Content

01

การประกอบ
ธุรกิจ

02

ฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน

08

นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ

38

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการ
จัดการ

10

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

40

โครงสร้างการจัดการ

15

ความรับผิดชอบต่อสังคม

50

รายการระหว่างกัน

24

การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

28

ปัจจัยความเสี่ยง

30

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจ

32

ข้อพิพาททางกฎหมาย

33

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

03
54

ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท

การรับรอง
ความถูกต้อง
เอกสารแนบ

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

62

การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

67

การรับรองความถูกต้อง

72

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจ
ควบคุม และเลขานุการบริษัท

86

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย

87

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
งานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท

88

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน

89

เอกสารแนบ 5
แบบยืนยันความถูกต้องครบ
ถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้
แก่ผู้สอบบัญชี

01

การประกอบ
ธุรกิจ

08
10
15
24
28
30
32
33

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัด
การความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

01

การประกอบ
ธุรกิจ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้ตง้ั เป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ ให้เป็น
ผูน้ �ำ อย่างยิง่ ทัง้ ทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการโดยในปี 2561 ผูบ้ ริหาร บริษทั ร้อกเวิธ
จำ�กัด (มหาชน) ได้รว่ มกันวางวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงาน
ของบริษัท เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน

การประกอบธุรกิจ
จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ที่ต้องการเป็น “บริษัท
เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งสร้างสรรค์สถานที่ทำ�งานที่ช่วยเสริม
สร้างศักยภาพในการทำ�งานของคน” ทำ�ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำ�เนินงานแบบเดิม
ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและนำ�องค์กรไปสู่ความยั่งยืน
ในอนาคต จึ ง เน้ น กรอบกลยุ ท ธ์ ห ลั ก ในระยะ 3 ปี ข้ า งหน้ า คื อ
“การขยายธุรกิจในลักษณะ Diversification” เน้นการนำ�ออฟฟิศ
เฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบ
ธุ ร กิ จ ใหม่ ถู ก ออกแบบโดยมุ่ ง ขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยความเชี่ ย วชาญใน
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และปรับโชว์รูม ให้เป็นทั้งช่องทางสร้างการรับรู้
ในตราสินค้า  และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า  ช่องทางสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบการมีส่วนร่วม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ทำ�ให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต
และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง
ซึง่ เป็นมาตราฐานทีก่ ำ�หนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผูใ้ ช้งาน
เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน โดยร้อกเวิธเป็นบริษทั เฟอร์นเิ จอร์แห่งเดียวใน
ประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ใบรับรองนี้
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Green Process
ระบบจัดการสิง่ แวดล้อม ISO 14001, ระบบจัดการ
พลั ง งาน ISO 50001 และGreen Industry 4
(Green Culture) รับรองการเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม

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

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานมากกว่า 40 ปี โดยเป็นผู้ผลิต
เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานภายในโรงงานผลิตของบริษัทเอง และจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรง
โครงการ และผ่านตัวแทนจำ�หน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผู้นำ�เข้าเฟอร์นิเจอร์
สำ�เร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายภายใต้การดำ�เนินงานของ
บริษัทเองทั้งหมด
• ภายใต้การดำ�เนินงานของบริษัท ร้อกเวธ จำ�กัด (มหาชน) มีบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังนี้
		
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด
จัดตั้งขึ้นในปี 2551 สำ�นักงานตั้งอยู่เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร้อกเวิธ เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 40
ในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านรูปี ทำ�ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในประเทศอินเดีย
ทั้งนี้บริษัทร่วมมิได้มีการถือหุ้นระหว่างกันแต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัท
ROCK
40%
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์
เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย จำ�กัด

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มี

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018

9

01

การประกอบ
ธุรกิจ

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
• เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ไทย
• เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
• เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
• สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและ
ราคาเป็นธรรม
• สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งานของพนักงาน

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บมจ.ร้อกเวิธ
ธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน

กำ�ลังการผลิต

1,200 ล้านบาทต่อปี

ผลิตภัณฑ์หลัก

Office Systems Furniture

ตราสินค้า

ROCKWORTH

นโยบายหลักในการดำ�เนินงาน
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  • ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
สามารถแข่งขันได้ และให้บริการทีด่ ตี รงต่อความต้องการของลูกค้า
  • เป็นบริษทั ทีม่ รี ายได้เป็นอันดับหนึง่ ในธุรกิจ Office Furniture ของ
ประเทศไทย
  • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ
  • 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
บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจำ � หน่ า ยระบบเฟอร์ นิ เจอร์ สำ � นั ก งานสมั ย ใหม่ ซึ่ ง สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
สำ�นักงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในสถานที่จริง“Human, Space,
and Technology”  ไม่ว่าจะเป็น ระบบผนังสำ�เร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำ�งานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้าอี้
หลากหลายรูปแบบต่างๆ

โครงสร้างรายได้
บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์  โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์
แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ  ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

2559

2560

2561

รายได้

%

รายได้

%

รายได้

%

ขายในประเทศ

652

92

504

93

595

95

ขายต่างประเทศ

54

8

38

7

29

5

รวม

706

100

542

100

624

100
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ธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน (Office Systems Furniture)
รายละเอี ย ดสิ น ค้ า จะประกอบด้ ว ย โต๊ ะ ทำ � งาน(Freestanding Desking) ตูเ้ ก็บเอกสาร (Storages and Cabinets)
เก้าอี้ทำ�งาน (Seating) และฉากกั้นห้อง (Wall Systems)
ฉากกัน้ เพือ่ แบ่งสัดส่วนเนือ้ ทีก่ ารทำ�งาน (Desking Systems/
Workstation) รวมถึงผนังสำ�เร็จรูป (Panel Systems/
Workstation) ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ะเป็ น การผสม
ผสานระหว่างงานเหล็กขึ้นรูป และแผ่นไม้ Particle Board
และ MDF ที่ปิดผิวด้วย Melamine , High pressure Laminates และ Veneer ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
จะเน้นที่ความเป็น Office Systems Furniture ระบบ Knocked down ที่ มี ค วามทั น สมั ย สำ � หรั บ สำ � นั ก งาน
สมัยใหม่ (Office Automation) โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่
เป็นลูกค้าโครงการ ได้แก่

สถาปนิก ผูอ้ อกแบบตกแต่ง และเจ้าของโครงการ ผูร้ บั เหมา
โครงการราชการ เจ้าของธุรกิจในระดับกลาง รวมถึงตัวแทน
จำ�หน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ทง้ั หมด
ของบริษทั จัดจำ�หน่ายภายใต้ ตราสัญลักษณ์ “ROCKWORTH”
นอกจากนี้ ทางบริษทั ฯ ได้น�ำ เข้า ผลิต ภายใต้ลขิ สิทธิ์
และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานชัน้ นำ�แต่ผเู้ ดียว
ในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Dexion จาก
ประเทศออสเตรเลีย, Sinetica จากประเทศอิตาลี, Colebrook Bosson Saunders (CBS) จากประเทศอังกฤษ
และ A&H Meyer จากประเทศเยอรมัน ซึง่ มีสว่ นช่วยเสริม
และพัฒนาด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต ตลอดจน
มาตรฐานคุณภาพ และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์
ที่บริษัทฯ ผลิตออกจำ�หน่ายเองด้วย

การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมของตลาด และสภาวะของการแข่งขัน

ในปี 2561 ตลาดเฟอร์นเิ จอร์ส�ำนักงานอยูใ่ นสภาวะซบเซา ขยายตัวไม่มากมีแนวโน้มลดลง ซึง่ เกิดจากการชลอในหลาย
โครงการ เพือ่ ดูทศิ ทางเศรษฐกิจและสภาวะการเมือง ท�ำให้ยอดขายรวมของบริษทั ลดลงด้วย

ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ส�ำนักงาน

อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ส�ำนักงาน ตลาดจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ตลาดระดับล่าง ตลาดระดับกลาง-ล่าง ตลาดระดับ
กลาง – บน และตลาดระดับบน
ตลาดระดับล่าง ซึง่ เป็นตลาดทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ จะมีผปู้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นตลาดนีม้ ากมาย ส่วนใหญ่จะไม่เป็นสินค้า Office
System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะท�ำงาน ตูเ้ อกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สนิ ค้า
หลักจะเป็นโต๊ะ ตูเ้ อกสาร และเก้าอี้ ทีเ่ ลือกใช้วสั ดุและอุปกรณ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพตำ 
�่ และราคาขายค่อนข้างตำ�่
ตลาดระดับกลาง – ล่าง เป็นตลาดทีม่ ขี นาดรองลงมาจากตลาดล่าง จะมีผปู้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นตลาดนีค้ อ่ นข้างมาก ส่วน
ใหญ่จะไม่เน้นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะท�ำงาน ตูเ้ อกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วน
ประกอบเล็กน้อย แต่สนิ ค้าหลักจะเป็นโต๊ะ ตูเ้ อกสาร และเก้าอี้ แต่ลกู ค้าในระดับนีจ้ ะให้ความส�ำคัญกับการเน้นทีภ่ าพลักษณ์
และความทันสมัย สวยงาม แต่มงี บประมาณไม่สงู มาก
ตลาดระดับกลาง – บน เป็นตลาดทีม่ ขี นาดรองลงมาจากตลาดกลาง – ล่าง ซึง่ กลุม่ ลูกค้าสวนใหญ่ของบริษทั ฯ จะอยูใ่ น
ตลาดนี้ จะภาคธนาคาร การเงิน อุตสาหกรรมสือ่ สาร และบริษทั ข้ามชาติตา่ งๆ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับ Systems Furniture ที่
ตอบสนองกับระบบ Office Automation ภายในองค์กรเน้นทีภ่ าพลักษณ์ และความทันสมัย สวยงาม
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ตลาดระดับบน จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ประมาณร้อยละ 5.8 ของตลาดโดยรวม ตลาดนีจ้ ะประกอบด้วย บริษทั ข้ามชาติ
และบริษทั ร่วมลงทุน ทีต่ อ้ งใช้สนิ ค้านำ�เข้าจากต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกลุม่ ประเทศในยุโรป จะ
เป็นสินค้า Premium Grade ราคาค่อนข้างสูงมาก ใช้ระยะเวลาส่งสินค้าทีย่ าวนาน

คูแ่ ข่ง

ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานมีผ้ผู ลิตและผู้จำ�หน่ายจำ�นวนมา ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่จัดอยู่ในธุรกิจประเภทนี้มี
หลายระดับ สำ�หรับตลาดระดับกลางและตลาดระดับบน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นตลาดแข่งขันของบริษทั ฯ จะมีผผู้ ลิตและผูจ้ ดั จำ�หน่าย
หลักอยูป่ ระมาณ 9 รายการ ดังนี้
• บริษทั โมเดิรน์ ฟอร์ม จำ�กัด (มหาชน)
• บริษทั โลจิกา 
้ จำ�กัด
• บริษทั โมเบล จำ�กัด (ผูผ้ ลิตสินค้ายีห่ อ้ แพรคติกา้ )
• บริษทั เพอร์เฟค จำ�กัด
• บริษทั Bristol
จากประเทศมาเลเซีย
• บริษทั Merryfair
จากประเทศมาเลเซีย
• บริษทั Dietham
จากประเทศมาเลเซีย
• บริษทั Eurochair
จากประเทศมาเลเซีย
• บริษทั Technigroup จากประเทศสิงคโปร์

กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย

กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ สำ�หรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน ได้แก่ ลูกค้างานโครงการ ซึง่ จะเป็นกลุม่ ลูกค้า
ระดับกลาง-บน และระดับบน ซึง่ มีก�ำ ลังซือ้ มีความต้องการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และต้องการเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานทีเ่ ป็นระบบ
ซึง่ สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบได้งา่ ย และสอดคล้องกับอุปกรณ์ส�ำ นักงานสมัยใหม่ นอกจากนีย้ งั ต้องการความรวดเร็วในการส่ง
มอบสินค้าทีม่ จี �ำ นวนมากในระยะเวลาอันสัน้ รวมไปถึงการบริการทีด่ กี อ่ นและหลังการขาย กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีส่ �ำ คัญ ได้แก่
กลุม่ สถาบันการเงิน บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันภัย กลุม่ บริษทั สือ่ สาร และรัฐวิสาหกิจทีม่ รี ายได้ท�ำ กำ�ไร เป็นต้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โรงงานผลิตสินค้า

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษทั บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการผลิตสินค้าเองโดยใช้โรงงานของบริษทั ฯ ทีต่ ง้ั อยูบ่ นเนือ้ ที่ 19-3-08 ไร่
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นสถานทีใ่ นการผลิต, ประกอบ, บรรจุหบี ห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้า  ซึง่ ปัจจุบนั คลังสินค้า
ของบริษทั ฯ มีอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
1. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมูท่ ่ี 2 ตำ�บลคลองจิก อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
2. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร : 101/62/1,3 นิคมอุตสาหกรรม กม.46 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง อำ�เภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
กำ�ลังการผลิตรวม

กำ�ลังการผลิตสินค้ารวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีดงั นี้
กำ�ลังการผลิตเต็มที่
ผลิตโดย
จำ�นวน(หน่วย/วัน)
เก้าอีส้ �ำ นักงาน
บมจ. ร้อกเวิธ
200 ตัว
ฉากกัน้ ห้อง  (เหล็ก)
บมจ. ร้อกเวิธ
500 แผง
โต๊ะ
บมจ. ร้อกเวิธ
250 ตัว
ตู้
บมจ. ร้อกเวิธ
200 ใบ
ผนังกัน้ ห้อง (ไม้)
บมจ. ร้อกเวิธ
100 แผง
กล่องลิน้ ชัก แผ่นหน้าโต๊ะ บมจ. ร้อกเวิธ
180 หน่วย

วัตถุดบิ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานที่ทำ�ด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตู้เอกสาร และผนังกั้นห้อง จะใช้แผ่นไม้
พาร์ติเคิลบอร์ด (Particle board) ไม้วีเนียร์ (Veneer) เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ (Fitting) ในส่วนเก้าอี้สำ�นักงาน
ฉากกั้นห้อง จะใช้วัตถุดิบที่เป็น เหล็ก ผ้า และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบโดยทั่วไปจะจัดหาได้โดยง่าย เนื่องจากวัตถุดิบเกือบ
ทัง้ หมดจะเป็นวัตถุดบิ ทีจ่ ดั หาได้จากภายในประเทศประมาณร้อยละ 90 ในปัจจุบนั มีผผู้ ลิตภายในประเทศอยูห่ ลายราย ซึง่ มี
กำ�ลังการผลิตทัง้ หมดเพียงพอต่อความต้องการนำ�ไปผลิตเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ทางบริษัทฯ มีนโยบายขอรับเงินมัดจำ�จากลูกค้าเป็นจำ�นวนร้อยละ 30-50 ของยอดจำ�นวนเงินของสินค้าที่ลูกค้าได้
ตัดสินใจสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จอง เพือ่ ให้บริษทั ฯ ส่งสินค้าให้ภายหลัง ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระหว่าง 2 สัปดาห์ – 2 เดือน
สำ�หรับลูกค้าทัว่ ไป และ 2-6 เดือน สำ�หรับลูกค้าโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีเงินมัดจำ�จากลูกค้าจำ�นวนเงินประมาณ 19  ล้านบาท จากยอดการสัง่ ซือ้ หรือสัง่
จองสินค้ารวมประมาณ 57.1 ล้านบาท ซึง่ เป็นงานทีย่ งั ไม่ได้สง่ มอบให้กบั ลูกค้า
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งจะสร้างสรรค์สถานที่ทำ�งานที่
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำ�งานของคน ” ถือเป็นกรอบแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า  คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ ชุมชนโดยรอบ เพื่อ
ให้ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดีภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ดำ�เนินการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายด้านต่างๆ ที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้

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

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

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
• ป้องกันและลดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากการท�ำงานของพนักงาน
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
• พัฒนาระบบงานและการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• พัฒนาผูส้ ง่ มอบให้เป็นผูม้ คี ณ
ุ ภาพในงานและผลิตภัณฑ์
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ด้านพลังงาน
• การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีความ
สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ ด้าน
พลังงานที่เกี่ยวข้อง
• ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงาน
อย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้
• สื่อสารแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
ให้พนักงานทราบและนำ�ไปปฏิบัติ
• พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำ�หนด
ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำ�งานด้าน
การจัดการพลังงาน
• บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร

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

หลักการและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 ข้อดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก จริ ย ธรรม
โปร่งใส ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสียและผลประโยชที่มีความขัดแย้งกัน การรักษา
ความลับการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง
พนั ก งาน ความปลอดภั ย ด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง
แวดล้ อ มและมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนได้ สื่ อ สารให้
พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อห้ามว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์
หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งหมายการค้ า
สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ มีนโยบายการด�ำเนินกิจการให้ถูกต้องตาม
กฎหมายและเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม สนั บ สนุ น ให้
พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี
ในการต่อต้านคอรัปชั่น บริษัทเปิดช่องทางให้มีการแจ้ง
เบาะแส โดยมีขั้นตอนการแจ้งและวิธีการพิจารณาข้อร้อง
เรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านคณะกรรมการ รวมทั้งการ
คุ ้ ม ครองผู ้ แ จ้ ง เพื่ อ ให้ รู ้ สึ ก ปลอดภั ย ที่ จ ะรายงาน
พฤติ ก รรมที่ น ่ า สงสั ย ว่ า อาจเป็ น การกระท�ำที่ ฝ ่ า ฝื น
นโยบายการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ ส่ ง สั ย ว่ า อาจ
เป็นการกระท�ำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
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หรือบุคคลากรของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายลงโทษ
พนักงานที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ
3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน
บริษทั ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
โดยมี น โยบายส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน  
เสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็น
ฐานรากของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วย
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เคารพในความเป็น
ปัจเจกและความมีศักดิ์ศรีโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้อง
เรียนเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านนโยบายการจ้างงาน
บริษัทฯ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถประสบการณ์
พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้มีโอกาสก้าวหน้า รวมถึง
การจ้างงานคนพิการ แรงงานต่างชาติ ทุกคนจะได้รับการ
ปกป้อง ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเดียวกัน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ พนักงานทุกคน เป็นทรัพยากร
ที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงให้การดูแลทุกด้านอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งด้านการแต่งตั้ง โยก
ย้าย ผลตอบแทน สวัสดิการด้านต่างๆ การฝึกอบรมและ
พัฒนาการจัดการด้านองค์ความรู้ การจัดการด้านความ
ก้าวหน้าในสายงาน โดยค�ำนึงถึงหลักการจูงใจให้

พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการ
วิเคราะห์ค่างาน การจัดระดับต�ำแหน่งงาน  และโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การผลิ ต สิ น ค้ า ของบริ ษั ท จะมี น โยบายที่ เ น้ น ให้
สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม
โดยสินค้าจะผ่านกระบวนการออกแบบและเทคนิคทาง
วิศวกรรมที่มีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อดูแลสุขภาพ
ของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
• รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและ
การใช้งานของลูกค้าโดยการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ สี ารประกอบ
อินทรีย์ระเหย (VOC) ต�่ำ
• สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดีโดยการลดสาร
พิษที่ตกค้างจากวัตถุดิบโดยค�ำนึงถึงสุขภาพของผู้
ใช้งานสินค้าเป็นหลัก
• สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าปลอดจาก
สารก่อภูมิแพ้และสารก่อมะเร็งโดยการรับรองทั้ง
สินค้าและกระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
• สิ่งแวดล้อม
		
เยื่อกระดาษกันกระแทก
การมุ ่ ง เน้ น ด�ำเนิ น กิ จ กรรมด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพื่ อ ตอบสนองนโยบายขององค์ ก รให้ บ รรลุ ผ ล
ส�ำเร็ จ มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากแนวคิ ด เปลี่ ย น
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องสินค้าและเสริม
ความแข็ ง แรง เราได้ เ ปลี่ ย นจากการใช้ โ ฟมกั น
กระแทก ซึ่งเป็นวัตถุดิบส่งผลกระทบเมื่อหมดอายุ
การใช้งาน ด้านการก�ำจัดด้วยการฝังกลบต้องใช้
ระยะเวลาหลายสิบปีที่จะย่อยสลายหรือการก�ำจัด
โดยการเผาท�ำลายก็ ยั ง คงสร้ า งผลมลภาวะทาง
อากาศและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการท�ำงานเรา
จึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลอัด
ขึ้นรูปวัตถุดิบในการบรรจุกันกระแทกสินค้า นั่น
คือ เยื่อกระดาษกันกระแทกและหลังจากการน�ำ
สิ น ค้ า ไปติ ด ตั้ ง ให้ กั บ ลู ก ค้ า แล้ ว เราก็ ไ ด้ น�ำเยื่ อ
กระดาษนี้กลับมาใช้ซ�้ำใหม่ได้อีกด้วยเราได้เริ่ม
โครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2559–ปัจจุบันโครงการนี้
ช่วยลดการทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากและการน�ำกลับ

มาใช้ยังช่วยลดการท�ำลายต้นไม้ได้ปีละ 184  ต้น
• ลดปริมาณเศษผ้าปนเปื้อน
เศษผ้าท�ำความสะอาดวัสดุส�ำคัญในกระบวนการ
ท�ำความสะอาดเฟอร์ นิ เ จอร์ ก ่ อ นส่ ง เศษผ้ า ท�ำ
ความสะอาดวัสดุส�ำคัญในกระบวนการท�ำความ
สะอาดเฟอร์ นิ เ จอร์ ก ่ อ นส่ ง มอบถึ ง มื อ ลู ก ค้ า   
บริษัทฯ มีตระหนักถึงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการก่ อ ให้ เ กิ ด ขยะปนเปื ้ อ นที่ ต ้ อ งน�ำไป
ก�ำจัดจึงได้จัดท�ำโครงการลดการใช้เศษผ้าขาว ปี
2561 เทียบปีฐาน 2560 ซึ่งสามารถลดปริมาณการ
ใช้เศษผ้าขาวได้ 41%
• พลังงาน
ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต
บริษัทตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและ
การลดการสูญเสียของพลังงานในระบบอัดอากาศ
ด้วยการสานต่อโครงการที่ท�ำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดอัตราการรั่วไหลของระบบ
อัดอากาศการศึกษาจุดคุ้มทุนในการลงทุนอุปกรณ์
ต่างๆ ในระบบอัดอากาศ เช่น เพิ่มขนาดถังลม
ต้ น ทางและการต่ อ ระบบท่ อ ลมให้ เ ป็ น วงแหวน
Loop ring เพื่ อ ลดภาระการท�ำงานของปั ้ ม ลม
สามารถจ่ายแรงดันลมเพียงพอกับความต้องการใน
การใช้งาน และประหยัดพลังงานด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งจะได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในต้นปี 2562
		
ระบบแสงสว่าง
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้ว
ในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High bay 400W
มาเป็นหลอด High bay LED120W ในกระบวนการ
ผลิ ต แทน ซึ่ ง จะช่ ว ยลดปริ ม าณการใช้ พ ลั ง งาน
ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เดิมได้มากกว่า 70% ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า  ทั้งลดต้นทุนการผลิต
ได้แสงสว่างมากขึ้น ช่วยให้การท�ำงานสะดวกมาก
ขึ้น อีกทั้งยังลดความร้อนสะสมในโรงงานได้เป็น
อย่างดีนอกจากนั้นยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อน
ให้กับโลกของเราด้วยเช่นเดียวกัน
		
ระบบความร้อน
ศึกษาจุดคุ้มทุนในการลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ ใน
เตาอบสี ซึ่งใช้พลังงานทั้งไฟฟ้า  และแก็ส LPG ใน
ปริมาณที่มากซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็เป็นพื้นที่ี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018
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ที่ซึ่งจะได้ปรับปรุงระบบดังกล่าวในต้นปี 2562
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงการ
ปลูกจิตส�ำนึกการแบ่งปัน การมีจิตอาสา มีศีลธรรมในการด�ำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้วยความตระหนักถึงสังคม
ชุมชนต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ  ได้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้

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

• โครงการปันกัน โดย บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการ
บริจาคเฟอร์นิเจอร์มือสอง ในกิจกรรมปันกันของใหญ่ น�ำไป
จ�ำหน่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส   
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• โครงการเหลือขอ โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิบ้านนก
ขมิ้นรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ น�ำไปจ�ำหน่ายเป็นทุนการ
ศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส

• มอบเงิน 100,000 บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาแด่บุตร
ของพนักงานที่มีผลการเรียนดี

• คณะนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ มาเยี่ยมชมโรงงาน

ด้านสังคม
• การจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทยทุกๆ  ไตรมาส
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• การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจ�ำปี  2561

• ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
Human Space and Technology คือ Core Value หรือหัวใจหลักที่ทาง ROCKWORTH ยึดถือเป็นแกนหลักในการ
ท�ำงานของเราซึ่งต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy” ถือ
เป็นการจัดรูปแบบสถานที่ท�ำงาน ซึ่งมุ่งเน้นความสุขของผู้ท�ำงานเป็นส�ำคัญ ด้วยการอ�ำนวยความสะดวก และตอบสนอง
ความต้องการในการท�ำงานของผู้ท�ำงานให้ได้มากที่สุด ผ่านแนวคิดส�ำคัญทั้ง 3 ข้างต้น
โดยแนวความคิดที่น�ำมาใช้พัฒนาคือ Activity-Based Workplace คือการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับกิจกรรมในการท�ำงานประเภทต่างๆ โดยจะมีสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกิจกรรม
เหล่านั้นโดยเฉพาะ เช่น โต๊ะส�ำหรับนั่งท�ำงาน Phone Boot ส�ำหรับการโทรศัพท์หรือพื้นที่เปิดส�ำหรับการท�ำงานแบบ
ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ (Collaboration)  รวมถึงห้องประชุมหลากหลายขนาด ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งการจัด
พื้นที่ในรูปแบบนี้ เป็นวิธีที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดสรรพื้นที่แบบ
Traditional Solution ถึง 30%
ในส่วนเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารในการท�ำงานเป็นอย่างมาก โดยท�ำให้การท�ำงานนั้นมี
20
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ประสิทธิภาพมากขึ้น, ออฟฟิศที่ท�ำงานมีบรรยากาศที่ดีขึ้น, ช่วยลดค่าใช้จ่ายของออฟฟิศลง ในขณะที่รูปแบบของการ
ท�ำงานก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ท�ำให้องค์กรต้องปรับตัว
เรื่องการเชื่อมต่อและการน�ำอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มากขึ้น ในขณะที่เหล่าผู้ใช้งานขององค์กรจะเป็นผู้
ก�ำหนดทิศทางหลักของเทคโนโลยีที่องค์กรจะต้องรองรับให้ได้ เพื่อให้การท�ำงานทั้งหมดในแต่ละฝ่ายขององค์กรเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
ในส่วนของผู้ใช้งานนั้นเกี่ยวกับสุขภาพและการยศาสตร์ (Ergonomic Design) การออกแบบพื้นที่ท�ำงานด้วยการ
จัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทของการท�ำงานที่หลากหลาย (Flexible Working) เพื่อช่วย
เพิ่มศักยภาพในการท�ำงาน (Productivity) ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงช่วยลดความเครียดและความ
เหนื่อยล้าจากการท�ำงานได้อีกด้วย ทั้งนี้นอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH ยัง
มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงาน (ลดการระเหยของสารก่อมะเร็งใน
วัตถุดิบและกระบวนการผลิต) โดยในปีนี้ทาง ROCKWORTH ได้รับมาตรฐาน Indoor AdvantageTM Gold – Office
Furniture ทุกรายการสินค้าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยส�ำหรับการออกแบบอาคาร หรือพื้นที่ที่ต้อง
การได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) อีกด้วย
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ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH มุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อ
ให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2561 นี้บริษัทฯ
เน้นสินค้าที่ตอบสนองการท�ำงานแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานในยุคที่ต้อง
มีการปรับตัวทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด
ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่างสินค้าดังนี้

EMPIRE
ระบบชุดโต๊ะท�ำงาน ซึ่งพัฒนาให้กับตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆ และลดภาระ
การรับน�้ำหนักของกระดูกสันหลัง โดยสามารถปรับความสูงได้ในระดับต่างๆกันเพื่อ
เปลี่ยนท่าทางการท�ำงานช่วยลดความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการท�ำงานได้

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

1. การควบคุมภายในองค์กร

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

2. การประเมินความเสี่ยง

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

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

4. ระบบสารสนเทศ และ
    การสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยได้พัฒนาโปรแก
รมการปฎิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงาน
และสนับสนุนการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(1) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสม
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2561 ได้ให้ความ
เห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การควบคุมทั่วไปสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะน�ำ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018

25

01
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หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

26

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

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

(2) หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฎิบัติงาน
บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งต�ำแหน่งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้ผู้อ�ำนวยการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ปัจจัย
ความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย Office Furniture ภายใต้ ตราสัญลักษณ์  “ROCKWORTH”  มีการ
ออกแบบสินค้าเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุกรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ส�ำนักงาน และอยู่ในตลาดเฟอร์นิเจอร์มา
นานกว่า 35 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป  การประกอบธุรกิจของบริษัทมาจากการขายงานโครงการ และขายปลีกผ่านโชว์รูม  
โดยแยกเป็นงานโครงการร้อยละ 60 และงานขายปลีก ร้อยละ 40 งานโครงการจะมีการซื้อขายต่อเนื่องในกรณีที่เป็น
ลูกค้าเดิมอยู่แล้ว  ซึ่งจะไม่มีความเสี่ยงที่ลูกค้าโครงการจะเป็นไปใช้สินค้าจากที่อื่น  ส่วนงานขายปลีกรายย่อย ลูกค้ามีทาง
เลือกจะเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องในสินค้าของบริษัทฯ หรืออาจจะไปเลือกซื้อจากคู่แข่งได้ ความเสี่ยง
โดยรวมของการประกอบธุรกิจบริษัท จะขึ้นอยู่กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศมีสูง โอกาสการเพิ่มยอดขายของ
บริษัทฯ ก็จะมีตามไปด้วยเช่นกัน อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถตอบ
สนองกับความต้องการของทุกภาคส่วนธุรกิจอยู่ต่อเนื่องเสมอมา โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพมาตราฐานที่ได้
รับการรับรองทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิต อาทิ เช่น มาตรฐาน BIFMA, ISO9001, ISO14001, OHSAS
18001 ISO50001 และ ESCO Project Award เป็นต้น  ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเข้าแข่งขันรับ
งานกับบริษัทฯ ข้ามชาติขนาดใหญ่ได้อย่างดี

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

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

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

      ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท / US Dollar
เคลือ่ นไหวอยูท่ ี่ 32.5-33.50 บาท ซึง่ อยูใ่ นอัตราทีค่ อ่ นข้าง
มีเสถียรภาพ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางด้านการส่งออกและ
น�ำเข้าในอัตราค่อนข้างต�่ำ และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  
28
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อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ท�ำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนไว้เสมอมา

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

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

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

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

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
บริษัทได้จัดท�ำประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรพัย์สินหลักของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ  นอกจาก
นี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการพัฒนาแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีเหตุการณ์ธรรมชาติ
ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้
เตรียมแผนส�ำหรับภาวะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็น  เพื่อลดความเสี่ยงในการด�ำเนินธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018

29

01

การประกอบ
ธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ
รายการ
1. ที่ดิน   
• ที่ตั้ง 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.  
เนื้อที่  0-1-50  ไร่
• ที่ตั้ง  678 ริมคลองสามเสน  ถ.อโศก-ดินแดง เขต
ห้วยขวาง กทม. โฉนดเลขที่ 2859 เนือ้ ที่ 0-0-73 ไร่
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 681 หมู่ 2
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา   
เนือ้ ที่ 19-3-08  ไร่ ใช้เป็นทีต่ ง้ั อาคารโรงงานและคลังสินค้า
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โฉนดเลขที่ 48751   
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 
เนือ้ ที่ 1-0-50  ไร่  จะใช้เป็นทีต่ ง้ั อาคารทีพ่ กั พนักงาน
ในอนาคต
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 101/62/1,3   
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี เนือ้ ที่ 5-3-70 ไร่ ใช้เป็นทีต่ ง้ั
คลังสินค้า 
2. อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน/โกดัง
• ทีต่ ง้ั นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  พืน้ ที่ 17,387 ตารางเมตร
• ทีต่ ง้ั นิคมอุตสาหกรรมนวนคร พืน้ ที่ 6,646 ตารางเมตร
• ที่ตั้งอาคารสำ�นักงานอโศก พื้นที่ 962.9 ตารางเมตร
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ลค่า ภาระผูกพัน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ (ล้มูานบาท)
เป็นเจ้าของ

57.00 ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ

27.74

เป็นเจ้าของ

94.90 ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ

5.40

-ไม่มี-

-ไม่มี-

เป็นเจ้าของ

35.55 ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

0.00 ติดภาระจำ�นอง
34.05 ติดภาระจำ�นอง
26.90 ติดภาระจำ�นอง

รายการ
3. ตึกแถว 3 ชั้น
• เลขที่ 292 / 1-12 , 294/1-3 ,298 และ 300
ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
4. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเช่า
5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์
7. ยานพาหนะ

ลค่า ภาระผูกพัน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ (ล้มูานบาท)
Leasehold สัญญาสิ้น
สุด 31 ธค. 62

2.54 โอนสิทธิการเช่า
26.63
6.44
50.28 ติดภาระจำ�นอง
2.97
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ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
บริษัทไม่มีข้อพิพาทกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ข้อมูลทั่วไป
ของบริษัท
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ROCKWORTH PUBLIC COMPANY
LIMITED
โทรศัพท์  
โทรสาร  
ทะเบียนบริษัทเลขที่
Website
E-mail
วันที่ก่อตั้ง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทหุ้น
มูลค่าหุ้น

294-300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
0-2246-8888
0-2247-8899
0107537000084
www.rockworth.com
sales@rockworth.com
intsales@rockworth.com
20 พฤศจิกายน 2534
5 มกราคม 2537
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
หุ้นสามัญ  20,000,000   หุ้น
10  บาท/หุ้น
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การประกอบ
ธุรกิจ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด  
ROCKWORTH SYSTEMS
FURNITURE INDIA PVT. LTD.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่จดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทหุ้น
มูลค่าหุ้น
อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่

34

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018

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
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
350 ล้านรูปี
261 ล้านรูปี
หุ้นสามัญ 7,000,000 หุ้น
50 รูปี/หุ้น
40%

บุคคลอ้างอิง
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)  จำ�กัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
SET Contact center 0-2009-9999

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ไม่มี  -

3. ผู้สอบบัญชี
นางสาววธู ขยันการนาวี
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
นายปรีชา อรุณนารา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5423
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

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

4. ที่ปรึกษากฏหมาย
นาย บัญชา เกยุราพันธ์

197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 08-1621-3612
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และการจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จ�ำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ  
จ�ำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกช�ำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้าน
บาท)

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1.นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส

4,300,000

21.500

2.นายชาญชัย  กุลถาวรากร

4,000,000

20.000

3.นายวรินทร  พงษ์สุทธิมนัส

1,812,400

9.062

4.นายสุรพงษ์  สิทธานุกูล

1,150,039

5.750

5.นายดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

1,100,000

5.500

6.นายวิเชียร ศรีมินินทร์นิมิต

999,400

4.997

7.นางสาวรัชนี  พงษ์สุทธิมนัส

992,800

4.964

8.น.ส.ณัฐิกา  พงษ์สุทธิมนัส

990,000

4.950

9.นางจารุณี  พงษ์สุทธิมนัส

599,706

2.998

10.นางสาวสวรรญา  วัฒนายนต์

549,800

2.749

3,505,855

17.529

20,000,000

100.000

11.ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม

หมายเหตุ
1. การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 เท่านั้น   มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
2. นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นภรรยาของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
3. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของ
นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่ออำ�นาจในการจัดการบริษัท
38
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหัก
ภาษีเงินได้แล้ว   
สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2553-2561

ปี

เงินปันผลสิ้นปี
หุ้นละ / บาท

คิดเป็นร้อยละ
ของกำ�ไรสุทธิ

2561

-

-

2560

-

-

2559

0.25

27.50

2558

0.50

26.94

2557

-

-

2556

-

-

2555

0.50

4.74%

2554

-

-

2553

1.00

16.59%

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผล
ประกอบการปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น
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โครงสร้าง
การจัดการ
ผูถือหุน
Shareholder
คณะกรรมการ
Board of Director

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive
Director

ประธานกรรมการบริหาร
Chief executive officer

กรรมการผูอํานวยการใหญ
President

ฝายขาย
Sales

ฝายบริหารงานตางประเทศ
International
Operation

ฝายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting
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แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ฝายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ

Research & Development

ฝายผลิต
Production

ฝายพัฒนา
ภาพลักษณองคกร
Corporate Branding

ฝายทรัพยากรมนุษย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Human Resource &
Information
Technology

คณะกรรมการและกรรมการบริหาร
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

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

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

พงษ์สุทธิมนัส
สิทธานุกูล
สุทธิมนัส
โชติจุฬางกูร
เทพสิทธา
สุวรรณพานิช
เดชไกรศักดิ์
พงษ์สุทธิมนัส
กุลถาวรากร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.

นายไชยยงค์
พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร
นายชัชวาล
พงษ์สุทธิมนัส กรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์
สิทธานุกูล
กรรมการบริหาร
นายดุษฎี
พงษ์สุทธิมนัส กรรมการบริหาร
นอกเหนือจากที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแล้ว ยังได้กำ�หนดให้คณะ
กรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ (Independent Directors) 3 คน จำ�นวนที่เหลือเป็น กรรมการที่เป็นผู้
บริหาร (Executive Directors) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยได้กำ�หนดนิยาม ดังนี้

กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผุ้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจากตำ�แหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลท่ามีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผุ้บริหาร ผุ้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามาถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนินงานของบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018
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กรรมการบริหาร (Executive Directors)

หมายถื อ กรรมการที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงาน
ประจำ� และเป็นกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
(Non-Executive Directors)

หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการ
บริห ารผู้ มีอำ� นาจ ลงนามผูก พันบริษัท ไม่เ ป็นผู้บริ ห าร
หรื อ พนั ก งานประจำ � ของบริ ษั ท ของบริ ษั ท โดยจำ � นวน
กรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงิน
ลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม
โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนด
ไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัด และข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพิจารณาจากวิสัย
ทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้านความ
รู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความ
รู้ ค วามเข้ า ใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และไม่ ดำ � รงตำ � แหน่ ง
กรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งการอุทิศเวลาให้
เพียงพอเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการตรวจสอบ

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น โดยรวม แล้ ว นำ � เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำ�เสนอประวัติของบุคคลนั้น โดย
มีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถ
ตัดสินจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote
คณะกรรมการจะเป็ น ผู้ เ ลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง เป็ น
ประธานกรรมการ และเลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง หรื อ
หลายคนเป็ น รองประธานกรรมการก็ ไ ด้ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห าร
กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ
บริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการ
อบรมหลั ก สู ต ร Chairman หรื อ DCP หรื อ DAP หรื อ
Effective Audit Committee ของสถาบั น กรรมการ
บริษทั ไทย นอกเหนือจากความรูจ้ ากคูม่ อื หนังสือต่างๆ อาทิเช่น
ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ที่ ดี สำ � หรั บ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น
กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยี่ ย มชมกิ จ การและ
โรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการ
ดำ�เนินงานของบริษัทได้มากขึ้น

ณ วันที3่ 1 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1. พลโทพิศาล เทพสิทธา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ
3. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
โดย พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมี
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ เป็นกรรมการอิสระ เพือ่ เสริมสร้างประสิทธภาพ
ในการดำ�เนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำ�กับกิจการให้มีระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีท้งั กระบวน โดยได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบของบริษทั ประกอบด้วย กรรมการทีเ่ ป็นกรรมการอิสระ และผูท้ รงคุณวุฒอิ ย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย
1 ท่านต้องมีความรูด้ า้ นบัญชีหรือการเงิน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึง่ พ้นจากตำ�แหน่งตาม
วะระอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับมาใหม่ได้ในกรณีทต่ี �ำ แหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอน่ื นอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ ให้กรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพือ่ ให้กรรมการตรวจสอบ
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มีจ�ำนวนครบตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ก�ำหนด โดยบุคคลทีเ่ ข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งเท่าวาระทีย่ งั
เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และก�ำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4 ครั้งทุก
ไตรมาส

อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั ฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชือ่ ถือได้
สอบทานให้บริษทั ฯ มีการตรวจสอบภายในทีเ่ พียงพอ และมีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิภาพ
พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สอบทานให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯ ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

อ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร

1. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางในการด�ำเนินงานของบริษทั รวมไปถึงการก�ำกับและควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารด�ำเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจ ในการด�ำเนินกิจการของบริษทั ไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ มูลค่าและผลผลิตให้แก่กจิ การ
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั
กับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เพือ่ รักษาไว้ซงึ่ ผลประโยชน์ของบริษทั
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการปกติตามข้อบังคับของบริษัท
และเพือ่ พิจารณารายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญ หรือผลกระทบส�ำคัญต่อบริษทั
5. จัดให้มกี ารควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มรี ายงานทางการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้
6. จัดให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผถู้ อื หุน้ และประชาชนทัว่ ไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมไปถึงการ
ปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

อ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษทั ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษาผล
ประโยชน์บริษทั และของผูถ้ อื หุน้ บนพืน้ ฐานของหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษทั
3. พิจารณาอนุมตั แิ ผนธุรกิจประจ�ำปี งบประมาณค่าใช้จา่ ยประเภททุน ทีน่ �ำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจ�ำปีละครัง้
5. ก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายบริหารอย่างสมำ�่ เสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่
ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ และสร้างผลตอบแทนทีด่ ี
ให้แก่ผถู้ อื หุน้
6. ให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทีส่ �ำคัญและจ�ำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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7. จัดให้มรี ะบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีทมี่ คี วามเชือ่ ถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษทั
ทีเ่ ป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
8. จัดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
9. พิจารณาเรือ่ งความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยก�ำหนดแนวทางทีช่ ดั เจนและเป็นไปเพือ่ ผลประโยชน์ของ
บริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นส�ำคัญ
10. จัดให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและติดตามอย่างสมำ�่ เสมอ
11. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารระดับสูงและเลขานุการบริษทั เพือ่ ให้ด�ำเนิน
กิจการของบริษัทภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ
อาจมอบอ�ำนาจทีท่ �ำให้ผรู้ บั มอบอ�ำนาจสามารถอนุมตั ริ ายการทีผ่ รู้ บั อ�ำนาจหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย หากมีการมอบอ�ำนาจให้บคุ คลใด ต้อง
เป็นไปตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทีม่ กี รรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
12. แต่งตัง้ บุคคลทีเ่ หมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษทั ย่อย เพือ่ ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั ถูกต้อง
ตามกฏหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. รายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและผูเ้ กีย่ วข้องให้บริษทั ทราบ
14. จัดให้มบี รรทัดฐานการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการโดยรวมและของกรรมการแต่ละคน อย่างมีหลักเกณฑ์ และท�ำการ
ประเมินผลปฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำทุกปี
ทั้งนี้ อ�ำนาจในการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการด�ำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญของบริษทั จดทะเบียน ตามกฏเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุน และบริษทั จะต้องปฏิทนิ ให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ทเี่ กีย่ วกับเรือ่ งนัน้ ๆ นอกจาก
นี้ อ�ำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรือ่ งอืน่ ๆ ทีข่ อ้ บังคับของบริษทั ก�ำหนดให้ตอ้ งขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้

อ�ำนาจหน้าทีข่ องประธานกรรมการบริษทั

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะ
กรรมการได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
3. เสริมสร้างมาตราฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
คณะกรรมการบริษทั
4. เป็นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ และควบคุมการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบ
วาระทีก่ �ำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสือ่ สารระหว่างกรรมการและผูถ้ อื หุน้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีก่ ฏหมายก�ำหนดไว้โดยเฉพาะให้
44
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เป็นหน้าทีข่ องประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการนั้นบริษัทให้ความส�ำคัญกับ
การสรรหาบุคคลเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการหากเป็นการ
เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ
และคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้องได้แก่พ.ร.บ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึง ข้อบังคับ
บริษทั โดยค�ำนึงถึงการก�ำหนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความ
รู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การท�ำงานมี
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านและมีภาวะ ความเป็นผูน้ �ำ  วิสยั
ทัศน์กว้างไกลอันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของ
บริษทั รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมพิจารณาจากทักษะ

และความจ�ำเป็นทีย่ งั ขาด  รวมถึงคุณสมบัตทิ เี่ หมาะและสอดคล้องกับองค์ประกอบอืน่ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ส�ำหรับ
การเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิม่ เติมในด้านผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ น มา  การให้ขอ้ เสนอแนะ
และความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินกิจการของบริษทั โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส สร้างความมัน่ ใจให้แก่ผถู้ อื หุน้
หมายเหตุ
- ค่าตอบแทนค่าเบีย้ ประชุมเป็นรายปี
- สิทธิประโยชน์อนื่ ไม่มี

กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงนามผูกพันบริษทั

รายชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงนามผูกพันบริษทั   ร้อกเวิธ  จ�ำกัด  (มหาชน)  ประกอบด้วย
นายชัชวาล
พงษ์สทุ ธิมนัส
นายสุรพงษ์
สิทธานุกลู
นายไชยยงค์
พงษ์สทุ ธิมนัส
นายดุษฎี
พงษ์สทุ ธิมนัส
โดย นายชัชวาล  พงษ์สทุ ธิมนัส, นายสุรพงษ์  สิทธานุกลู , นายไชยยงค์  พงษ์สทุ ธิมนัส และนายดุษฎี  พงษ์สทุ ธิมนัส  
กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับตราส�ำคัญของบริษทั
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การจัดการและ
การกำ�กับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร/คณะอำ�นวยการจัดการ
1.
2.
3.
4.

นายชัชวาล
นายไชยยงค์
นายสุรพงษ์
นายดุษฎี

พงษ์สุทธิมนัส
พงษ์สุทธิมนัส
สิทธานุกูล
พงษ์สุทธิมนัส

5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายชาคริต
นายสมชาย
นายไมตรี
นางสาวอภิรดี
นางสาวนวรัตน์
นายปภัทท์

วรชาครียนันท์
นิมิตรสุขเจริญ
ศรีทิพโพธิ์
วรชาครียนันท์
พิลาภรณ์ชัย
ภูวเศรษฐ

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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ต�ำแหน่งของผู้บริหาร  และผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท   

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อ
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ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร

1. นายชัชวาล

พงษ์สุทธิมนัส

2. นายสุรพงษ์

X

X

สิทธานุกูล

X

X

3. นายไชยยงค์

พงษ์สุทธิมนัส

X

X

4. นายสุรชัย

โชติจุฬางกูร

X

5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล

เทพสิทธา

X

6. นายแพทย์สุรพจน์

สุวรรณพานิช

X

7. นายไชยรัตน์

เดชไกรศักดิ์

X

8. นายดุษฎี

พงษ์สุทธิมนัส

9. นายชาญชัย

กุลถาวรากร
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X

กรรมการ

X

X
X

ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารและคณะอำ�นวยการจัดการ

ชื่อ – สกุล / ตำ�แหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

ชื่อหน่วย
งาน

1. นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส
    ประธานกรรมการ
    กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

75

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

21.500

2555
ประธาน
บมจ. ร้อกเวิธ
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. ร้อกเวิธ
ประธาน
กรรมการ

2. นายไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส
    ประธานกรรมการบริหาร
    กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

65

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
หาวิทยมาลัยธรรมศาสตร์

0.003

2555
กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ร้อกเวิธ
2556 - ปัจจุบัน ใหญ่
บมจ. ร้อกเวิธ
ประธานกรรมการ
บริหาร

3. นายดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส
    กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
    กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั
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ปริญญาตรี สาขาการตลาด
OKLAHOMA CITY
UNIVERSITY

5.500

2555
ผู้ช่วยกรรมการ
2556 – ปัจจุบนั ผูจ้ ัดการ
กรรมการผู้
อำ�นวยการใหญ่

4. นายสุรพงษ์  สิทธานุกูล
    กรรมการบริหาร
    กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

70

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

5.750

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

5. นายสุรชัย  โชติจุฬางกูร
    กรรมการบริหาร

68

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5.431

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้
จัดการใหญ่

บจก.เอส.
พี.ซีฯ

6. ศาสตราจารย์พเิ ศษพลโทพิศาล   เทพสิทธา
    ประธานกรรมการตรวจสอบ
    กรรมการอิสระ

86

พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต
นิติศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
เลขทะเบียน 2321

-ไม่มี-

2555 - ปัจจุบัน ประธานคณะ
กรรมการตรวจ
สอบ
ประธานคณะ
กรรมการสรร
หา และกำ�หนด
ค่าตอบแทน

บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง
บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง

7. นายสุรพจน์  สุวรรณพานิช
    กรรมการตรวจสอบ
    กรรมการอิสระ

76

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-ไม่มี-

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคม
โรงพยาบาล
เอกชน

8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
    กรรมการตรวจสอบ
    กรรมการอิสระ

69

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-ไม่มี-

2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจ
สอบ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนด
ค่าตอบแทน

9. นายชาญชัย  กุลถาวรากร
    กรรมการ

62

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

20.000

2556 – 2557 กรรมการบริหาร บล.เคทีบี จก.
2558 – ปัจจุบนั กรรการบริหาร บล.เอเอส
แอล จก.

บมจ. ร้อกเวิธ
บมจ. ร้อกเวิธ

บมจ.
เพรซิเดนท์
ไรซ์
โปรดักส์
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การจัดการและ
การกำ�กับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ
จ�ำนวน 9 ท่าน (เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน) ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนในรอบ 1 ปี เป็น
จ�ำนวนเงิน 1,080,000 บาท
คณะกรรมการ/คณะอ�ำนวยการการจัดการ
จ�ำนวน 10 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นคณะกรรมการด้วย จ�ำนวน 4 ท่าน จะได้รับผลตอบแทนส�ำหรับรอบระยะเวลา
1 ปี ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจ�ำนวน 38.28 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ
- ไม่มี -
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เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางสาวเบญจพร พลลา
ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท โดยพิ จ ารณาแล้ ว ว่ า มี
คุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำ�หนดมีความเหมาะสม
มีประสบการณ์ทำ�หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดย
กำ�หนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง
และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฏหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลคณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฏหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. หน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยเปิ ด เผย
ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฏระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และจัดทำ�นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ และการประชุ ม
ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ เ ป็ น ไปตามกฏหมาย ข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ และจัดเตรียมวาระ
การประชุ ม จั ด ทำ � รายงานการประชุ ม ของ
คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน
ภายในกำ�หนดเวลาและมีการจัดเก็บเอกสารเพื่อ

อ้างอิงและตรวจสอบได้ตลอดจนติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม
5. จั ด เก็ บ และจั ด ส่ ง สำ � เนารายงานการมี ส่ ว นได้
เสียของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ให้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจ
สอบทราบภายใน 7 วันทำ�การ นับแต่วันที่บริษัท
ได้รับรายงานนั้น
6. ดู แ ลและเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นต่ า งๆ ของบริ ษั ท
ได้แก่ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทะเบียนกรรมการ
บริษัท  และติดต่อกับนายทะเบียนของบริษัท
7. ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำ�คัญ เช่น รายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และรายงาน
การประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และตรา
ประทับของบริษัท
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิ
ต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และ
อำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
9. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำ�กับตลาด
ทุนประกาศกำ�หนด
ในกรณี ที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท พ้ น จากตำ � แหน่ ง หรื อ ไม่
อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัท
คนเดิมพ้นจากตำ�แหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
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02

การจัดการและ
การกำ�กับดูแลกิจการ

รายการ
ระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการทำ�รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคา
ซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำ�หรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้
ชื่อบริษัท

มูลค่ารายการ
ความ
ลักษณะรายการ
สัมพันธ์
2561 2560

1. บริษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์   บริษัทร่วม ซื้อขายสินค้าและ
   เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย)
(ถือหุ้น วัตถุดิบ
   ไพรเวท จ�ำกัด
41%) และการค�้ำประกัน
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18

รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ด�ำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป

2. บริษัท คอฟฟี่ พร็อพ
   เพอร์ตี้ส์ พลัส จ�ำกัด

มีกรรมการ ค่าเช่าและบริการ
ร่วม
และค่า
สาธารณูปโภค

1.10

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

3. บริษัท คอปเปอร์
   คราวน์ จ�ำกัด

มีกรรมการ ค่าเช่าและบริการ
ร่วม
และค่า
สาธารณูปโภค

1.15

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

4. บริษัท คราวน์
   อินโนเวชั่น จ�ำกัด

มีกรรมการ ค่าเช่าและบริการ
ร่วม
และค่า
สาธารณูปโภค

0.36

0.12 เป็นค่าเช่าอาคารส�ำนักงานตั้งอยู่ในท�ำเล
เดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบ
สาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่ากว่าราคาค่า
เช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามี
ก�ำหนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 สิงหาคม
2562
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ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วน
ใหญ่เกี่ยวเนื่องการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตาม
ธุรกิจปกติทางธุรกิจ
ในส่วนค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค เป็นการให้เช่าพื้นที่วา่ งในที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

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

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

การค้ำ�ประกัน
บริษัทฯ ค�้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านรูปี (2560: 228 ล้านรูปี)
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ฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน

54
62

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่าย
จัดการ

03

ฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน

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

2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
54
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2560

2559

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

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

5.2
12.7
14.9
15.5
1.8
50.1

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

7.1
14.1
10.2
16.1
1.1
48.6

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

10.1
14.1
11.7
15.5
0.7
52.1

20,325,000
86,100

2.6
0.0
0.0
0.2
8.8
37.5
0.2
0.3
0.0
0.3
49.9

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

3.0
0.0
0.0
0.2
9.3
36.9
0.4
0.7
0.6
0.3
51.4

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

1.5
0.7
0.0
0.2
8.3
35.8
0.6
0.1
0.0
0.7
47.9

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

789,858,359 100.0

702,358,896 100.0

765,535,252 100.0

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

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

%

จำ�นวนเงิน

2559
%

จำ�นวนเงิน

%

88,144,688

16.5
0.0
11.2

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

19.4
0.2
9.8

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

18.3
0.8
9.8

10,080,000

1.3

-

0.0

-

0.0

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

0.1
2.4
0.0
0.8

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

0.2
2.6
0.0
0.5

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

0.2
1.6
0.8
0.9

253,786,221

32.1

229,845,598

32.7

248,642,923

32.5

18,240,000

2.3

-

0.0

-

0.0

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

0.1
6.8
0.5

1,573,331
49,674,663
-

0.2
7.1
0.0

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

0.4
5.8
0.8

76,526,232

9.7

51,247,994

7.3

53,700,982

7.0

330,312,453

41.8

281,093,592

40.0

302,343,905

39.5

200,000,000

25.3

200,000,000

28.5

200,000,000

26.1

200,000,000

25.3

200,000,000

28.5

200,000,000

26.1

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

1.7
21.2
10.0

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

1.9
22.3
7.3

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

1.7
26.0
6.6

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

459,545,906

58.2

421,265,304

60.0

463,191,347

60.5

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

789,858,359

100.0

702,358,896

100.0

765,535,252

100.0

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

130,000,000

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

2561
จำ�นวนเงิน
กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น

%

จำ�นวนเงิน

2559
%

จำ�นวนเงิน

%

624,003,517

100.0

542,370,276

100.0

706,288,333

100.0

4,100,000

0.7

2,010,000

0.4

-

0.0

8,203,246

0.0
0.0
1.3

5,337,151

0.0
0.0
1.0

189,726
6,090,255

0.0
0.0
0.9

12,303,246

2.0

7,347,151

1.4

6,279,981

0.9

รวมรายได้

636,306,763

102.0

549,717,427

101.4

712,568,314

100.9

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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

70.1
13.6
15.1
0.0

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

74.7
15.5
17.9
0.0

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

68.0
12.6
15.5
0.9

รวมค่าใช้จ่าย

616,757,158

98.8

586,338,111

108.1

685,458,767

97.1

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

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

0.0
19,549,605

0.0

0.0

3.1

(36,620,684)

-6.8

27,109,547

3.8

0.0

-

0.0

8,038,252

1.1

19,549,605

3.1

(36,620,684)

-6.8

35,147,799

5.0

(7,623,658)

-1.2

(8,023,184)

-1.5

(9,484,670)

-1.3

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

11,925,947

1.9

(44,643,868)

-8.2

25,663,129

3.6

(1,099,492)

-0.2

9,852,228

1.8

(7,482,635)

-1.1

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

10,826,455

1.7

(34,791,640)

-6.4

18,180,494

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

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

2560
%

จำ�นวนเงิน

2559
%

จำ�นวนเงิน

%

867,684

0.1

593,108

0.1

380,837

0.1

(173,537)

0.0

(118,622)

0.0

(76,167)

(0.0)

694,147

0.1

474,486

0.1

304,670

0.0

0.0

(3,261,142)

-0.6

#REF!

#REF!

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

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

-1.1

652,228

0.1

#REF!

#REF!

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้

26,760,000

4.3

(2,608,914)

-0.5

#REF!

#REF!

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

27,454,147

4.4

(2,134,428)

-0.4

#REF!

#REF!

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

38,280,602

6.1

(36,926,068)

-6.8

#REF!

#REF!

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

0.54

(1.74)

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

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

2559
จำ�นวนเงิน

11,925,947

(44,643,868)

25,663,129

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

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

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

41,983,925

2,872,048

79,283,491

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

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

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

15,610,622
2,852,592

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

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

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   จ่ายดอกเบี้ย
   จ่ายภาษีเงินได้

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

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

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

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน

(4,608,341)

755,585

100,912,703

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

2561
จำ�นวนเงิน

2560
จำ�นวนเงิน

2559
จำ�นวนเงิน

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

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

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

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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(23,359,366)

(12,727,467)

(5,675,739)

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

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

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

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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

19,253,208

(15,714,582)

(44,216,484)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

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

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

51,020,480
26,355,202

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

40,974,719

49,689,218

77,375,682

0
3,936,765

0
1,858,381

1,807,118
1,693,953

40,974,719

49,689,218

77,375,682

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

งบการเงินรวม

2561

2560

2559

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

1.56
1.08
6.63
55.03
9.32
39.18
5.59
65.34
28.87

1.49
0.99
6.76
54.00
8.40
43.46
5.64
64.70
32.76

1.60
1.11
7.15
51.07
8.33
43.80
6.20
58.87
36.00

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

29.85%
3.13%
1.70%
2.36%

25.25%
-6.75%
-6.33%
-8.26%

31.99%
4.98%
2.55%
3.93%

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

1.37%
3.65%
0.79

-4.95%
-13.43%
0.77

2.37%
6.64%
0.92

0.72
2.56

0.67
(4.56)

0.65
3.71

22.98
0.54

21.06
(1.74)

23.16
0.91

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

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

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

ภาพรวมบริษัท

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

ภาพรวมผลประกอบการปี 2561
1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

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

2. ผลการด�ำเนินงาน

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

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

ปี 2561
ล้านบาท

ร้อยละ

112.22

62.68%

ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโชว์รูม

3.39

1.90%

ค่านายหน้าในการขาย

9.34

5.22%

ค่าจัดส่งสินค้า

11.85

6.62%

ค่าใช้จ่ายในการส่งออก

0.99

0.56%

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย

10.94

6.11%

ค่าไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์

3.93

2.19%

ค่าพาหนะและเดินทาง

9.52

5.32%

ค่าธรรมเนียมต่างๆ

0.00

0.00%

ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา

5.42

3.03%

ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโชว์รูม

2.59

1.45%

อื่นๆ

8.84

4.94%

179.03

100.00%

เงินเดือน ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

รวมทั้งสิ้น

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.68 ของยอดราย
จ่ายรวม รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตั้ง บัญชี
การเงิน บริหารและธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป   
• ค่ า ใช้ จ่ า ยทางการเงิ น ในปี 2561 ค่าใช้จ่ า ยทางการเงิ นลดลงเล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บปี 2560 ซึ่ ง มี ผ ลมาจาก
ผลประกอบการที่ดีขึ้นและการบริการจัดการทางการเงิน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018
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3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

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

หลักเกณฑ์

แผนการบริหาร

วัตถุดิบ

เกณฑ์อายุ

กำ�จัดและ/หรือใช้งานโดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า

สินค้าสำ�เร็จรูป

เกณฑ์อายุ

โครงการงานขายลดราคา

สินค้ามีตำ�หนิ

สุทธิจากประมาณการที่
คาดว่าจะได้รับทั้งจำ�นวน

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

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

28.87 วัน ซึ่งโดยรวมจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นปีก่อน อัน
เนื่ อ งมาจากผลประกอบที่ ดี ขึ้ น ของปี ป ั จ จุ บั น ส่ ง ผลให้
บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นต่อการด�ำเนินการและการช�ำระ
หนี้สินที่ถึงก�ำหนด
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไรและ
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
เนื่องจากก�ำไรสุทธิในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จ�ำนวน 45.62 ล้ า นบาท ท�ำให้ อั ต ราส่ ว นแสดงความ
สามารถในการหาก�ำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานต่างๆ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
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03

ฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
ผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2561 ส่งผลให้อัตราส่วน
ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากปี 2560
อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ คือเพิม่ ขึน้ 0.05 เท่า 
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ 7.13 เท่า
โครงสร้างเงินทุน   
บริษัทฯ ด�ำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน
อัตราใกล้เคียงตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วน
เท่ากับ 0.72 เท่า 0.67 เท่า และ 0.65 เท่า ในปี 2561
2560 และ 2559 โดยอัตรานี้ส่งผลให้บรัษัทฯ มีความเสี่ยง
ทางธุรกิจในเกณฑ์ต�่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการแนวคิดของผู้
บริ ห าร และต้ อ งการความคล่ อ งตั ว ในตอบรั บ การ
เปลี่ยนแปลง และรับมือภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้อย่างราบรื่น
รายจ่ายลงทุน
ในปี 2560 บริษัทมีเพียงการปรับปรุงอาคารโรงงาน
ทั่วไป ไม่มีรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่
4.2 ความเพี ย งพอของสภาพคล่ อ งและความ
สามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม
บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนสภาพคล่องคิดเป็น 1.56 เท่า 
และมี Cash Cycle อยู่ที่ 28.87 วัน (ระยะเวลาในการ
เรียกเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย –
ระยะเวลาในการชาระหนี้เฉลี่ย) ซึ่งจากกระแสเงินสดและ
อัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ อีกทั้งเงินลงทุนจากการเพิ่ม
ทุนจ�ำนวน 100 ล้านบาทที่มีสภาพคล่องสูง และวงเงินเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทกู้กับ
ธนาคารหลายแห่งดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 19 ของรายงาน
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ประจ�ำปี 2561 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจ�ำนวนประมาณ
468 ล้านบาท (วงเงินที่เบิกเป็นเงินสดได้ 322 ล้านบาท)
และเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จ�ำนวน 184 ล้านบาท ท�ำให้
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการด�ำเนิน
งาน ความสามารถในการช�ำระหนี้ การปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกู้ยืมที่ส�ำคัญ ตลอดจนความสามารถในการจัดหาแหล่ง
เงินทุนเพิ่มเติม

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

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

6. ปั จจั ยหรื อ เหตุ ก ารณ์ ที่ จะมี ผลต่ อฐานะ
การเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

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

72

86

87

88

89

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ
บริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจ
สอบภายใน และหัวหน้างานกำ�กับดูแล
เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของ
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

1. นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส
    - ประธานกรรมการ
    - กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
      ผูกพันบริษัท

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
75

- ปริญญาตรี  
   สาขารัฐศาสตร์
   มหาวิทยาลัย
   รามคำ�แหง
   / -

21.50

บิดาของกรรมการ 2553-2555 -ประธาน - บมจ. ร้อกเวิธ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
  กรรมการ
  บริหาร
2556-ประธาน - บมจ. ร้อกเวิธ
ปัจจุบัน
  กรรมการ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท
และกรรมการบริหาร)
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

2. นายสุรพงษ์  สิทธานุกูล
    - ประธานกรรมการ
    - กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
      ผูกพันบริษัท

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
70

- ปริญญาตรี
  สาขาการจัดการ
  อุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยี
  พระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ
  /-

5.75

- ไม่มี -

2553-2555 - ประธาน - บมจ. ร้อกเวิธ
2556-ปัจจุบนั   กรรมการ
- กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

3. นายไชยยงค์  พงษ์สทุ ธิมนัส
    - ประธานกรรมการบริหาร
    - กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
      ผูกพันบริษัท
    - กรรมการบริหาร

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
65

- ปริญญาโท
  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร์
  / DCP พ.ศ. 2545

0.003

หลานของประธาน 2553-2555 -กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
กรรมการ
2556-ปัจจุบนั ผู้จัดการ
ใหญ่
-ประธาน - บมจ. ร้อกเวิธ
กรรมการ
บริหาร
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

4. นายสุรชัย  โชติจุฬางกูร
    - กรรมการ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
68

- มัธยมศึกษา
   ปีที่ 3
   / -

5.431

- ไม่มี -

2553-ปัจจุบนั - กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร)
บริษัทจำ�กัดอื่น
2545-ปัจจุบัน - กรรมการ
   ผู้จัดการ
   ใหญ่

- บจก.เอส.พี.ซีฯ

องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

5.  พลโทพิศาล  เทพสิทธา
     - กรรมการอิสระ

76

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
86
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- พาณิชย์ศาสตร์
  บัณฑิตนิตศิ าสตร์
  บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร
  วิชาชีพชั้นสูง
  ทางการบัญชี
- ปริญญาโท
  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชี
  รับอนุญาตแห่ง
  ประเทศไทย
  / DCP พ.ศ.2545
    ACP พ.ศ.2552

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2553-ปัจจุบนั -ประธาน - บมจ. ร้อกเวิธ
กรรมการ
ปัจจุบัน
การตรวจ
สอบ
-กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
อิสระ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
บมจ.เพรสซิเดนท์ไรซ์ โปรดักซ์
(กรรมการอิสระ)
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

6.  คุณสุรพจน์  สุวรรณพานิช
     - กรรมการอิสระ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
76

- ปริญญาโท
   บริหารธุรกิจ
   มหาวิทยาลัย
   ธรรมศาสตร์
- แพทย์ศาสตร์
   บัณฑิต
   มหาวิทยาลัย
   เชียงใหม่
   / DAP พ.ศ.2546

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2553-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

-กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
  ตรวจสอบ
-กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
  อิสระ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น

บมจ.เพรสซิเดนท์ไรซ์ โปรดักซ์ (กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ)
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
2545-2550

- ผู้อำ�นวย
การ

-รพ.กรุงเทพ
คริสเตียน
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เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

7. นายไชยรัตน์  เดชไกรศักดิ์
    - กรรมการอิสระ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
69

- ปริญญาโท
   บริหารธุรกิจ
   มหาวิทยาลัย
   ธรรมศาสตร์
   / DAP พ.ศ.2551
     ACP พ.ศ.2552

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2553-ปัจจุบนั -กรรมการ -บมจ.ร้อกเวิธ
ปัจจุบัน
  ตรวจสอบ
-กรรมการ -บมจ.ร้อกเวิธ
  อิสระ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์ โปรดักส์ (กรรมาการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ)
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

8. คุณดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส
   - กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
   - กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
     ผูกพันบริษัท
   - กรรมการบริหาร

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
47

- ปริญญาตรี
   สาขาการตลาด
   OKLAHOMA
   CITY
   UNIVERSITY
   / DCP พ.ศ.2547
     FN พ.ศ.2548

5.50

บุตรของประธาน
กรรมการ

2545-2550
2550-2556
ปัจจุบัน

-ผู้อำ�นวย
  การฝ่าย
  ออกแบบ
-ผู้ช่วย
  กรรมการ
  ผู้จัดการ
-กรรมการ
  ผู้อำ�นวย
  การใหญ่

- บมจ.ร้อกเวิธ
- บมจ.ร้อกเวิธ
- บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

9. นายชาญชัย  กุลถาวรากร
   - กรรมการ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
62

- ปริญญาโท คณะ
  เศรษฐศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์
  มหาวิทยาลัย
  / DCP พ.ศ.2546

20.00

- ไม่มี -

2556-ปัจจุบนั - กรรมการ - บมจ.ร้อกเวิธ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
2557-ปัจจุบัน -ประธาน
2545-ปัจจุบัน กรรมการ
บริหาร
-ประธาน
กรรมการ
บริหาร
องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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บล. เอเอสแอล จก.
บ.เวนเจอร์ แค็ป จก.

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

1. นายชัชวาล  พงษ์สุทธิมนัส
   - ประธานกรรมการ
   - กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
     ผูกพันบริษัท

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
75

- ปริญญาตรี
   สาขารัฐศาสตร์
   มหาวิทยาลัย
   รามคำ�แหง
   / -

21.50

บิดาของกรรมการ
ผู้อำ�นวยการใหญ่

2553-2556
ปัจจุบัน

-ประธาน
กรรมการ
บริหาร
-ประธาน
กรรมการ

- บมจ. ร้อกเวิธ
- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหาร)
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

2. นายสุรพงษ์  สิทธานุกลู
    - ประธานกรรมการ
    - กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
      ผูกพันบริษทั

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
70

- ปริญญาตรี สาขา
  การจัดการ
  อุตสาหกรรม
  สถาบัน
  เทคโนโลยี
  พระจอมเกล้า
  พระนครเหนือ
  /-

5.75

-ไม่มี-

2553-2556 - ประธาน
2556-ปัจจุบัน   กรรมการ
- กรรมการ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -

82

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018

- บมจ. ร้อกเวิธ
- บมจ. ร้อกเวิธ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

3. นายไชยยงค์  พงษ์สทุ ธิมนัส
    - ประธานกรรมการบริหาร
    - กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
      ผูกพันบริษัท
    - กรรมการบริหาร

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
65

- ปริญญาโท
  บริหารธุรกิจ
  มหาวิทยาลัย
  ธรรมศาสตร์
  / DCP พ.ศ. 2545

0.003

หลานของประธาน
กรรมการ

2553-2556
ปัจจุบัน

-กรรมการผู้ - บมจ. ร้อกเวิธ
จัดการใหญ่ - บมจ. ร้อกเวิธ
-ประธาน
กรรมการ
บริหาร
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

4. คุณดุษฎี  พงษ์สทุ ธิมนัส
   - กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
   - กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
     ผูกพันบริษทั
   - กรรมการบริหาร

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
47

- ปริญญาตรี สาขา
  การตลาด
  OKLAHOMA
  CITY
  UNIVERSITY
  / DCP พ.ศ.2547
    FN พ.ศ.2548

5.50

บุตรของประธาน
กรรมการ

2545-2550
2550-2556
ปัจจุบัน

-ผูอ้ �ำ นวย
- บมจ.ร้อกเวิธ
  การฝ่าย
  ออกแบบ
-ผูช้ ว่ ย
- บมจ.ร้อกเวิธ
  กรรมการผู้
  จัดการ
-กรรมการ - บมจ.ร้อกเวิธ
  ผูอ้ �ำ นวย
  การใหญ่
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -

84

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

1. นางสาวเบญจพร  พลลา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ระหว่าง
ชื่อหน่วยงาน
/ ประวัติอบรม (%)
กรรมการและ
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
38

- ปริญญาตรี
  วิทยาศาสตร์และ
  เทคโนโลยี

0.002

- ไม่มี -

2553-2556
ปัจจุบัน

-เลขานุการ
-เลขานุการ
อาวุโส

- บมจ. ร้อกเวิธ
- บมจ. ร้อกเวิธ
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เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 2
รายชือ่ เกีย่ วกับกรรมการในบริษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย
รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ

บจ.ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย

1.นายชัชวาล     พงษ์สุทธิมนัส

-

2.นายไชยยงค์    พงษ์สุทธิมนัส

-

3.นายดุษฎี        พงษ์สุทธิมนัส

-

4.นายสุรพงษ์     สิทธานุกูล

-

5.นายสุรชัย       โชติจุฬางกูร

-

6.นายชาญชัย     กุลถาวรากร

-

7.พลโทพิศาล     เทพสิทธา

-

8.นายสุรพจน์     สุวรรณพานิช

-

9.นายไชยรัตน์    เดชไกรศักดิ์

-

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ   I = กรรมการ   II =  กรรมการบริหาร

86

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2018

เอกสาร
แนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำ�กับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวพัชราภรณ์  กิจเพิ่มพูล
การศึกษา
ประวัติการทำ�งาน
2530 – 2531
2531 – 2534
2534 – 2537
2537 – 2549
2549 – 2552
2552 – ปัจจุบัน

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
เบอร์โทรศัพท์ +66(2) 246-8888
Email: Patcharaporn@rockworth.com

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี สำ�นักงานธุรกิจการบัญชีและทนายความบอลโก
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท พรีเชียส บ็อคซ์ จำ�กัด
สมุห์บัญชี บริษัท .ร้อกเวลส์ จำ�กัด
ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไปและต้นทุน บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสาร
แนบ

เอกสาร
แนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
    ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

100,279

-

100,279

86
-

-

69,600
185,036

86
69,600
185,036
(หน่วย : บาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
    ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    ตราสารทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

99,366

-

99,366

132
-

-

65,500
151,586

132
65,500
151,586

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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เอกสาร
แนบ 5
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