  มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
แห่งประเทศไทย

   / DCP พ.ศ.2545
     ACP พ.ศ.2552

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

85

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

-ไม่มี--ไม่มี- บมจ.ร้อกเวิธ 

บมจ.ร้อกเวิธ

2553-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

ประธ�นกรรมก�ร
ก�รตรวจสอบ

กรรมก�รอิสระ

 -ไม่มี-  

 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 
บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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6. คุณสุรพจน์  สุวรรณพ�นิช
กรรมก�รอิสระ

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ
   มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์

แพทยศ�สตร์บัณฑิต   
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

  
 / DAP  พ.ศ.2546

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

75

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

-ไม่มี--ไม่มี- บมจ.ร้อกเวิธ 

บมจ.ร้อกเวิธ

2553-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

กรรมก�ร
ก�รตรวจสอบ

กรรมก�รอิสระ

 

2545-2550 ผู้อำ�นวยก�ร รพ.กรุงเทพคริสเตียน

 

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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7. น�ยไชยรัตน์  เดชไกรศักดิ์
กรรมก�รอิสระ

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ
   มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์

   / DAP  พ.ศ.2551
 ACP พ.ศ.2552

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

68

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

-ไม่มี--ไม่มี- บมจ.ร้อกเวิธ 

บมจ.ร้อกเวิธ

2553-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

กรรมก�ร
ก�รตรวจสอบ

กรรมก�รอิสระ

 -ไม่มี-  

 2553-2557 กรรมก�รตรวจสอบ บมจ.
เพรซิเดนท์

ไรซ์ โปรดักส์

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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8.  คุณดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท
กรรมก�รบริห�ร

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�ตรี 
ส�ข�ก�รตล�ด

  OKLAHOMA CITY 
UNIVERSITY

  
 / DCP พ.ศ. 2547

FN พ.ศ. 2548

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

46

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

บุตรของประธ�น
กรรมก�ร

5.50 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

บมจ.ร้อกเวิธ

2545-2550

2550-2556

ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ออกแบบ

 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้
จัดก�ร

กรรมก�รผู้อำ�นวย
ก�รใหญ่

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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9. น�ยช�ญชัย  กุลถ�วร�กร
กรรมก�ร

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�โท 
คณะเศรษฐศ�สตร์

จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย

   
 / DCP พ.ศ.2546

 

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

61

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

-ไม่มี-20.00 บมจ.ร้อกเวิธ  2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

กรรมก�ร

 

-ไม่มี-

 2557-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน

ประธ�นกรรมก�ร
บริห�ร

ประธ�นกรรมก�ร
บริห�ร

 บล. เอเอส
แอล จก.

บ.เวนเจอร์ 
แค็ป จก.

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

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

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�ตรี ส�ข�
รัฐศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

74

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

บิด�ของ
กรรมก�ร

ผู้อำ�นวยก�ร
ใหญ ่

21.50 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

2553-2555

2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

ประธ�นกรรมก�ร
บริห�ร

ประธ�นกรรมก�ร

บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป 

(กรรมก�รบริษัท และกรรมก�รบริห�ร)

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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2. น�ยสุรพงษ์  สิทธ�นุกูล    
ประธ�นกรรมก�ร   

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�ร
จัดก�รอุตส�หกรรม
  สถ�บันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้�  
พระนครเหนือ

  /-

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

69

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

-ไม่มี- 5.75 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

2553-2555

2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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3. น�ยไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส   
ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท
กรรมก�รบริห�ร

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ
  มห�วิทย�ลัย
ธรรมศ�สตร์ 

/ DCP พ.ศ. 2545

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

64

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

หล�นของ
ประธ�น
กรรมก�ร

0.003 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

2553-2555

2556-ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

กรรมก�รผู้จัดก�ร
ใหญ่

ประธ�นกรรมก�ร
บริห�ร

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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4. คุณดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส
กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่
กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท
กรรมก�รบริห�ร

บริษัทมห�ชนจำ�กัดอื่น

บริษัทจำ�กัดอื่น

องค์กรอื่น

ปริญญ�ตรี 
ส�ข�ก�รตล�ด

  OKLAHOMA CITY 
UNIVERSITY

  
 / DCP พ.ศ. 2547

FN พ.ศ. 2548

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

46

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

บุตรของประธ�น
กรรมก�ร

5.50 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

บมจ.ร้อกเวิธ

2545-2550

2550-2556

ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย
ออกแบบ

 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้
จัดก�ร

กรรมก�รผู้อำ�นวย
ก�รใหญ่

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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1. น�งส�วเบญจพร   พลล� ปริญญ�ตรี 
วิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลยี

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นในระยะ 5 ปี 

ย้อนหลัง

37

คว�มสัมพันธ์
ท�งครอบครัว

ระหว่�ง
กรรมก�ร

และผู้บริห�ร

- ไม่มี -0.002 บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.ร้อกเวิธ 

2553-2556

ปัจจุบัน

ช่วงเวล� 

 เลข�นุก�ร

เลข�นุก�รอ�วุโส

ตำ�แหน่ง ช่ือหน่วยง�น/บริษัท
คุณวุฒิท�งก�รศึกษ� / 

ประวัติอบรม

ชื่อ - น�มสกุล / ตำ�แหน่ง อ�ยุ (ปี)

สัดส่วนใน
ก�รถือหุ้น
ในบริษัท

%

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1
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ร�ยชื่อกรรมก�ร

1. น�ยชัชว�ล     พงษ์สุทธิมนัส

2. น�ยไชยยงค์    พงษ์สุทธิมนัส

3. น�ยดุษฎี      พงษ์สุทธิมนัส

4. น�ยสุรพงษ์     สิทธ�นุกูล

5. น�ยสุรชัย      โชติจุฬ�งกูร

6. น�ยช�ญชัย     กุลถ�วร�กร

7. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศ�ล  เทพสิทธ�

8. น�ยสุรพจน์     สุวรรณพ�นิช

9. น�ยไชยรัตน์    เดชไกรศักดิ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

บจ.ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดียร�ยชื่อบริษัทย่อย

หม�ยเหตุ:   x = ประธ�นกรรมก�ร   I = กรรมก�ร   II = กรรมก�รบริห�ร

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 2

รายช่ือกรรมการในบริษัทย่อย
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น�งส�วพัชร�ภรณ์  กิจเพิ่มพูล

การศึกษา

ประวัติการทำางาน

2530-2531

2531-2534

2534-2537

2537-2549

2549-2552

2552-ปัจจุบัน

สถานท่ีติดต่อ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี     มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชี สำานักงานธุรกิจการบัญชีและทนายความบอลโก

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท พรีเชียส บ็อคซ์ จำากัด

สมุห์บัญชี บริษัท ร้อกเวลส์ จำากัด

ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน 

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด(มหาชน)

ผู้จัดการแผนกบัญชีท่ัวไปและต้นทุน 

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด(มหาชน)

ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด(มหาชน)

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด(มหาชน) 

เลขท่ี 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง ห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

โทร. 0-2246-8888

E-mail: Patcharaporn@rockworth.com

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 3

รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 4

- ไม่มี -
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 5

- ไม่มี -





We will design our products, 
processing and building for 
the environment.

It has been over a few years that ROCKWORTH 

has studied the consequences to the environment 

caused by our business. The study is conducted

not only within our organization but also to our 

customers, suppliers and other environmental 

specialists.

WE UNDERSTAND the difference of steps toward

the sustainable organization and realize that we 

can only achieve this by working together with 

everyone in our company. Starting from product 

design, production through delivery and installation.

IN THE JOURNEY OF sustainable business and 

environmental friendly, we continuously focus 

on the following development and improvement.

• Our products meet or exceed applicable legal requirements

and other requirement related to the environment aspects of 

the organization.

• We are continuously improving performance focus on

preventing pollution, reducing waste and reducing consumption

 of non-renewable energy.

• We are implementing technologies to efficiently use of 

energy resources.

• We design, process and produce our products for the 

environment.

• We promote environmental knowledge and awareness.

Step 
toward
the
green



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

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

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

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

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

T. +9180 4098 5438
E. sales@rockworthinternational.com

T. +9715 0457 8032
E. sales@rockworthinternational.com

rockworth.com

© 2018 Rockworth Public 
Company Limited. 


