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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
	 บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ต้ังเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็น 

ผู้นำ�อย่�งย่ิงท้ังท�งด้�นก�รพัฒน�สินค้�และก�รบริก�รโดยในปี 2561 ผู้บริห�ร บริษัท ร้อกเวิธ 

จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วมกันว�งวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์	เป้�หม�ย และกลยุทธ์ ในก�รดำ�เนินง�น 

ของบริษัท เพื่อตอบสนองก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน

	 จ�กวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ท่ีต้องก�รเป็น “บริษัท

เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย	ซึ่งสร้�งสรรค์สถ�นที่ทำ�ง�นที่ช่วยเสริม

สร้�งศักยภ�พในก�รทำ�ง�นของคน” ทำ�ให้ต้องมีก�รปรับเปล่ียน

รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของก�รดำ�เนินง�นแบบเดิม	

ให้เกิดคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขันและนำ�องค์กรไปสู่คว�มยั่งยืน

ในอน�คต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์หลักในระยะ 3 ปีข้�งหน้� คือ	

“ก�รขย�ยธุรกิจในลักษณะ	Diversification”	เน้นก�รนำ�ออฟฟิศ

เฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบก�รใช้ง�นที่หล�กหล�ย	 ซึ่งรูปแบบ

ธุรกิจใหม่ถูกออกแบบโดยมุ่งขับเคล่ือนด้วยคว�มเช่ียวช�ญใน

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์	และปรับโชว์รูม	ให้เป็นทั้งช่องท�งสร้�งก�รรับรู้

ในตร�สินค้�	และผลิตภัณฑ์	ช่องท�งก�รข�ยสินค้�	ช่องท�งสร้�ง

และรักษ�คว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ในรูปแบบก�รมีส่วนร่วม

	 นอกจ�กนี้	 บริษัทฯ	ยังมีนโยบ�ยในก�รเน้นคว�มเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม	ทำ�ให้บริษัทฯ	มีก�รลงทุนทั้งในเรื่องกระบวนก�รผลิต	

และผลิตภัณฑ์	จนได้ใบรับรอง

Green Process 
ระบบจัดก�รส่ิงแวดล้อม	 ISO	14001,	 ระบบจัดก�ร

พลังง�น ISO 50001 และGreen Industry 4	

(Green Culture) รับรองก�รเป็นอุตส�หกรรมสี

เขียวระดับท่ี 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จ�กกระทรวง

อุตส�หกรรม

Green Product
SCS	Indoor	Advantage	Gold	Office	Furniture	

จ�กสถ�บัน	SCS	Global	Services	

ซ่ึงเป็นม�ตร�ฐ�นท่ีกำ�หนดข้ึนเพ่ือดูแลสุขภ�พของผู้

ใช้ง�นเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น โดยร้อกเวิธเป็นบริษัท

เฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับใบรับ

รองน้ี	 ซ่ึงเป็นมาตราฐานท่ีกำาหนดข้ึนเพ่ือดูแลสุขภาพของผู้ใช้งาน

เฟอร์นิเจอร์สำานักงาน โดยร้อกเวิธเป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวใน

ประเทศไทยท่ีได้รับใบรับรองน้ี

การประกอบธุรกิจ
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ไม่มี

	 บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นม�กกว่� 40 ปี โดยเป็นผู้ผลิต

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

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

สำ�เร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่�งประเทศ รวมทั้งจัดให้บริก�รทั้งก่อนและหลังก�รข�ยภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของ

บริษัทเองทั้งหมด

	 •	ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท	ร้อกเวธ	จำ�กัด	(มห�ชน)	มีบริษัทร่วม	1	บริษัท	ดังนี้

  บริษัท	ร้อกเวิธ	ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์	อินเดีย	ไพรเวท	ลิมิเต็ด

	 	 จัดตั้งขึ้นในปี 2551 สำ�นักง�นตั้งอยู่เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร้อกเวิธ เข้�ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 40	 

ในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	350	ล้�นรูปี	ทำ�ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในประเทศอินเดีย

	 ทั้งนี้บริษัทร่วมมิได้มีก�รถือหุ้นระหว่�งกันแต่อย่�งใด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มบริษัท
ROCK

บริษัท	ร้อกเวิธ	ซิสเต็มส์	
เฟอร์นิเจอร์	อินเดีย	จำากัด

40%
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

ลักษณะการ 
ประกอบธุรกิจ
	 •	 เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในก�รผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์ที่มีม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พ โดยใช้ตร�สัญลักษณ์ของ 

	 	 ผลิตภัณฑ์ไทย

	 •	 เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมที่ดี	และสนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่สังคม

	 •	 เป็นองค์กรที่ส�ม�รถเติบโตอย่�งยั่งยืน	และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น

	 •	สร้�งคว�มพึงพอใจต่อลูกค้�โดยผ่�นก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รที่มีคุณภ�พในระดับม�ตรฐ�นส�กลและ 

	 	 ร�ค�เป็นธรรม

	 •	สร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือที่ดี	โดยใช้พื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน

	 •	สนับสนุนก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิต	และสภ�พแวดล้อมที่ดีในก�รทำ�ง�นของพนักง�น

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 

บมจ.ร้อกเวิธ

ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

กำ�ลังก�รผลิต 1,200	ล้�นบ�ทต่อปี

ผลิตภัณฑ์หลัก Office	Systems	Furniture

ตราสินค้า ROCKWORTH

นโยบายหลักในการดำาเนินงาน 		•	 ให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้� โดยมุ่งมั่นพัฒน�ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ 

	 ส�ม�รถแข่งขันได้ และให้บริก�รท่ีดีตรงต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�

		•	 เป็นบริษัทท่ีมีร�ยได้เป็นอันดับหน่ึงในธุรกิจ Office Furniture	ของ 

	 ประเทศไทย	

		•	 พัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้มีคว�มรู้ และมีก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้ 

	 อย่�งมีประสิทธิภ�พ

		•	 เน้นก�รพัฒน�ระบบง�นอย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อ 

	 ก�รเปล่ียนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีและสภ�วะแวดล้อมอื่นๆ

		•	 สนับสนุนและส่งเสริมระบบก�รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Office Systems Furniture 	(Total	Office	Solutions)

•	 Freestanding	Systems

•	 Desking	Systems

•	 Executive	Desking

•	 Demountable	Wall	and	Storage	Systems

•	 Panel	Systems

•	 Conference	Tables

•	 Filling	and	Storages

•	 Seating,	Sofa	and	Lounge

•	 Office	Complements

Open	Plan	Office	Systems	Furniture

	 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ยระบบเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นสมัยใหม่ ซ่ึงส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของ

สำ�นักง�นได้อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์	ภ�ยใต้นโยบ�ยก�รออกแบบเพื่อตอบสนองก�รใช้ง�นในสถ�นที่จริง“Human,	Space,	

and	Technology”		ไม่ว่�จะเป็น ระบบผนังสำ�เร็จรูป	ฉ�กกั้นห้อง	ซึ่งส�ม�รถร้อยส�ยไฟได้อย่�งต่อเนื่อง	อีกทั้งส�ม�รถ

ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่�ย	และ	Desking	Systems	 โต๊ะทำ�ง�นที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยนเป็น	Workstation	 ได้	 รวมทั้งเก้�อี้

หล�กหล�ยรูปแบบต่�งๆ

โครงสร้างรายได้

2559 2560 2561

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

ข�ยในประเทศ 652 92 504 93 595 95

ข�ยต่�งประเทศ 54 8 38 7 29 5

รวม 706 100 542 100 624 100

	 บริษัทดำ�เนินกิจก�รในส่วนง�นท�งธุรกิจเดียวคือก�รผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์		โครงสร้�งร�ยได้ท�งภูมิศ�สตร์

แบ่งเป็นก�รข�ยภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ		ข้อมูลโครงสร้�งร�ยได้แยกต�มภูมิศ�สตร์มีดังต่อไปนี้
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน

	 เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น (Office Systems Furniture)

ร�ยละเอียดสินค้�จะประกอบด้วย โต๊ะทำ�ง�น(Free-

standing	Desking)	ตู้เก็บเอกส�ร	(Storages	and	Cabinets)	

เก้�อี้ทำ�ง�น	(Seating)	และฉ�กกั้นห้อง	(Wall	Systems)

ฉ�กก้ันเพ่ือแบ่งสัดส่วนเน้ือท่ีก�รทำ�ง�น (Desking Systems/

Workstation)	 รวมถึงผนังสำ�เร็จรูป	 (Panel	 Systems/

Workstation) ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นก�รผสม

ผส�นระหว่�งง�นเหล็กขึ้นรูป และแผ่นไม้ Particle	Board	

และ	MDF	ที่ปิดผิวด้วย	Melamine	,	High	pressure	Lam-

inates	 และ	 Veneer	 ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

จะเน้นที่คว�มเป็น Office Systems Furniture ระบบ -

Knocked down ท่ีมีคว�มทันสมัยสำ�หรับสำ�นักง�น

สมัยใหม่	 (Office	 Automation)	 โดยกลุ่มลูกค้�ส่วนใหญ่

เป็นลูกค้�โครงก�ร	ได้แก่	

ภาพรวมของตลาดและสภาวะของการแข่งขนั
	 ในปี	2561	ตล�ดเฟอร์นเิจอร์สำ�นกัง�นอยูใ่นสภ�วะซบเซ�	ขย�ยตัวไม่ม�กมีแนวโน้มลดลง	ซึง่เกดิจ�กก�รชลอในหล�ย

โครงก�ร	เพือ่ดทูศิท�งเศรษฐกิจและสภ�วะก�รเมือง	ทำ�ให้ยอดข�ยรวมของบรษัิทลดลงด้วย

ลกัษณะอตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์สำานกังาน
	 อตุส�หกรรมเฟอร์นเิจอร์สำ�นกัง�น	ตล�ดจะแบ่งเป็น	4	ระดบั	ได้แก่	ตล�ดระดบัล่�ง	ตล�ดระดบักล�ง-ล่�ง	ตล�ดระดบั

กล�ง	–	บน	และตล�ดระดับบน

 ตลาดระดับล่าง ซึง่เป็นตล�ดทีใ่หญ่ทีส่ดุ จะมีผู้ประกอบก�รทีอ่ยูใ่นตล�ดนีม้�กม�ย ส่วนใหญ่จะไม่เป็นสินค้� Office	

System	แต่จะเน้นเป็นสนิค้�แต่ละชนิด	เช่น	โต๊ะทำ�ง�น	ตูเ้อกส�ร	เก้�อ้ี	และ	Partition	เป็นส่วนประกอบเลก็น้อย	แต่สินค้�

หลกัจะเป็นโต๊ะ	ตูเ้อกส�ร	และเก้�อี	้ทีเ่ลอืกใช้วัสดแุละอปุกรณ์ทีม่คุีณภ�พตำ�่	และร�ค�ข�ยค่อนข้�งตำ�่

 ตลาดระดบักลาง	–	ล่าง	เป็นตล�ดทีม่ขีน�ดรองลงม�จ�กตล�ดล่�ง	จะมีผู้ประกอบก�รทีอ่ยูใ่นตล�ดนีค่้อนข้�งม�ก	ส่วน

ใหญ่จะไม่เน้นสนิค้�	Office	System	แต่จะเน้นเป็นสนิค้�แต่ละชนิด	เช่น	โต๊ะทำ�ง�น	ตูเ้อกส�ร	เก้�อ้ี	และ	Partition	เป็นส่วน

ประกอบเลก็น้อย	แต่สนิค้�หลกัจะเป็นโต๊ะ	ตูเ้อกส�ร	และเก้�อี	้แต่ลกูค้�ในระดับนีจ้ะให้คว�มสำ�คญักับก�รเน้นทีภ่�พลักษณ์	

และคว�มทนัสมยั	สวยง�ม	แต่มงีบประม�ณไม่สงูม�ก

 ตลาดระดบักลาง	–	บน	เป็นตล�ดทีม่ขีน�ดรองลงม�จ�กตล�ดกล�ง	–	ล่�ง	ซึง่กลุม่ลกูค้�สวนใหญ่ของบรษิทัฯ	จะอยูใ่น

ตล�ดน้ี	จะภ�คธน�ค�ร	ก�รเงนิ	อตุส�หกรรมสือ่ส�ร	และบรษิทัข้�มช�ตต่ิ�งๆ	ทีใ่ห้คว�มสำ�คญักับ	Systems	Furniture	ท่ี

ตอบสนองกบัระบบ	Office	Automation	ภ�ยในองค์กรเน้นทีภ่�พลักษณ์	และคว�มทนัสมัย	สวยง�ม

สถ�ปนิก ผู้ออกแบบตกแต่ง และเจ้�ของโครงก�ร ผู้รับเหม� 

โครงก�รร�ชก�ร เจ้�ของธุรกิจในระดับกล�ง รวมถึงตัวแทน 

จำ�หน่�ยท้ังในประเทศและต่�งประเทศโดยผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 

ของบริษัทจัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้ ตร�สัญลักษณ์	“ROCKWORTH”

	 นอกจ�กน้ี ท�งบริษัทฯ ได้นำ�เข้� ผลิต ภ�ยใต้ลิขสิทธ์ิ 

และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นช้ันนำ�แต่ผู้เดียว 

ในประเทศไทย ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� Dexion	จ�ก 

ประเทศออสเตรเลีย, Sinetica จ�กประเทศอิต�ลี, Cole-

brook Bosson Saunders (CBS) จ�กประเทศอังกฤษ	

และ	A&H	Meyer	จ�กประเทศเยอรมัน	ซ่ึงมีส่วนช่วยเสริม 

และพัฒน�ด้�นก�รออกแบบ เทคนิคก�รผลิต	ตลอดจน 

ม�ตรฐ�นคุณภ�พ และภ�พพจน์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 

ที่บริษัทฯ	ผลิตออกจำ�หน่�ยเองด้วย
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โรงงานผลิตสินค้า
	 ในก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รผลิตสินค้�เองโดยใช้โรงง�นของบริษัทฯ	ท่ีต้ังอยู่บนเน้ือท่ี	19-3-08	ไร่	

ในนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน	เป็นสถ�นท่ีในก�รผลิต,	ประกอบ,	บรรจุหีบห่อ	และจัดเก็บในคลังสินค้�	 ซ่ึงปัจจุบันคลังสินค้�

ของบริษัทฯ	มีอยู่	2	แห่ง	ดังน้ี

	 1.	 นิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน	หมู่ท่ี	2	ตำ�บลคลองจิก	อำ�เภอบ�งปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธย�	13160

	 2.	 นิคมอุตส�หกรรมนวนคร : 101/62/1,3 นิคมอุตส�หกรรม กม.46 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหน่ึง อำ�เภอ

คลองหลวง	จังหวัดปทุมธ�นี	10120

 ตลาดระดับบน	จะมีขน�ดค่อนข้�งเล็ก	ประม�ณร้อยละ	5.8	ของตล�ดโดยรวม	ตล�ดน้ีจะประกอบด้วย	บริษัทข้�มช�ติ	

และบริษัทร่วมลงทุน ท่ีต้องใช้สินค้�นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ไม่ว่�จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริก� หรือกลุ่มประเทศในยุโรป จะ

เป็นสินค้�	Premium	Grade	ร�ค�ค่อนข้�งสูงม�ก	ใช้ระยะเวล�ส่งสินค้�ท่ีย�วน�น

คู่แข่ง
	 ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นมีผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ยจำ�นวนม� ซ่ึงคุณภ�พของสินค้�ท่ีจัดอยู่ในธุรกิจประเภทน้ีมี

หล�ยระดับ	สำ�หรับตล�ดระดับกล�งและตล�ดระดับบน	ซ่ึงถือได้ว่�เป็นตล�ดแข่งขันของบริษัทฯ	จะมีผู้ผลิตและผู้จัดจำ�หน่�ย

หลักอยู่ประม�ณ	9	ร�ยก�ร	ดังน้ี

	 •	บริษัท	โมเดิร์นฟอร์ม	จำ�กัด	(มห�ชน)

	 •	บริษัท	โลจิก้�	จำ�กัด

	 •	บริษัท	โมเบล	จำ�กัด	(ผู้ผลิตสินค้�ย่ีห้อ	แพรคติก้�)

	 •	บริษัท	เพอร์เฟค	จำ�กัด

	 •	บริษัท	Bristol	 จ�กประเทศม�เลเซีย

	 •	บริษัท	Merryfair	 จ�กประเทศม�เลเซีย

	 •	บริษัท	Dietham	 จ�กประเทศม�เลเซีย

	 •	บริษัท	Eurochair	 จ�กประเทศม�เลเซีย

	 •	บริษัท	Technigroup	 จ�กประเทศสิงคโปร์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัทฯ	 สำ�หรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น	 ได้แก่	 ลูกค้�ง�นโครงก�ร	 ซ่ึงจะเป็นกลุ่มลูกค้�

ระดับกล�ง-บน	 และระดับบน	 ซ่ึงมีกำ�ลังซ้ือ	 มีคว�มต้องก�รสินค้�ท่ีมีคุณภ�พ	 และต้องก�รเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นท่ีเป็นระบบ	

ซ่ึงส�ม�รถปรับเปล่ียนรูปแบบได้ง่�ย	และสอดคล้องกับอุปกรณ์สำ�นักง�นสมัยใหม่	นอกจ�กน้ียังต้องก�รคว�มรวดเร็วในก�รส่ง

มอบสินค้�ท่ีมีจำ�นวนม�กในระยะเวล�อันส้ัน	รวมไปถึงก�รบริก�รท่ีดีก่อนและหลังก�รข�ย	กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยท่ีสำ�คัญ	ได้แก่	

กลุ่มสถ�บันก�รเงิน	บริษัทประกันชีวิต	บริษัทประกันภัย	กลุ่มบริษัทส่ือส�ร	และรัฐวิส�หกิจท่ีมีร�ยได้ทำ�กำ�ไร	เป็นต้น
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

กำาลังการผลิตรวม	
	 กำ�ลังก�รผลิตสินค้�รวมของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีดังน้ี

 กำาลังการผลิตเต็มท่ี	 ผลิตโดย	 จำานวน(หน่วย/วัน)

	 เก้�อ้ีสำ�นักง�น	 บมจ.	ร้อกเวิธ	 200	 ตัว

	 ฉ�กก้ันห้อง		(เหล็ก)	 บมจ.	ร้อกเวิธ	 500	 แผง

	 โต๊ะ	 บมจ.	ร้อกเวิธ	 250	 ตัว

	 ตู้	 บมจ.	ร้อกเวิธ	 200	 ใบ

	 ผนังก้ันห้อง	(ไม้)	 บมจ.	ร้อกเวิธ	 100	 แผง

	 กล่องล้ินชัก	แผ่นหน้�โต๊ะ	 บมจ.	ร้อกเวิธ	 180	 หน่วย

วัตถุดิบ
	 วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในก�รผลิตเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นท่ีทำ�ด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตู้เอกส�ร และผนังก้ันห้อง จะใช้แผ่นไม้

พ�ร์ติเคิลบอร์ด (Particle board) ไม้วีเนียร์ (Veneer) เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่�งๆ (Fitting) ในส่วนเก้�อ้ีสำ�นักง�น

ฉ�กก้ันห้อง จะใช้วัตถุดิบท่ีเป็น เหล็ก ผ้� และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบโดยท่ัวไปจะจัดห�ได้โดยง่�ย เน่ืองจ�กวัตถุดิบเกือบ

ท้ังหมดจะเป็นวัตถุดิบท่ีจัดห�ได้จ�กภ�ยในประเทศประม�ณร้อยละ 90 ในปัจจุบันมีผู้ผลิตภ�ยในประเทศอยู่หล�ยร�ย ซ่ึงมี

กำ�ลังก�รผลิตท้ังหมดเพียงพอต่อคว�มต้องก�รนำ�ไปผลิตเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

	 ท�งบริษัทฯ มีนโยบ�ยขอรับเงินมัดจำ�จ�กลูกค้�เป็นจำ�นวนร้อยละ 30-50 ของยอดจำ�นวนเงินของสินค้�ท่ีลูกค้�ได้

ตัดสินใจส่ังซ้ือหรือส่ังจอง	เพ่ือให้บริษัทฯ ส่งสินค้�ให้ภ�ยหลัง	ระยะเวล�ก�รส่งมอบสินค้�โดยเฉล่ียอยู่ในระหว่�ง	2	สัปด�ห์	–	2	เดือน	 

สำ�หรับลูกค้�ท่ัวไป	และ	2-6	เดือน	สำ�หรับลูกค้�โครงก�ร

	 ณ	วันท่ี	31	ธันว�คม	2561	บริษัทฯ มีเงินมัดจำ�จ�กลูกค้�จำ�นวนเงินประม�ณ	19		ล้�นบ�ท	จ�กยอดก�รส่ังซ้ือหรือส่ัง

จองสินค้�รวมประม�ณ	57.1	ล้�นบ�ท	ซ่ึงเป็นง�นท่ียังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้�

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
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ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
	 ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งจะสร้�งสรรค์สถ�นที่ทำ�ง�นที่

ช่วยเสริมสร้�งศักยภ�พในก�รทำ�ง�นของคน ” ถือเป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ

โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภ�พแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง โดยคำ�นึงถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	 ทุกกลุ่ม เช่น	 ลูกค้�	 คู่ค้� เจ้�หนี้	 หน่วยง�นร�ชก�ร	 ชุมชนโดยรอบ	 เพื่อ

ให้ได้รับก�รดูแลคุ้มครองเป็นอย่�งดีภ�ยใต้กฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ ดำ�เนินก�ร

บริห�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบทั้งด้�นก�รใช้วัตถุดิบ	 ก�รใช้พลังง�น	 ก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง

เหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ	ภ�ยใต้นโยบ�ยด้�นต่�งๆ	ที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้

ด้านคุณภาพ

	 •	สร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้�	

	 •	ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พและทันสมัย	

	 •	ให้บริก�รที่ดีทั้งก่อนและหลังก�รข�ย	

	 •	พัฒน�บุคล�กรและทีมง�นให้มีคว�มรู้และคว�ม 

	 	 ส�ม�รถในธุรกิจที่ด�เนินก�ร	

	 •	พัฒน�ระบบง�นและก�รท�ง�นให้มีประสิทธิภ�พ 

	 	 และประสิทธิผล	

	 •	พัฒน�ผู ้ส ่งมอบให้เป็นผู ้มีคุณภ�พในง�นและ 

	 	 ผลิตภัณฑ์	

ด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย

	 •	 ป้องกนัและลดก�รบ�ดเจบ็	เจบ็ป่วยจ�กก�รทำ�ง�นของพนักง�น

	 •	ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมและสร้�งคว�มตระหนักให้กับพนักง�นด้�นอ�ชีวอน�มัยและคว�มปลอดภัย

	 •	ปฏบิตัติ�มกฎหม�ย	ระเบยีบ	ข้อกำ�หนดทีเ่กีย่วข้อง

	 •	พัฒน�ระบบง�นและก�รทำ�ง�นให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล	

	 •	พฒัน�ผูส่้งมอบให้เป็นผูม้คุีณภ�พในง�นและผลติภัณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม

	 •	ใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่� มีประสิทธิภ�พสูงสุด 

	 	 ช่วยลดก�รก่อให้เกิดขยะอันตร�ยและลดก�รใช้ 

	 	 พลังง�น

	 •	ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบอันเกิด 

	 	 จ�กกิจกรรมของบริษัท

	 •	ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมและสร้�งคว�มตระหนักรักษ ์

	 	 ส่ิงแวดล้อมของพนักง�น นำ�ไปสู่ก�รสร้�งสรรค ์

	 	 กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

	 •	ปฏิบตัติ�มกฎหม�ย ระเบยีบ ข้อกำ�หนดทีเ่ก่ียวข้อง

นโยบายระบบบริหารจัดการองค์กร
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ด้านพลังงาน

	 •	ก�รอนุรักษ์พลังง�นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ	มีคว�ม 

	 	 สอดคล้องกับกฎหม�ยและข้อก�หนดอื่นๆ ด้�น 

	 	 พลังง�นที่เกี่ยวข้อง	

	 •	ปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รใช้ทรัพย�กรพลังง�น 

	 	 อย่�งต่อเนื่อง	ให้เหม�ะสมกับธุรกิจ	เทคโนโลยีที่ใช้	

	 •	สื่อส�รแผนง�นและเป้�หม�ยก�รอนุรักษ์พลังง�น	 

	 	 ให้พนักง�นทร�บและนำ�ไปปฏิบัติ	

	 •	พนักง�นทุกระดับ ปฏิบัติต�มม�ตรก�รที่กำ�หนด 

	 	 ติดต�มตรวจสอบและร�ยง�นต่อคณะทำ�ง�นด้�น 

	 	 ก�รจัดก�รพลังง�น	

	 •	บริษัทฯ ให้ก�รสนับสนุนทรัพย�กรด้�นบุคล�กร

  

	 •	งบประม�ณ	 เวล�ในก�รทำ�ง�น	 ก�รฝึกอบรมและ 

	 	 ก�รมีส่วนร่วมในก�รน�เสนอข้อคิดเห็น	

	 •	ก�รออกแบบ	 จัดซื้อ	 จัดห�	 เครื่องจักร	 เครื่องมือ	 

	 	 อุปกรณ์ก�รผลิตและบริก�รอื่นๆที่จำ�เป็นต้อง 

	 	 พิจ�รณ�ถึงก�รใช้พลังง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ	

	 •	 มีก�รทบทวนนโยบ�ย	เป้�หม�ย	และแผนง�นทุกปี	

	 	 นอกจ�กนี้บริษัทยังคงตระหนักถึงก�รดำ�รงรักษ�

และพัฒน�อุตส�หกรรมสีเขียวขององค์กรขององค์กร

ให้ก้�วขึ้นไปสู่ระดับ 5 (เครือข่�ยสีเขียว) อันจะก่อให้

เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ต�มหลัก

ธรรม�ภิบ�ล

1.	 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 บริษัทมุ ่งมั่นดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรม	

โปร่งใส ครอบคลุมกับก�รเค�รพกฎหม�ย ไม่มีส่วนได้

ส่วนเสียและผลประโยชที่มีคว�มขัดแย้งกัน ก�รรักษ�

คว�มลับก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน ก�รปฏิบัติต่อลูกค้� คู่แข่ง	

พนักง�น คว�มปลอดภัยด้�นคว�มปลอดภัยและส่ิง

แวดล้อมและมีระเบียบปฏิบัติ ท่ีชัดเจนได้สื่อส�รให้

พนักง�นทร�บเกี่ยวกับข้อห้�มว่�ด้วยก�รละเมิดลิขสิทธิ์

หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�เกี่ยวกับเครื่องหม�ยก�รค้�

สนิค้� โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ระบบเทคโนโลยสี�รสนเทศ

2.	 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

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

กฎหม�ยและเป ็นประโยชน์ต ่อสังคม สนับสนุนให ้

พนักง�นปฏิบัติง�นอย่�งมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ด	ี

ในก�รต่อต้�นคอรัปช่ัน บริษัทเปิดช่องท�งให้มีก�รแจ้ง

เบ�ะแส	โดยมีขั้นตอนก�รแจ้งและวิธีก�รพิจ�รณ�ข้อร้อง

เรียนหรือข้อเสนอแนะผ่�นคณะกรรมก�ร รวมทั้งก�ร

คุ ้มครองผู ้แจ ้ ง เพื่อให ้รู ้ สึกปลอดภัยท่ีจะร�ยง�น

พฤติกรรมที่น ่�สงสัยว ่�อ�จเป็นก�รกระทำ�ที่ฝ ่�ฝ ืน

นโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทหรือส่งสัยว่�อ�จ

เป็นก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ�ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

หรือบุคคล�กรของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบ�ยลงโทษ

พนักง�นที่ทุจริต	โดยไม่มีก�รประนีประนอมใดๆ

3.	 การเคารพสิทธิมนุษย์ชน

	 บริษทัประกอบธรุกจิด้วยคว�มเค�รพต่อสิทธมินษุยชน

โดยมีนโยบ�ยส ่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชน		

เสรีภ�พตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่�งเสมอภ�ค ซึ่งเป็น

ฐ�นร�กของก�รบริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล ด้วย

ก�รปฏิบัติต่อพนักง�นอย่�งเท่�เทียม	 เค�รพในคว�มเป็น

ปัจเจกและคว�มมีศักดิ์ศรีโดยที่ผ่�นม�ไม่เคยมีข้อร้อง

เรยีนเรือ่งก�รละเมดิสทิธมินษุยชน ด้�นนโยบ�ยก�รจ้�งง�น 

บริษัทฯ พิจ�รณ�จ�กคว�มรู้ คว�มส�ม�รถประสบก�รณ์

พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้มีโอก�สก้�วหน้� รวมถึง

ก�รจ้�งง�นคนพิก�ร แรงง�นต่�งช�ติ	ทุกคนจะได้รับก�ร

ปกป้อง ภ�ยใต้กฎหม�ยและระเบียบข้อบังคับเดียวกัน

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  

	 บริษทัฯ ตระหนกัดีว่�พนกัง�นทกุคน เป็นทรพัย�กร

ที่มีค่�ที่สุดของบริษัทฯ ดังน้ันจึงให้ก�รดูแลทุกด้�นอย่�ง

เสมอภ�คเท่�เทียมและเป็นธรรมทั้งด้�นก�รแต่งตั้ง โยก

ย้�ย ผลตอบแทน สวัสดิก�รด้�นต่�งๆ ก�รฝึกอบรมและ

พัฒน�ก�รจัดก�รด้�นองค์คว�มรู้ ก�รจัดก�รด้�นคว�ม

ก้�วหน้�ในส�ยง�น โดยคำ�นึงถึงหลักก�รจูงใจให้

หลักการและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	ประกอบด้วย	8	ข้อดังนี้
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พนักง�นได้ปฏิบัติง�นอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ	มีระบบก�ร

ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน มีก�ร

วิเคร�ะห์ค่�ง�น	ก�รจัดระดับตำ�แหน่งง�น		และโครงสร้�ง

ค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม

5.	 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

	 	 ก�รผลิตสินค้�ของบริษัทจะมีนโยบ�ยที่เน้นให้

สินค้�มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นส�กล ในร�ค�ที่เหม�ะสม	

โดยสินค้�จะผ่�นกระบวนก�รออกแบบและเทคนิคท�ง

วิศวกรรมที่มีก�รทดสอบต�มม�ตรฐ�น	 เพื่อดูแลสุขภ�พ

ของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นซึ่งมีร�ยละเอียด ดังนี้

	 •	รักษ�สภ�พแวดล้อมท้ังในกระบวนก�รผลิตและ 

	 	 ก�รใช้ง�นของลกูค้�โดยก�รใช้วตัถดุบิทีม่สี�รประกอบ 

	 	 อินทรีย์ระเหย	(VOC)	ตำ่�

	 •	สร้�งสภ�พแวดล้อมและอ�ก�ศที่ดีโดยก�รลดส�ร 

	 	 พิษที่ตกค้�งจ�กวัตถุดิบโดยคำ�นึงถึงสุขภ�พของผู ้

	 	 ใช้ง�นสินค้�เป็นหลัก

	 •	สร้�งคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�ว่�สินค้�ปลอดจ�ก 

	 	 ส�รก่อภูมิแพ้และส�รก่อมะเร็งโดยก�รรับรองทั้ง 

	 	 สินค้�และกระบวนก�รผลิตตลอดทั้งกระบวนก�ร

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	

 • สิ่งแวดล้อม 

  เยื่อกระดาษกันกระแทก 

	 	 	 ก�รมุ ่งเน้นดำ�เนินกิจกรรมด้�นสิ่งแวดล้อม 

	 	 เพื่อตอบสนองนโยบ�ยขององค์กรให้บรรลุผล 

	 	 สำ�เร็จม�อย ่�งต ่อเนื่อง จ�กแนวคิดเปลี่ยน 

	 	 ลักษณะบรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยปกป้องสินค้�และเสริม 

	 	 คว�มแข็งแรง เร�ได้เปลี่ยนจ�กก�รใช้โฟมกัน 

	 	 กระแทก ซึ่งเป็นวัตถุดิบส่งผลกระทบเมื่อหมดอ�ย ุ

	 	 ก�รใช้ง�น ด้�นก�รกำ�จัดด้วยก�รฝังกลบต้องใช ้

	 	 ระยะเวล�หล�ยสิบปีที่จะย่อยสล�ยหรือก�รกำ�จัด 

	 	 โดยก�รเผ�ทำ�ล�ยก็ยังคงสร้�งผลมลภ�วะท�ง 

	 	 อ�ก�ศและสิ้นเปลืองทรัพย�กรในก�รทำ�ง�นเร� 

	 	 จึงเปลี่ยนม�ใช้วัสดุที่ผ่�นกระบวนก�รรีไซเคิลอัด 

	 	 ข้ึนรูปวัตถุดิบในก�รบรรจุกันกระแทกสินค้� นั่น 

	 	 คือ เยื่อกระด�ษกันกระแทกและหลังจ�กก�รนำ� 

	 	 สินค้�ไปติดตั้งให้กับลูกค้�แล้ว เร�ก็ได้นำ�เยื่อ 

	 	 กระด�ษนี้กลับม�ใช้ซำ้�ใหม่ได้อีกด้วยเร�ได้เริ่ม 

	 	 โครงก�รนี้ม�ตั้งแต่ปี 2559–ปัจจุบันโครงก�รนี ้

	 	 ช่วยลดก�รทิ้งขยะที่ย่อยสล�ยย�กและก�รนำ�กลับ 

	 	 ม�ใช้ยังช่วยลดก�รทำ�ล�ยต้นไม้ได้ปีละ	184		ต้น	

 •	ลดปริมาณเศษผ้าปนเปื้อน	

	 	 	 เศษผ้�ทำ�คว�มสะอ�ดวสัดุสำ�คญัในกระบวนก�ร 

	 	 ทำ�คว�มสะอ�ดเฟอร์นิเจอร์ก่อนส่งเศษผ้�ทำ�	

	 	 คว�มสะอ�ดวัสดุสำ�คัญในกระบวนก�รทำ�คว�ม 

	 	 สะอ�ดเฟอร ์นิ เจอร ์ก ่อนส ่งมอบถึงมือลูกค ้�			 

	 	 บริษัทฯ มีตระหนักถึงก�รใช้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

	 	 และลดก�รก่อให้เกิดขยะปนเปื ้อนที่ต ้องนำ�ไป 

	 	 กำ�จัดจึงได้จัดทำ�โครงก�รลดก�รใช้เศษผ้�ข�ว ป	ี 

	 	 2561	เทียบปีฐ�น	2560	ซึ่งส�ม�รถลดปริม�ณก�ร 

	 	 ใช้เศษผ้�ข�วได้	41%	

 • พลังงาน

  ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต 

	 	 	 บริษัทตระหนักถึงก�รเพิ่มประสิทธิภ�พและ 

	 	 ก�รลดก�รสูญเสียของพลังง�นในระบบอัดอ�ก�ศ 

	 	 ด้วยก�รส�นต่อโครงก�รท่ีทำ�ม�อย่�งต่อเนื่องทุกป	ี 

	 	 ไม่ว่�จะเป็นโครงก�รลดอัตร�ก�รรั่วไหลของระบบ 

	 	 อัดอ�ก�ศก�รศึกษ�จุดคุ้มทุนในก�รลงทุนอุปกรณ์ 

	 	 ต่�งๆ ในระบบอัดอ�ก�ศ เช่น เพิ่มขน�ดถังลม 

	 	 ต้นท�งและก�รต่อระบบท่อลมให้เป็นวงแหวน	 

	 	 Loop ring เพื่อลดภ�ระก�รทำ�ง�นของปั ้มลม	 

	 	 ส�ม�รถจ่�ยแรงดันลมเพียงพอกับคว�มต้องก�รใน 

	 	 ก�รใช้ง�น	 และประหยัดพลังง�นด้วยเช่นเดียวกัน	 

	 	 ซึ่งจะได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่�วในต้นปี	2562

  ระบบแสงสว่าง

	 	 	 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงก�รต่อเนื่องจ�กปีที่แล้ว 

	 	 ในก�รเปลี่ยนหลอดไฟฟ้�แบบ	 High	 bay	 400W	 

	 	 ม�เป็นหลอด	High	bay	LED120W	ในกระบวนก�ร 

	 	 ผลิตแทน ซึ่งจะช่วยลดปริม�ณก�รใช้พลังง�น 

	 	 ไฟฟ้�แสงสว่�งในพ้ืนท่ีเดิมได้ม�กกว่� 70% ซึ่ง 

	 	 เป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่�	 ทั้งลดต้นทุนก�รผลิต	 

	 	 ได้แสงสว่�งม�กข้ึน ช่วยให้ก�รทำ�ง�นสะดวกม�ก 

	 	 ขึ้น อีกทั้งยังลดคว�มร้อนสะสมในโรงง�นได้เป็น 

	 	 อย่�งดีนอกจ�กนั้นยังส�ม�รถช่วยลดภ�วะโลกร้อน	 

	 	 ให้กับโลกของเร�ด้วยเช่นเดียวกัน

  ระบบความร้อน

	 	 	 ศึกษ�จุดคุ้มทุนในก�รลงทุนอุปกรณ์ต่�งๆ ใน 

	 	 เต�อบสี	ซึ่งใช้พลังง�นทั้งไฟฟ้�	และแก็ส	LPG	ใน 

	 	 ปริม�ณที่ม�กซึ่งกระบวนก�รดังกล่�วก็เป็นพื้นที่ี่
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•	 กิจกรรมวันเด็ก ชวนน้องแยกขยะ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกำ�แพง		อ.บ�งปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธย�

•	 โครงการปันกัน	โดย	บริษัทฯ	ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์	ด้วยก�ร

บริจ�คเฟอร์นิเจอร์มือสอง ในกิจกรรมปันกันของใหญ่ นำ�ไป

จำ�หน่�ยเป็นทุนก�รศึกษ�แก่เด็กที่ด้อยโอก�ส			

ด้านการศึกษา

ที่ซึ่งจะได้ปรับปรุงระบบดังกล่�วในต้นปี	2562

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

	 	 บริษัทได้ให้ก�รสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่�งสมำ่�เสมอ รวมถึงก�ร

ปลูกจิตสำ�นึกก�รแบ่งปัน	ก�รมีจิตอ�ส�	มีศีลธรรมในก�รดำ�เนินชีวิต	มีคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	ให้เกิดขึ้นแก่

พนักง�นทุกระดับอย่�งต่อเนื่อง โดยก�รสอดแทรกกิจกรรมต่�งๆ ให้พนักง�นได้มีส่วนร่วมด้วยคว�มตระหนักถึงสังคม	

ชุมชนต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน	โดยบริษัทฯ		ได้ดำ�เนินก�รดังต่อไปนี้

01 การประกอบ 
ธุรกิจ
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•	 โครงการเหลือขอ โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิบ้�นนก

ขมิ้นรับบริจ�คสิ่งของเหลือใช้ นำ�ไปจำ�หน่�ยเป็นทุนก�ร

ศึกษ�แก่เด็กที่ด้อยโอก�ส

•	 มอบเงิน 100,000 บ�ทเพ่ือเป็นทุนก�รศึกษ�แด่บุตร	

ของพนักง�นที่มีผลก�รเรียนดี

•	 คณะนักศึกษา ส�ข�วิศวกรรมศ�สตร์ จ�กสถ�บันต่�ง	ๆ	ม�เยี่ยมชมโรงง�น

•	 การจัดให้มีการบริจาคโลหิต	ณ	สภ�ก�ช�ดไทยทุกๆ		ไตรม�ส

ด้านสังคม
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•	 การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น	ประจำาปี		2561

•	 ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชิงท่� จังหวัดพระนครศรีอยุธย�

8.	การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

	 Human	Space	and	Technology	คือ	Core	Value	หรือหัวใจหลักที่ท�ง	ROCKWORTH	ยึดถือเป็นแกนหลักในก�ร

ทำ�ง�นของเร�ซึ่งต่อเนื่องจ�กในปีที่ผ่�นม� เร�มุ่งเน้นที่จะพัฒน�พื้นที่ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy” ถือ

เป็นก�รจัดรูปแบบสถ�นท่ีทำ�ง�น ซึ่งมุ่งเน้นคว�มสุขของผู้ทำ�ง�นเป็นสำ�คัญ ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวก และตอบสนอง

คว�มต้องก�รในก�รทำ�ง�นของผู้ทำ�ง�นให้ได้ม�กที่สุด ผ่�นแนวคิดสำ�คัญทั้ง	3	ข้�งต้น

	 โดยแนวคว�มคิดที่นำ�ม�ใช้พัฒน�คือ Activity-Based Workplace คือก�รจัดสรรพ้ืนที่และสภ�พแวดล้อมให้ 

เหม�ะสมกับกิจกรรมในก�รทำ�ง�นประเภทต่�งๆ โดยจะมีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกิจกรรม

เหล่�นั้นโดยเฉพ�ะ เช่น โต๊ะสำ�หรับน่ังทำ�ง�น Phone Boot สำ�หรับก�รโทรศัพท์หรือพื้นที่เปิดสำ�หรับก�รทำ�ง�นแบบ

ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ (Collaboration)		รวมถึงห้องประชุมหล�กหล�ยขน�ด	ต�มคว�มเหม�ะสมในก�รใช้ง�น	ซึ่งก�รจัด

พื้นที่ในรูปแบบนี้	 เป็นวิธีที่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รพ้ืนท่ีได้อย่�งคุ้มค่�และประหยัดค่�ใช้จ่�ยกว่�ก�รจัดสรรพื้นที่แบบ 

Traditional	Solution	ถึง	30%

	 ในส่วนเทคโนโลยีต่�งๆ	ได้เข้�ม�เปลี่ยนแปลงก�รติดต่อสื่อส�รในก�รทำ�ง�นเป็นอย่�งม�ก	โดยทำ�ให้ก�รทำ�ง�นนั้นมี

01 การประกอบ 
ธุรกิจ
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ประสิทธิภ�พม�กขึ้น, ออฟฟิศที่ทำ�ง�นมีบรรย�ก�ศที่ดีขึ้น, ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยของออฟฟิศลง ในขณะที่รูปแบบของก�ร

ทำ�ง�นก็ค่อยๆ	 เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ	 ในขณะเดียวกัน	Digital	 Business	 ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ทำ�ให้องค์กรต้องปรับตัว

เรื่องก�รเชื่อมต่อและก�รนำ�อุปกรณ์ต่�งๆ ม�ประยุกต์ใช้ในองค์กรให้ม�กขึ้น ในขณะที่เหล่�ผู้ใช้ง�นขององค์กรจะเป็นผู้

กำ�หนดทิศท�งหลักของเทคโนโลยีท่ีองค์กรจะต้องรองรับให้ได้ เพื่อให้ก�รทำ�ง�นทั้งหมดในแต่ละฝ่�ยขององค์กรเป็นไปได้

อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงยิ่งขึ้น

	 ในส่วนของผู้ใช้ง�นนั้นเกี่ยวกับสุขภ�พและก�รยศ�สตร์ (Ergonomic Design) ก�รออกแบบพ้ืนที่ทำ�ง�นด้วยก�ร

จัดสรรพ้ืนที่และสภ�พแวดล้อมท่ีมีคว�มยืดหยุ่นต่อประเภทของก�รทำ�ง�นที่หล�กหล�ย (Flexible Working) เพื่อช่วย

เพิ่มศักยภ�พในก�รทำ�ง�น	(Productivity)	ให้มีคว�มถูกต้อง	รวดเร็ว	และปลอดภัย	รวมถึงช่วยลดคว�มเครียดและคว�ม

เหนื่อยล้�จ�กก�รทำ�ง�นได้อีกด้วย	ทั้งนี้นอกจ�กกระบวนก�รออกแบบข้�งต้นแล้วนั้น	 ผลิตภัณฑ์ของ	 ROCKWORTH	ยัง

มุ่งพัฒน�คุณภ�พสินค้�เพื่อคว�มปลอดภัยในสุขภ�พของผู้ใช้ง�นเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น	(ลดก�รระเหยของส�รก่อมะเร็งใน

วัตถุดิบและกระบวนก�รผลิต)	 โดยในปีนี้ท�ง	 ROCKWORTH	 ได้รับม�ตรฐ�น	 Indoor	 AdvantageTM	 Gold	 –	 Office	 

Furniture ทุกร�ยก�รสินค้�ต่อเนื่องจ�กปีท่ีผ่�นม� นอกจ�กนี้ยังมีส่วนช่วยสำ�หรับก�รออกแบบอ�ค�ร หรือพ้ืนท่ีที่ต้อง

ก�รได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น	LEED	(LEADERSHIP	IN	ENERGY	AND	ENVIRONMENTAL	DESIGN) อีกด้วย
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

	 ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH มุ่งเน้นก�รออกแบบสินค้�ท่ีเป็นม�ตรฐ�นส�กลเพ่ือ

ให้เหม�ะกับกลุ่มลูกค้�ทั้งในและต่�งประเทศท่ีเป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2561 นี้บริษัทฯ

เน้นสินค้�ที่ตอบสนองก�รทำ�ง�นแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นในยุคท่ีต้อง

มีก�รปรับตัวท�งเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็วแบบก้�วกระโดด	

ส่วนของผลิตภัณฑ์	มีตัวอย่�งสินค้�ดังนี้

EMPIRE

	 ระบบชุดโต๊ะทำ�ง�น ซึ่งพัฒน�ให้กับตอบสนองกับคว�มต้องก�รใหม่ๆ และลดภ�ระ

ก�รรับนำ้�หนักของกระดูกสันหลัง โดยส�ม�รถปรับคว�มสูงได้ในระดับต่�งๆกันเพื่อ

เปลี่ยนท่�ท�งก�รทำ�ง�นช่วยลดคว�มเครียด	และคว�มเหนื่อยล้�จ�กก�รทำ�ง�นได้

HAF	 

 ระบบโซฟ�ที่เน้นและส่งเสริมก�รทำ�ง�นในรูปแบบ	WORK	&	RELAX	เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นในปัจจุบัน	ผู้ใช้ง�นที่เป็น	

Generation	ใหม่ที่ทีกระบวนก�รคิดและคว�มเชื่อที่ต่�งจ�กคนยุคเดิมดังนั้น	เฟอร์นิเจอร์ต้องส�ม�รถใช้ง�นปรับเปลี่ยน

ได้หล�กหล�ยรูปแบบหรือ	Function	
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SOFA	STOOL 

 เน้นก�รใช้ง�นในส่วนก�รคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิด

เห็นแบบไม่เป็นท�งก�ร

	 สำ�หรับปี 2561 ทีมวิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ยังมุ่ง

เน ้นก�รพัฒน� นวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และต้อง

สอดคล้องกับพฤติกรรมก�รใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ใช้ง�นรุ่น

ใหม่ ซ่ึงจะเน้นที่ผู ้ใช้ง�นกลุ่มใหม่ในตล�ดแรงง�นเพื่อ

สร้�งคว�มสุข กระตุ้นพลังคว�มคิดสร้�งสรรค์และเพิ่ม

ศักยภ�พในก�รทำ�ง�น	 ของพนักง�นในยุคปัจจุบัน	 เพื่อ

เป็นส่วนร่วมให้คว�มสำ�เร็จของลูกค้�แต่ละร�ยต่อไป
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

	 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	20	กุมภ�พันธ์	2562	โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบ	ซึ่ง

เป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน	3	ท่�น	เข้�ร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมก�รบริษัทได้ประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท	

ประจำ�ปี	 2561	 โดยผลจ�กก�รตรวจสอบภ�ยในและก�รซักถ�มข้อมูลจ�กฝ่�ยบริห�ร	 ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทไม่พบข้อ

บกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยใน	 จึงมีคว�มเห็นร่วมกันว่�	 บริษัทมีระบบก�รก�รควบคุมภ�ยใน

ที่พอเพียงเหม�ะสมต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

	 สำ�หรับองค์ประกอบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัททั้ง	5	ด้�น	ต�มแนวท�งของ	COSO	(The	Committee	of	Spon-

soring	Organizations	of	the	Treadway	Commission)	สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

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

และวัดผลได้ โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมต่อพนักง�น ลูกค้� คู ่ค ้�	

คว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีก�ร

ทบทวนก�รปฏิบัติต�มเป้�หม�ยท่ีกำ�หนดไว้อยู ่ เป ็นประจำ� เพื่อให้

สอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ในขณะนั้น	

1.	การควบคุมภายในองค์กร

2.	การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�และประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จมีผลกระทบต่อก�ร

ดำ�เนินง�นอย่�งสมำ่�เสมอ โดยกำ�หนดให้มีก�รประชุมร่วมกันระหว่�งฝ่�ย

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

ฝ่�ยพัฒน�ภ�พลกัษณ์องค์กร ฝ่�ยก�รเงนิก�รบญัช	ี ฝ่�ยผลติ ฝ่�ยทรพัย�กร

มนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ และแผนกตรวจสอบภ�ยใน โดยมี

กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่เป็นประธ�นที่ประชุม	 เป็นประจำ�ทุกเดือน	 เพื่อ

รับทร�บปัญห�และกำ�หนดวิธีก�รบริห�รจัดก�รร่วมกัน เพื่อควบคุมคว�ม

เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และวงเงินอนุมัติของฝ่�ย

บริห�รในแต่ละระดับไว้อย่�งชัดเจน	และเป็นล�ยลักษณ์อักษร	รวมถึงแบ่ง

แยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของแต่ละหน่วยง�นออกจ�กกัน แยกหน้�ที่

คว�มรับผิดชอบในก�รอนุมัติ	 ก�รบันทึกบัญชี	 และข้อมูลส�รสนเทศ	 ออก

จ�กกันโดยเด็ดข�ด	เพื่อเป็นก�รตรวจสอบซึ่งกันและกัน

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

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

ภ�ยในได้ดำ�เนินก�รไปอย่�งครบถ้วนเหม�ะสม โดยมีแผนกตรวจสอบ

ภ�ยในรับผิดชอบในก�รตรวจสอบ	วิเคร�ะห์	ประเมินผลก�รควบคุมภ�ยใน

ของระบบง�นต่�งๆ และตรวจติดต�มผลก�รปฎิบัติง�นอย่�งต่อเน่ือง

ร�ยง�นก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบและคณะกรรมก�ร

บริษัท ซึ่งมีก�รประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุกไตรม�ส	

	 (1)	 คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มเห็นแตกต่�งจ�กคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทในเร่ืองคว�มเหม�ะสม 

และคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน	

	 (2)	 ผู้สอบบัญชีของบริษัท	คือ	บริษัท	สำ�นักง�น	อี	ว�ย	จำ�กัด	ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี	2561	ได้ให้คว�ม

เห็นต่องบก�รเงินของบริษัทอย่�งไม่มีเงื่อนไขว่�	งบก�รเงินของบริษัทแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน	ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแส

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

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

3.	การควบคุมการปฎิบัติงาน

5.	ระบบการติดตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

4.	ระบบสารสนเทศ	และ 
				การสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญเกี่ยวกับระบบส�รสนเทศ	 โดยได้พัฒน�โปรแก

รมก�รปฎิบัติง�น และร�ยง�นต่�งๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พก�รปฎิบัติง�น	

และสนับสนุนก�รควบคุมภ�ยใน
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท

	 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้เห็นชอบให้ น�งส�วพัชร�ภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน

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

(1)	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม

น�งส�วพัชร�ภรณ์	กิจเพิ่มพูล

ผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน

และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ปริญญ�ตรี

คณะบริห�รธุรกิจ	ส�ข�ก�รบัญชี

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

-	Tools	and	Techniques	For	The	Beginning	Auditors	

-	Facilitating	Results	Using	CSA

-	Advance	Internal	Audit

-	ก�รตรวจประเมินระบบคุณภ�พ	ISO	9001	:	2008

-	Introduction	&	Internal	Auditor	ISO	50001	:	2011

-	Internal	Audit’s	Challenge	in	Value	Adding

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

		ด้วยม�ตรก�รจัดก�รพลังง�นส�กล

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

		ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

		(Business	Continuity	Management	Standard:	BCS)

-	Introduction	and	Internal	Auditor	ISO	9001:2015

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

		ต�มแผนกลยุทธ์	รุ่นที่1/61
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	 บริษัทฯ	 ไม่มีก�รแต่งตั้งตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฎิบัติง�นของบริษัทฯ	 โดยตรง	 แต่บริษัทฯ	 ได้มอบหม�ย

ให้ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยต่�งๆ เป็นผู้รับผิดชอบต�มส�ยง�นในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ก�รปฎิบัติง�นเป็นไปต�มกฎหม�ย กฎ

ระเบียบ	ข้อบังคับ	และข้อกำ�หนดจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

(2)	หัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงาน
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

ปัจจัย 
ความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่�ย	Office	Furniture	ภ�ยใต้	ตร�สัญลักษณ์		“ROCKWORTH”		มีก�ร

ออกแบบสินค้�เป็นรูปแบบที่มีม�ตรฐ�น ครอบคลุมทุกรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น และอยู่ในตล�ดเฟอร์นิเจอร์ม�

น�นกว่�	35	ปี	เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป		ก�รประกอบธุรกิจของบริษัทม�จ�กก�รข�ยง�นโครงก�ร	และข�ยปลีกผ่�นโชว์รูม		

โดยแยกเป็นง�นโครงก�รร้อยละ 60 และง�นข�ยปลีก ร้อยละ 40 ง�นโครงก�รจะมีก�รซื้อข�ยต่อเนื่องในกรณีที่เป็น

ลูกค้�เดิมอยู่แล้ว		ซึ่งจะไม่มีคว�มเสี่ยงที่ลูกค้�โครงก�รจะเป็นไปใช้สินค้�จ�กที่อื่น		ส่วนง�นข�ยปลีกร�ยย่อย	ลูกค้�มีท�ง

เลือกจะเลือกซื้อสินค้�ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ต่อเนื่องในสินค้�ของบริษัทฯ หรืออ�จจะไปเลือกซ้ือจ�กคู่แข่งได้ คว�มเสี่ยง

โดยรวมของก�รประกอบธุรกิจบริษัท	 จะขึ้นอยู่กับก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจในประเทศมีสูง	 โอก�สก�รเพิ่มยอดข�ยของ 

บริษัทฯ ก็จะมีต�มไปด้วยเช่นกัน อนึ่ง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้ถูกออกแบบและพัฒน�ให้ส�ม�รถตอบ

สนองกับคว�มต้องก�รของทุกภ�คส่วนธุรกิจอยู่ต่อเนื่องเสมอม� โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยและคุณภ�พม�ตร�ฐ�นที่ได้

รับก�รรับรองทั้งท�งด้�นผลิตภัณฑ์	 และขบวนก�รผลิต	 อ�ทิ	 เช่น	 ม�ตรฐ�น	 BIFMA,	 ISO9001,	 ISO14001,	 OHSAS	

18001	ISO50001	และ	ESCO	Project	Award	เป็นต้น		ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและสนับสนุนให้บริษัทฯ	ส�ม�รถเข้�แข่งขันรับ

ง�นกับบริษัทฯ	ข้�มช�ติขน�ดใหญ่ได้อย่�งดี

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
					ในปี	2561	อัตร�ดอกเบี้ยของธน�ค�รพ�ณิชย์ยังคงที่	

ไม ่มีผลกระทบท�งก�รเงินต ่อก�รดำ�เนินง�นและ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ เช่นปี 2560 โดยเงินกู้ระยะ

ย�วของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่�งเป็นนัย จึงเป็นผลให้คว�ม

เสี่ยงท�งด้�นดอกเบ้ียนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้�งตำ่�ม�ก	

ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
						ในปี	2561	อัตร�แลกเปลี่ยนเงินบ�ท	/	US	Dollar	

เคลือ่นไหวอยูท่ี่	32.5-33.50 บ�ท ซึง่อยูใ่นอตัร�ทีค่่อนข้�ง

มีเสถียรภ�พ บริษัทฯ มีธุรกรรมท�งด้�นก�รส่งออกและ

นำ�เข้�ในอัตร�ค่อนข้�งตำ่� และมีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน		 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำ�สัญญ�ป้องกันคว�มเสี่ยงท�งด้�น

อัตร�แลกเปลี่ยนไว้เสมอม�

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 	 	 	 	 คว�มเสี่ยงในก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯ	นั้นยังถือว่�

อยู ่ในเกณฑ์ที่ตำ่� เนื่องจ�กลูกหนี้ของบริษัทฯ มีหล�ก

หล�ยและมีจำ�นวนม�ก	 อีกทั้งบริษัทฯ	 ยังมีก�รตรวจเช็ค

เครดิตลูกค้�ก่อนสำ�หรับลูกค้�โครงก�รที่มีมูลค่�ก�รสั่ง

ซื้อ	และลูกค้�ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	จะมีคว�มส�ม�รถใน

ก�รชำ�ระเงิน
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	 ตลอดปี	2561	ที่ผ่�นม�บริษัทฯ	ได้มีก�รปรับปรุงวิธีทำ�ง�นและขบวนก�รผลิต	เพื่อลดจำ�นวนพนักง�นในโรงง�นเสมอ

ม�		จึงทำ�ให้บริษัทฯ	มิได้มีคว�มเสี่ยงด้�นแรงง�น		อีกทั้งยังมีแรงง�นต่�งช�ติม�กม�ยเข้�ม�ห�ง�นในประเทศไทย		จึงทำ�

ให้บริษัทฯ	ส�ม�รถเลือกคัดสรรพนักง�นได้อย่�งเพียงพอ

	 ในส่วนของสำ�นักง�นใหญ่เน่ืองจ�กท่ีตั้งสำ�นักง�นใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนอโศก-ดินแดง อยู่ใกล้กับสถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดิน

พระร�ม	9	ซึ่งเป็นศูนย์กล�งธุรกิจ		เป็นผลให้บริษัทฯมีพนักง�นที่สนใจเข้�ร่วมง�นกับบริษัทฯ	อย่�งเพียงพอ	จ�กผลของที่

บริษัทฯ	ตั้งอยู่ในทำ�เลที่สะดวกต่อก�รเดินท�งไป-กลับ

	 บริษัทได้จัดทำ�ประกันภัยต่�งๆ	ครอบคลุมทรพัย์สินหลักของบริษัท	เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กภัยธรรมช�ติ		นอกจ�ก

นี้	 บริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�แผนรองรับก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่องในกรณีที่มีเหตุก�รณ์ธรรมช�ติ

ที่ส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นต�มปกติของบริษัท โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งหน่วยง�นที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

อย่�งต่อเน่ือง เช่น ฝ่�ยผลิต ฝ่�ยบัญชี-ก�รเงินและฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศได้รับมอบหม�ยให้

เตรียมแผนสำ�หรับภ�วะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจำ�เป็น		เพื่อลดคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

	 ในปี	 2561	 บริษัทฯ	 มิได้มีก�รลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นใด บริษัทร่วมที่ได้ลงทุนไปแล้วที่ผ่�นม�มีผลประกอบก�รที่ดีมี

กำ�ไร	แต่เนื่องจ�กทุนที่ลงไปในบริษัทร่วมเป็นอัตร�ที่น้อยม�ก	ร้อยละ	40	ของทุนจดทะเบียน	จึงมิได้มีนัยยะกับคว�มเสี่ยง

ในก�รลงทุน	และงบก�รเงินของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ

รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่า

(ล้านบาท)
ภาระผูกพัน

1.	ที่ดิน			

	 •	 ที่ตั้ง	294-300	ถ.อโศก-ดินแดง	เขตห้วยขว�ง	กทม.		 

	 	 เนื้อที่		0-1-50		ไร่

	 •	 ที่ตั้ง		678	ริมคลองส�มเสน		ถ.อโศก-ดินแดง	เขต 

	 	 ห้วยขว�ง	กทม.	โฉนดเลขท่ี	2859	เน้ือท่ี	0-0-73	ไร่

	 •	 ที่ตั้งนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน	เลขที่	681	หมู่	2	 

	 	 ต.คลองจิก	อ.บ�งปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธย�			 

	 	 เน้ือท่ี	19-3-08		ไร่	ใช้เป็นท่ีต้ังอ�ค�รโรงง�นและคลังสินค้�

	 •	 ที่ตั้งนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน	โฉนดเลขที่	48751			 

	 	 ต.คลองจิก	อ.บ�งปะอิน	จ.พระนครศรีอยุธย�	 

	 	 เน้ือท่ี	1-0-50		ไร่		จะใช้เป็นท่ีต้ังอ�ค�รท่ีพักพนักง�น 

	 	 ในอน�คต

	 •	 ที่ตั้งนิคมอุตส�หกรรมนวนคร	เลขที่	101/62/1,3			 

	 	 ถ.พหลโยธิน	จ.ปทุมธ�นี	เน้ือท่ี	5-3-70	ไร่	ใช้เป็นท่ีต้ัง 

	 	 คลังสินค้�	

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

57.00

	 	 27.74

94.90

5.40

35.55

ติดภ�ระจำ�นอง

-ไม่มี-

ติดภ�ระจำ�นอง

-ไม่มี-

ติดภ�ระจำ�นอง

2.	อ�ค�รสำ�นักง�น/โรงง�น/โกดัง

	 •	 ท่ีต้ังนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน		พ้ืนท่ี	17,387	ต�ร�งเมตร 

	 •	 ท่ีต้ังนิคมอุตส�หกรรมนวนคร	พ้ืนท่ี	6,646	ต�ร�งเมตร

	 •	 ที่ตั้งอ�ค�รสำ�นักง�นอโศก	พื้นที่	962.9	ต�ร�งเมตร

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

0.00

34.05

26.90

ติดภ�ระจำ�นอง

ติดภ�ระจำ�นอง

ติดภ�ระจำ�นอง
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รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่า

(ล้านบาท)
ภาระผูกพัน

3.	ตึกแถว	3	ชั้น

	 •	 เลขที่	292	/	1-12	,	294/1-3	,298	และ	300	 

	 	 ถ.อโศก-ดินแดง	เขตห้วยขว�ง	กรุงเทพฯ

Leasehold	สัญญ�สิ้น

สุด	31	ธค.	62

2.54 	โอนสิทธิก�รเช่�

4.	ส่วนปรับปรุงอ�ค�รและสิทธิก�รเช่� 26.63

5.	เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักง�น 	6.44

6.	เครื่องจักรและอุปกรณ์ 50.28 ติดภ�ระจำ�นอง

7.	ย�นพ�หนะ 2.97
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

ข้อพิพาท
ทางกฎหมาย
	 บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทกฎหม�ยใดๆ	ทั้งสิ้น	รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อก�ร

ดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไป 
ของบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)	

ROCKWORTH	PUBLIC	COMPANY	 294-300	ถ.อโศก-ดินแดง	แขวงบ�งกะปิ	เขตห้วยขว�ง

LIMITED	 กรุงเทพมห�นคร

โทรศัพท์			 0-2246-8888	

โทรส�ร			 0-2247-8899

ทะเบียนบริษัทเลขที่	 0107537000084

Website	 www.rockworth.com

E-mail	 sales@rockworth.com

	 intsales@rockworth.com

วันที่ก่อตั้ง	 20	พฤศจิก�ยน	2534

จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์	 5	มกร�คม	2537

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

ทุนจดทะเบียน	 200,000,000	 บ�ท

ทุนชำ�ระแล้ว	 200,000,000	 บ�ท

ประเภทหุ้น	 หุ้นส�มัญ		20,000,000			หุ้น

มูลค่�หุ้น	 10		บ�ท/หุ้น
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01 การประกอบ 
ธุรกิจ

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10

บริษัท	ร้อกเวิธ	ซิสเต็มส์	เฟอร์นิเจอร์	อินเดีย	ไพรเวท	ลิมิเต็ด		

ROCKWORTH	SYSTEMS		 800	West,	Road	R1	South,	SRI	City	Special	Economic	Zone,

FURNITURE	INDIA	PVT.	LTD.	 NH-5	Tada,	Chittoor	District,	Andhra	Pradesh	-	517	588.

โทรศัพท์	 +91.85.7630	8872	

โทรส�ร	 +91.85	7630	8899

วันที่จดทะเบียน	 20	มีน�คม	2551

ประเภทธุรกิจ	 ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

ทุนจดทะเบียน	 350	ล้�นรูปี	

ทุนชำ�ระแล้ว	 261	ล้�นรูปี	

ประเภทหุ้น	 หุ้นส�มัญ	7,000,000	หุ้น

มูลค่�หุ้น	 50	รูปี/หุ้น

อัตร�ส่วนที่บริษัทถืออยู่	 40%



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2018 35

บุคคลอ้างอิง

1.	นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	 93	ชั้น	14	ถนนรัชด�ภิเษก	

(ประเทศไทย)		จำ�กัด	 แขวงดินแดง	เขตดินแดง 

	 กรุงเทพมห�นคร	10400

	 โทรศัพท์	0-2009-9000

	 โทรส�ร	0-2009-9991

	 SET	Contact	center	0-2009-9999

2.	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

-	ไม่มี		-

3.	ผู้สอบบัญชี

น�งส�ววธู	ขยันก�รน�วี		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่	5423					

น�งส�วสุพรรณี	ตริย�นันทกุล	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่	4498		

น�ยปรีช�	อรุณน�ร�		 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่	5800	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่		5423	

บริษัท	สำ�นักง�น	อีว�ย	จำ�กัด	 ชั้น	33	อ�ค�รเลครัชด�	193/136-137	ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่

	 กรุงเทพมห�นคร	10110

	 โทรศัพท์	0-2264-0777

	 โทรส�ร	0-2264-0790

4.	ที่ปรึกษากฏหมาย

น�ย	บัญช�	เกยุร�พันธ์	 197	ซอยรัชด�นิเวศน์	แขวงส�มเสนนอก	เขตห้วยขว�ง

	 กรุงเทพมห�นคร	10310

	 โทรศัพท์	08-1621-3612	



02
การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ



38	 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ

40	 โครงสร้างการจัดการ

50	 รายการระหว่างกัน
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02 การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
และการจัดการ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว
	 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	ณ	31	ธันว�คม	2561	จำ�นวน	200,000,000	บ�ท	(สองร้อยล้�นบ�ท)	แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ		

จำ�นวน	20,000,000	หุ้น	(ยี่สิบล้�นหุ้น)	มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ	10	บ�ท	เรียกชำ�ระแล้ว	200,000,000	บ�ท	(สองร้อยล้�น

บ�ท)

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	10	ร�ยแรก	และสัดส่วนก�รถือหุ้น	ณ	วันที่	25	มีน�คม	2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น % ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

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

2.น�ยช�ญชัย		กุลถ�วร�กร 4,000,000 20.000

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

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

5.น�ยดุษฎี		พงษ์สุทธิมนัส 1,100,000 5.500

6.น�ยวิเชียร	ศรีมินินทร์นิมิต 999,400 4.997

7.น�งส�วรัชนี		พงษ์สุทธิมนัส 992,800 4.964

8.น.ส.ณัฐิก�		พงษ์สุทธิมนัส 990,000 4.950

9.น�งจ�รุณี		พงษ์สุทธิมนัส 599,706 2.998

10.น�งส�วสวรรญ�		วัฒน�ยนต์ 549,800 2.749

11.ผู้ถือหุ้นร�ยอื่นๆ 3,505,855 17.529

รวม 20,000,000 100.000

หมายเหตุ

	 1.	 ก�รจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปต�มนิย�มผู้ที่เกี่ยวข้องต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่	กจ.17/2551	ลงวันที่	15	 

	 	 ธันว�คม	2551	เท่�นั้น			มิใช่ก�รจัดกลุ่มต�มม�ต�	258	แห่ง	พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	(รวมถึงที่มีก�รแก้ไข)	แต่อย่�งใด

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

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

	 	 น�ยชัชว�ล	พงษ์สุทธิมนัส	และน�งจ�รุณี	พงษ์สุทธิมนัส	 

	 	 ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่ออำ�น�จในก�รจัดก�รบริษัท
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	 ข้อมูลบริษัทฯ	มีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล	ในอัตร�ไม่เกินกว่�ร้อยละ	60	ของกำ�ไรสุทธิของงบก�รเงินรวมหลังจ�กหัก

ภ�ษีเงินได้แล้ว			

หมายเหตุ	 :	*	ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท	ครั้งที่	2/2562	เมื่อวันที่	6	มีน�คม	2562	มีมติงดจ่�ยเงินปันผลสำ�หรับผล

ประกอบก�รปี	2561	แก่ผู้ถือหุ้น

สถิติการจ่ายเงินปันผล	ปี	2553-2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ปี เงินปันผลสิ้นปี
หุ้นละ / บาท

คิดเป็นร้อยละ
ของกำาไรสุทธิ

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%
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02 การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

โครงสร้าง
การจัดการ

ผู�ถือหุ�น
Shareholder

คณะกรรมการ
Board of Director

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive 

Director

กรรมการผู�อํานวยการใหญ�
President

ประธานกรรมการบริหาร
Chief executive officer

ฝ�ายขาย
Sales

ฝ�ายบริหารงานต�างประเทศ
International 

Operation

ฝ�ายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting

ฝ�ายผลิต
Production

ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Human Resource & 

Information 
Technology

ฝ�ายวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ�

Research & Development

ฝ�ายพัฒนา
ภาพลักษณ�องค�กร

Corporate Branding

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee
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	 ประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร	4	ท่�นและกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร	

5	ท่�น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	มีร�ยชื่อคณะกรรมก�รและคณะกรรมก�รบริห�ร	ดังนี้	

คณะกรรมการบริษัท  

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

2.	 น�ยสุรพงษ์	 สิทธ�นุกูล	 กรรมก�ร

3.	 น�ยไชยยงค์	 สุทธิมนัส	 กรรมก�ร

4.	 น�ยสุรชัย	 โชติจุฬ�งกูร	 กรรมก�ร

5.	 ศ.(พิเศษ)พลโทพิศ�ล	 เทพสิทธ�	 กรรมก�ร

6.	 น�ยสุรพจน์	 สุวรรณพ�นิช	 กรรมก�ร

7.	 น�ยไชยรัตน์	 เดชไกรศักดิ์	 กรรมก�ร

8.	 น�ยดุษฎี	 พงษ์สุทธิมนัส	 กรรมก�ร

9.	 น�ยช�ญชัย	 กุลถ�วร�กร	 กรรมก�ร

คณะกรรมการบริหาร
1.	 น�ยไชยยงค์	 พงษ์สุทธิมนัส	 ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2.	 น�ยชัชว�ล	 พงษ์สุทธิมนัส	 กรรมก�รบริห�ร

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

4.	 น�ยดุษฎี	 พงษ์สุทธิมนัส	 กรรมก�รบริห�ร

	 นอกเหนือจ�กที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่�ด้วยเรื่องคณะกรรมก�รแล้ว ยังได้กำ�หนดให้คณะ

กรรมก�รบริษัท	 ประกอบด้วย	 กรรมก�รอิสระ	 (Independent	 Directors)	 3	 คน	 จำ�นวนที่เหลือเป็น	 กรรมก�รที่เป็นผู้

บริห�ร	(Executive	Directors)	และกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร	(Non-Executive	Directors)	โดยได้กำ�หนดนิย�ม	ดังนี้	

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

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์		และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	1	ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่

อ�จมีคว�มขัดแย้ง	ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผุ้ที่เกี่ยวข้องด้วย

	 2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รบริห�ร	 ลูกจ้�ง	 พนักง�น	 ที่ปรึกษ�ที่ได้รับเงินเดือนประจำ�	 หรือผู้มีอำ�น�จควบคุม

ของบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง	เว้นแต่จะพันจ�กตำ�แหน่งดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่�	

2	ปี

	 3.	 ไม่เป็นบุคคลท่�มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต	 หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฏหม�ยในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด�	

คู่สมรส	พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผุ้บริห�ร	ผุ้ถือหุ้นร�ยใหญ่	ผู้มีอำ�น�จควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับก�ร

เสนอให้เป็นผู้บริห�ร	หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

	 4.	 ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในลักษณะที่อ�จ

เป็นก�รขัดขว�งก�รใช้วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระ

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

เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท

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

คณะกรรมการและกรรมการบริหาร
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02 การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

กรรมการบริหาร	(Executive	Directors)
หม�ยถือกรรมก�รที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�น

ประจำ�	และเป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(Non-Executive	Directors)
	 หม�ยถึง	 กรรมก�รจ�กภ�ยนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมก�ร

บริห�รผู้มีอำ�น�จ ลงน�มผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริห�ร	

หรือพนักง�นประจำ�ของบริษัทของบริษัท โดยจำ�นวน

กรรมก�รที่มีได้ผู้บริห�รอ�จเห็นไปต�มสัดส่วนของเงิน

ลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

	 โดยคณะกรรมก�รเป็นผู้พิจ�รณ�คัดเลือกกรรมก�รที่

มีคุณสมบัติเหม�ะสม ไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มท่ีกำ�หนด

ไว้ในกฏหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด และข้อบังคับ

ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพิจ�รณ�จ�กวิสัย

ทัศน์	ทักษะ	ประสบก�รณ์	คว�มหล�กหล�ยในด้�นคว�ม

รู้คว�มส�ม�รถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท	มีคว�ม

รู้คว�มเข้�ใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำ�รงตำ�แหน่ง

กรรมก�รหรือผู้บริห�รในธุรกิจที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผล

ประโยชน์	(Conflict	of	Interest)	รวมทั้งก�รอุทิศเวล�ให้

เพียงพอเพ่ือปฏิบัติหน้�ท่ีต�มคว�มรับผิดชอบได้อย่�งเต็มท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ	วันท่ี31	ธันว�คม	2561	ประกอบด้วย

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

2.	 น�ยสุรพจน์	สุวรรณพ�นิช	 กรรมก�รตรวจสอบ

3.	 น�ยไชยรัตน์	เดชไกรศักด์ิ	 กรรมก�รตรวจสอบ

	 โดย พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ เป็นผู้มีคว�มรู้และคว�มเช่ียวช�ญด้�นบัญชี และมี

ประสบก�รณ์ในก�รสอบท�นงบก�รเงิน

	 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมก�รอิสระ เพ่ือเสริมสร้�งประสิทธภ�พ

ในก�รดำ�เนินก�รเพ่ิมมูลค่�ให้องค์กร ดูแลกำ�กับกิจก�รให้มีระบบก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีท้ังกระบวน โดยได้แต่งต้ังคณะ

กรรมก�รตรวจสอบของบริษัท	ประกอบด้วย	กรรมก�รท่ีเป็นกรรมก�รอิสระ	และผู้ทรงคุณวุฒิอย่�งน้อย	3	ท่�น	และอย่�งน้อย	

1	 ท่�นต้องมีคว�มรู้ด้�นบัญชีหรือก�รเงิน	 มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ	 2	 ปี	 กรรมก�รตรวจสอบซ่ึงพ้นจ�กตำ�แหน่งต�ม

วะระอ�จได้รับก�รแต่งต้ัง กลับม�ใหม่ได้ในกรณีท่ีตำ�แหน่งกรรมก�รตรวจสอบว่�งลงเพร�ะเหตุอ่ืนนอกจ�กถึงคร�วออกต�ม

ว�ระ	ให้กรรมก�รบริษัทแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน	3	เดือน	เพ่ือให้กรรมก�รตรวจสอบ

มีคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุม

ส�มัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำ�เสนอประวัติของบุคคลนั้น โดย

มีร�ยละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ม�รถ

ตัดสินจ�กส�รสนเทศที่ได้รับ เพ่ือเลือกตั้งกรรมก�รต�ม

หลักเกณฑ์	 และวิธีก�รต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทซึ่งเป็นวิธี	1	share	:	1	vote

คณะกรรมก�รจะเป็นผู้ เลือกกรรมก�รคนหนึ่ ง เป็น

ประธ�นกรรมก�ร และเลือกกรรมก�รคนหนึ่ง หรือ

หล�ยคนเป็นรองประธ�นกรรมก�รก็ได้ อีกทั้งยังเป็น

ผู้แต่งตั้ง ประธ�นกรรมก�รบริห�ร กรรมก�รบริห�ร

กรรมก�ร ผู้จัดก�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ เลข�นุก�ร

บริษัท และคณะอนุกรรมก�รอื่นๆ	ต�มที่เห็นสมควร

	 บริษัทให้ก�รสนับสนุนกรรมก�รทุกท่�นได้เข้�รับก�ร

อบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ 

Effective Audit Committee ของสถ�บันกรรมก�ร 

บรษิทัไทย นอกเหนอืจ�กคว�มรูจ้�กคูม่อืหนงัสอืต่�งๆ อ�ทเิชน่ 

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียน

กรรมก�รตรวจสอบ ตลอดจนก�รเยี่ยมชมกิจก�รและ

โรงง�นของบริษัท เพื่อให้กรรมก�รเข้�ใจธุรกิจและก�ร

ดำ�เนินง�นของบริษัทได้ม�กขึ้น
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มจีำ�นวนครบต�มทีค่ณะกรรมก�รบรษัิทกำ�หนด โดยบคุคลทีเ่ข้�เป็นกรรมก�รตรวจสอบแทนจะอยูใ่นตำ�แหน่งเท่�ว�ระทีย่งั

เหลืออยู่ของกรรมก�รตรวจสอบที่ตนแทน และกำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบอย่�งน้อยปีละ4 ครั้งทุก

ไตรม�ส

อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมดีงันี้
1.	 สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทัฯ	ให้ตรงต่อคว�มเป็นจรงิ	ครบถ้วน	เพยีงพอ	และเชือ่ถอืได้

2.	 สอบท�นให้บริษทัฯ	มีก�รตรวจสอบภ�ยในท่ีเพยีงพอ	และมรีะบบควบคมุภ�ยในทีเ่หม�ะสม	และมปีระสทิธิภ�พ

3.	 พจิ�รณ�คดัเลอืกและเสนอก�รแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	รวมถงึก�รพจิ�รณ�ค่�ตอบแทนผูส้อบบญัชี

4.	 สอบท�นให้บริษทัฯ	ปฏบิตัติ�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้อง

5.	 สอบท�นไม่ให้เกดิคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์

6.	 จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบรษิทัฯ	ซึง่ร�ยง�นดงักล่�วต้องลงน�ม 

	 โดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

7.	 ปฏบิตักิ�รอ่ืนใดต�มท่ีคณะกรรมก�รบรษัิทฯ	มอบหม�ย	และคณะกรรมก�รตรวจสอบเหน็ชอบ

อำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรหิาร
1.	 กำ�หนดนโยบ�ยและทศิท�งในก�รดำ�เนนิง�นของบริษทั รวมไปถงึก�รกำ�กบัและควบคมุดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนนิก�รให้ 

	 เป็นไปต�มนโยบ�ยทีก่ำ�หนดไว้อย่�งมีประสทิธภิ�พ	และประสทิธผิล

2.	 ตดิต�มและให้คว�มสนใจ	ในก�รดำ�เนนิกิจก�รของบรษิทัไปอย่�งต่อเนือ่ง	เพ่ือเพิม่มูลค่�และผลผลติให้แก่กจิก�ร

3.	 ปฏบิตัหิน้�ทีด้่วยคว�มซือ่สตัย์สุจรติ	 ใช้คว�มระมดัระวงั	 และดแูลไม่ให้เกดิคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งบริษทั 

	 กบัผูบ้รหิ�รหรอืผูถื้อหุน้ร�ยใหญ่	เพือ่รักษ�ไว้ซึง่ผลประโยชน์ของบริษทั

4.	 รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รปกติต�มข้อบังคับของบริษัท	 

	 และเพือ่พจิ�รณ�ร�ยก�รทีม่นียัสำ�คญั หรอืผลกระทบสำ�คญัต่อบรษิทั

5.	 จัดให้มกี�รควบคมุภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน และควบคมุระบบบญัชใีห้มีร�ยง�นท�งก�รเงนิท่ีเชือ่ถอืได้

6.	 จัดให้มีก�รเปิดเผยส�รสนเทศ และข้อมลูท�งก�รเงนิ ให้แก่ผูถ้อืหุน้ และประช�ชนทัว่ไปทร�บ โดยเป็นไปอย่�งถกูต้อง 

	 ครบถ้วนและโปร่งใส	 	

7.	 ปฏบิตัหิน้�ทีใ่ห้เป็นไปต�มกฎหม�ย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุน้ รวมไปถงึก�ร 

	 ปฏิบตัใิห้เป็นไปต�มระเบยีบข้อบังคบัของตล�ดหลกัทรพัย์

อำานาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท	
1.	 ปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ 

	 บรษัิท ตลอดจนมติคณะกรรมก�รและมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุ้นด้วยคว�มซ่ือสตัย์สจุรติ รบัผดิชอบ ระมดัระวงัและรกัษ�ผล 

	 ประโยชน์บรษัิทและของผู้ถอืหุน้ บนพ้ืนฐ�นของหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่ี

2.	 กำ�หนดวสิยัทศัน์	ภ�รกจิ	ทศิท�ง	นโยบ�ย	เป้�หม�ย	และงบประม�ณของบรษิทั

3.	 พจิ�รณ�อนมัุตแิผนธรุกิจประจำ�ปี	งบประม�ณค่�ใช้จ่�ยประเภททุน	ทีน่ำ�เสนอโดยคณะกรรมก�รบริห�ร

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

	 ดงักล่�วเป็นประจำ�ปีละครัง้

5.	 กำ�กบัดแูลและตดิต�มผลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบรหิ�รอย่�งสมำ�่เสมอให้เป็นไปต�มนโยบ�ย เป้�หม�ย และแผนง�นที ่

	 กำ�หนดไว้อย่�งมปีระสิทธภิ�พและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่�ท�งเศรษฐกจิสงูสดุให้แก่กจิก�ร และสร้�งผลตอบแทนทีด่ี 

	 ให้แก่ผูถ้อืหุน้

6.	 ให้คว�มสำ�คญัต่อก�รเปิดเผยส�รสนเทศทีส่ำ�คญัและจำ�เป็นต่อก�รตดัสนิใจลงทนุในหลกัทรพัย์ของบรษิทั ต�มข้อบงัคบั 

	 ตล�ดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
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02 การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

7.	 จัดให้มรีะบบก�รบญัช	ีก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิและก�รสอบบัญชทีีม่คีว�มเชือ่ถือได้	ถกูต้อง	และแสดงถงึฐ�นะของบรษัิท 

	 ทีเ่ป็นจรงิต�มม�ตรฐ�นก�รบญัชี

8.	 จดัให้มรีะบบควบคุมภ�ยในท่ีเพยีงพอ รวมทัง้ดแูลให้มกีระบวนก�รในก�รประเมนิคว�มเพยีงพอของก�รควบคมุภ�ยใน	 

	 และก�รตรวจสอบภ�ยในท่ีมปีระสทิธิภ�พ

9.	 พจิ�รณ�เรือ่งคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์อย่�งรอบคอบ โดยกำ�หนดแนวท�งทีชั่ดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของ 

	 บริษทัและผูถื้อหุน้โดยรวมเป็นสำ�คญั

10.	 จัดให้มรีะบบบรหิ�รคว�มเสีย่งทีเ่หม�ะสมและตดิต�มอย่�งสมำ�่เสมอ

11.	 	แต่งต้ังคณะอนกุรรมก�รต่�งๆ	ได้แก่	คณะกรรมก�รบริห�ร	คณะกรรมก�รตรวจสอบ	คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� 

	 ค่�ตอบแทน	คณะอนุกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง	กรรมก�รผูจ้ดัก�ร	ผูบ้รหิ�รระดบัสูงและเลข�นุก�รบรษัิท	เพือ่ให้ดำ�เนิน 

	 กิจก�รของบริษัทภ�ยใต้ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริห�ร หรือกรรมก�รผู้จัดก�ร หรือ 

	 อ�จมอบอำ�น�จทีท่ำ�ให้ผูร้บัมอบอำ�น�จส�ม�รถอนมุตัริ�ยก�รทีผู่ร้บัอำ�น�จหรอืบคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี	 

	 หรอือ�จมคีว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่กบับรษิทั หรอืบรษัิทย่อย ห�กมกี�รมอบอำ�น�จให้บคุคลใด ต้อง 

	 เป็นไปต�มมติทีป่ระชมุคณะกรรมก�รบรษัิททีม่กีรรมก�รตรวจสอบเข้�ร่วมประชุมด้วย

12.	 	แต่งต้ังบคุคลทีเ่หม�ะสมไปเป็นกรรมก�รของบรษิทัย่อย	เพือ่ควบคมุก�รบรหิ�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของบรษิทั ถกูต้อง 

	 ต�มกฏหม�ยและหลกัเกณฑ์ของตล�ดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

13.	 ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสยีของตนและผูเ้กีย่วข้องให้บรษิทัทร�บ

14.	 จดัให้มบีรรทดัฐ�นก�รปฏิบัตงิ�นของคณะกรรมก�รโดยรวมและของกรรมก�รแต่ละคน อย่�งมหีลกัเกณฑ์ และทำ�ก�ร 

	 ประเมนิผลปฏิบตังิ�นเป็นประจำ�ทกุปี

	 ทั้งน้ี	 อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วข้�งต้นไม่รวมถึงก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และร�ยก�ร

ได้ม�หรอืจำ�หน่�ยไปซึง่ทรพัย์สนิท่ีสำ�คญัของบรษิทัจดทะเบยีน ต�มกฏเกณฑ์ของตล�ดหลกัทรพัย์และคณะกรรมก�รกำ�กับ

ตล�ดทนุ และบรษัิทจะต้องปฏทินิให้เป็นไปต�มกฏ ระเบยีบ และข้อบงัคับของตล�ดหลกัทรพัย์ทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนัน้ๆ นอกจ�ก

นี	้อำ�น�จดังกล่�วข้�งต้นไม่รวมถงึเร่ืองอืน่ๆ ทีข้่อบงัคบัของบรษัิทกำ�หนดให้ต้องขออนมุตัจิ�กทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น

อำานาจหน้าท่ีของประธานกรรมการบรษิทั
1.	 เรียกประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและดูแลก�รจัดส่ง 

	 หนังสือนัดประชุมรวมท้ังเอกส�รต่�งๆ เพื่อให้คณะ 

	 กรรมก�รได้รบัข้อมูลอย่�งเพยีงพอและทนัเวล�

2.	 เป็นประธ�นท่ีประชมุคณะกรรมก�รบรษิทั

3.	 เสริมสร้�งม�ตร�ฐ�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของ 

	 คณะกรรมก�รบรษิทั

4.	 เป็นประธ�นทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และควบคมุก�รประชมุ 

	 ให้เป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัท และต�มระเบียบ 

	 ว�ระทีก่ำ�หนดไว้

5.	 ดแูลให้ก�รตดิต่อสือ่ส�รระหว่�งกรรมก�รและผูถ้อืหุน้ 

	 เป็นไปอย่�งมปีระสทิธิภ�พ

6.	 ปฏบิตัหิน้�ทีต่�มทีก่ฏหม�ยกำ�หนดไว้โดยเฉพ�ะให้

	 เป็นหน้�ทีข่องประธ�นกรรมก�ร

หลกัเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ
	 ก�รสรรห�คณะกรรมก�รนั้นบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รสรรห�บคุคลเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รห�กเป็นก�ร	

เสนอแต่งตั้งกรรมก�รร�ยใหม่ พิจ�รณ�จ�กองค์ประกอบ

และคุณสมบัติที่สอดคล้องต�มกฎหม�ยและข้อก�หนดที่	

เกีย่วข้องได้แก่พ.ร.บ.	 บรษัิทมห�ชนจำ�กดั	 พระร�ชบัญญัติ

หลกัทรพัย์และตล�ดหลกัทรัพย์	พ.ศ.2535	รวมถงึ	ข้อบังคับ

บรษัิทโดยคำ�นงึถึงก�รกำ�หนดให้เพศ	ระดบัก�รศกึษ�	คว�ม

รู้คว�มส�ม�รถทักษะวิช�ชีพ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นมี

คว�มเชีย่วช�ญเฉพ�ะด้�นและมภี�วะ	คว�มเป็นผูน้ำ�	 	วสัิย

ทัศน์กว้�งไกลอันเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินกิจก�รของ

บรษัิทรวมถงึคุณธรรมและจรยิธรรมพิจ�รณ�จ�กทกัษะ
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และคว�มจำ�เป็นทีย่งัข�ด		รวมถงึคณุสมบติัทีเ่หม�ะและสอดคล้องกบัองค์ประกอบอืน่ต�มกลยทุธ์ท�งธรุกจิของบริษทั	สำ�หรับ

ก�รเสนอแต่งตัง้กรรมก�รร�ยเดมิ	 พจิ�รณ�จ�กองค์ประกอบเพิม่เตมิในด้�นผลก�รปฏบิติัง�นทีผ่่�น	 ม�	 ก�รให้ข้อเสนอแนะ

และคว�มคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนนิกิจก�รของบรษิทัโดยมกีระบวนก�รทีโ่ปร่งใส	สร้�งคว�มม่ันใจให้แก่ผูถ้อืหุ้น

	 หมายเหตุ

	 -	 ค่�ตอบแทนค่�เบีย้ประชมุเป็นร�ยปี

	 -	สทิธปิระโยชน์อืน่	ไม่มี

กรรมการผูมี้อำานาจลงนามผกูพนับรษิทั
	 	 	 ร�ยชือ่กรรมก�รผูม้อีำ�น�จลงน�มผกูพันบรษิทั		ร้อกเวิธ		จำ�กดั		(มห�ชน)		ประกอบด้วย

	 	 	 น�ยชชัว�ล	 พงษ์สทุธิมนสั

	 	 	 น�ยสรุพงษ์	 สทิธ�นกูุล

	 	 	 น�ยไชยยงค์	 พงษ์สทุธมินสั

	 	 	 น�ยดษุฎ	ี พงษ์สทุธิมนสั

	 	 	 โดย	น�ยชชัว�ล		พงษ์สุทธมินสั,	น�ยสรุพงษ์		สทิธ�นุกลู,	น�ยไชยยงค์		พงษ์สุทธมินสั	และน�ยดษุฎ	ี	พงษ์สุทธมินสั		

กรรมก�รสองคนลงล�ยมอืช่ือร่วมกัน	และประทับตร�สำ�คญัของบรษิทั
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02 การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร/คณะอำานวยการจัดการ

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

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

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

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

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

	 	 	 	 	 	 	 	 รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยพัฒน�ภ�พลักษณ์องค์กร

5.	 น�ยช�คริต	 	 วรช�ครียนันท์	 	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

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

7.	 น�ยไมตรี	 	 ศรีทิพโพธิ์	 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ

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

9.	 น�งส�วนวรัตน์	 พิล�ภรณ์ชัย	 	 ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ย

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

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุม	
	 ตำ�แหน่งของผู้บริห�ร		และผู้มีอำ�น�จควบคุมในบริษัท			

รายชื่อ
  บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ

1.	น�ยชัชว�ล	 พงษ์สุทธิมนัส X X X

2.	น�ยสุรพงษ์	 สิทธ�นุกูล X X

3.	น�ยไชยยงค์	 พงษ์สุทธิมนัส X X

4.	น�ยสุรชัย	 โชติจุฬ�งกูร X

5.	ศ.(พิเศษ)พลโทพิศ�ล	 เทพสิทธ� X

6.	น�ยแพทย์สุรพจน์	 สุวรรณพ�นิช X

7.	น�ยไชยรัตน์	 เดชไกรศักดิ์ X

8.	น�ยดุษฎี	 พงษ์สุทธิมนัส X X

9.	น�ยช�ญชัย	 กุลถ�วร�กร X
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ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารและคณะอำานวยการจัดการ

ชื่อ – สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 
5 ปี ย้อนหลัง ชื่อหน่วย

งาน
ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

1.	น�ยชัชว�ล		พงษ์สุทธิมนัส

				ประธ�นกรรมก�ร

				กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

75 ปริญญ�ตรี	ส�ข�รัฐศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

21.500 2555

2556	-	ปัจจุบัน	

ประธ�น

กรรมก�รบริห�ร

ประธ�น

กรรมก�ร

บมจ.	ร้อกเวิธ

บมจ.	ร้อกเวิธ

2.	น�ยไชยยงค์		พงษ์สุทธิมนัส

				ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

				กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

65 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ

ห�วิทยม�ลัยธรรมศ�สตร์

0.003 2555

2556	-	ปัจจุบัน

กรรมก�รผู้จัดก�ร

ใหญ่

ประธ�นกรรมก�ร

บริห�ร

บมจ.	ร้อกเวิธ

บมจ.	ร้อกเวิธ

3.	น�ยดุษฎี		พงษ์สุทธิมนัส

				กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

				กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

47 ปริญญ�ตรี	ส�ข�ก�รตล�ด

OKLAHOMA	CITY	 

UNIVERSITY

5.500 2555

2556	–	ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมก�ร

ผู้จัดก�ร

กรรมก�รผู้

อำ�นวยก�รใหญ่

บมจ.	ร้อกเวิธ

บมจ.	ร้อกเวิธ

4.	น�ยสุรพงษ์		สิทธ�นุกูล

				กรรมก�รบริห�ร

				กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

70 ปริญญ�ตรี	ส�ข�ก�รจัดก�ร

อุตส�หกรรม

สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�

พระนครเหนือ

5.750 2555

2556	-	ปัจจุบัน	

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

บมจ.	ร้อกเวิธ

บมจ.	ร้อกเวิธ

5.	น�ยสุรชัย		โชติจุฬ�งกูร

				กรรมก�รบริห�ร

68 มัธยมศึกษ�ปีที่	3 5.431 2555	-	ปัจจุบัน กรรมก�รผู้

จัดก�รใหญ่

บจก.เอส.

พี.ซีฯ

6.	ศ�สตร�จ�รย์พิเศษพลโทพิศ�ล			เทพสิทธ�

				ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

				กรรมก�รอิสระ

86 พ�ณิชย์ศ�สตร์บัณฑิต

นิติศ�สตร์บัณฑิต

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง

ท�งก�รบัญชี

ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแห่ง

ประเทศไทย

เลขทะเบียน	2321

-ไม่มี- 2555	-	ปัจจุบัน ประธ�นคณะ

กรรมก�รตรวจ

สอบ

ประธ�นคณะ

กรรมก�รสรร

ห�	และกำ�หนด

ค่�ตอบแทน

บมจ.บีทีเอส	

โฮลดิ้ง	

บมจ.บีทีเอส	

โฮลดิ้ง

7.	น�ยสุรพจน์		สุวรรณพ�นิช

				กรรมก�รตรวจสอบ

				กรรมก�รอิสระ

76 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

แพทย์ศ�สตร์บัณฑิต

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

-ไม่มี- 2555	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษ�สม�คม

โรงพย�บ�ล

	เอกชน

8.	น�ยไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์

				กรรมก�รตรวจสอบ

				กรรมก�รอิสระ

69 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

-ไม่มี- 2555	-	ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจ

สอบ

กรรมก�รสรรห�

และกำ�หนด

	ค่�ตอบแทน

บมจ.

เพรซิเดนท์	

ไรซ์	

โปรดักส์

9.	น�ยช�ญชัย		กุลถ�วร�กร

				กรรมก�ร

62 ปริญญ�โท	คณะเศรษฐศ�สตร์

จุฬ�ลงกร์มห�วิทย�ลัย

20.000 2556	–	2557

2558	–	ปัจจุบัน

กรรมก�รบริห�ร

กรรก�รบริห�ร

บล.เคทีบี	จก.

บล.เอเอส

แอล	จก.
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02 การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 คณะกรรมการ

	 จำ�นวน 9 ท่�น (เป็นคณะกรรมก�ร Audit Committee 3 ท่�น) ได้รับเบี้ยประชุม ค่�ตอบแทนในรอบ 1 ปี เป็น 

	 จำ�นวนเงิน 1,080,000 บ�ท

 คณะกรรมการ/คณะอำานวยการการจัดการ

	 จำ�นวน 10 ท่�น ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นคณะกรรมก�รด้วย จำ�นวน	4	ท่�น	จะได้รับผลตอบแทนสำ�หรับรอบระยะเวล�

	 1	ปี	ซึ่งประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัส	เป็นจำ�นวน	38.28	ล้�นบ�ท

	 ค่าตอบแทนอื่นๆ

	 	 -	ไม่มี	-
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เลขานุการบริษัท

	 คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งต้ัง น�งส�วเบญจพร พลล� 

ทำ�หน้�ที่เป็นเลข�นุก�รบริษัท โดยพิจ�รณ�แล้วว่�มี

คุณสมบัติต�มที่คณะกรรมก�รกำ�หนดมีคว�มเหม�ะสม	

มีประสบก�รณ์ทำ�หน้�ที่เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท	

เพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมก�รบริษัท	 โดย

กำ�หนดหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ	ดังนี้

	 1.	 ปฏิบัติหน้�ท่ีด้วยคว�มรับผิดชอบ คว�มระมัดระวัง 

	 	 	 และคว�มซ่ือสัตย์สุจริต รวมท้ังปฏิบัติให้เป็นไป 

	 	 	 ต�มกฏหม�ย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัท 

	 	 	 มติคณะกรรมก�ร	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 2.	 ดูแลคณะกรรมก�ร และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไป 

	 	 	 ต�มกฏหม�ย	และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 3.	 หน้�ที่เก่ียวกับก�รดูแลกิจก�รท่ีดี โดยเปิดเผย 

	 	 	 ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องต�มกฏระเบียบ	 

	 	 	 ข้อบังคับ ประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ 

	 	 	 หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

	 	 	 แห่งประเทศไทย และจัดทำ�นโยบ�ยก�รกำ�กับ 

	 	 	 ดูแลกิจก�รที่ดีของบริษัท

	 4.	 ก�รจัดประชุมคณะกรรมก�ร และก�รประชุม 

	 	 	 ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปต�มกฏหม�ย ข้อบังคับของ 

	 	 	 บริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่�งๆ และจัดเตรียมว�ระ 

	 	 	 ก�รประชุม จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมของ 

	 	 	 คณะกรรมก�รและผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

	 	 	 ภ�ยในกำ�หนดเวล�และมีก�รจัดเก็บเอกส�รเพื่อ

	 	 	 อ้�งอิงและตรวจสอบได้ตลอดจนติดต�มให้มีก�ร 

	 	 	 ปฏิบัติต�มมติที่ประชุม

	 5.	 จัดเก็บ และจัดส่งสำ�เน�ร�ยง�นก�รมีส่วนได้ 

	 	 	 เสียของกรรมก�รและผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริห�ร ให้ 

	 	 	 ประธ�นกรรมก�รและประธ�นกรรมก�รตรวจ 

	 	 	 สอบทร�บภ�ยใน	7	วันทำ�ก�ร	นับแต่วันที่บริษัท 

	 	 	 ได้รับร�ยง�นนั้น

	 6.	 ดูแลและเก็บรักษ�ทะเบียนต่�งๆ ของบริษัท	 

	 	 	 ได้แก่ทะเบียนผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่	ทะเบียนกรรมก�ร 

	 	 	 บริษัท		และติดต่อกับน�ยทะเบียนของบริษัท

	 7.	 ดูแลและจัดเก็บเอกส�รสำ�คัญ	เช่น	ร�ยง�นก�รม ี

	 	 	 ส่วนได้เสียของกรรมก�ร ผู้บริห�ร และร�ยง�น 

	 	 	 ก�รประชุมคณะกรรมก�รและผู้ถือหุ้น และตร� 

	 	 	 ประทับของบริษัท

	 8.	 ติดต่อประส�นง�นกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทร�บสิทธิ 

	 	 	 ต่�งๆ ของผู้ถือหุ้นและข่�วส�รของบริษัท และ 

	 	 	 อำ�นวยคว�มสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

	 9.	 ดำ�เนินก�รอื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ด 

	 	 	 ทุนประก�ศกำ�หนด

	 ในกรณีที่เลข�นุก�รบริษัทพ้นจ�กตำ�แหน่งหรือไม่

อ�จปฏิบัติหน้�ที่ได้ ให้คณะกรรมก�รแต่งตั้งเลข�นุก�ร

บริษัทคนใหม่ภ�ยใน 90 วันนับแต่วันท่ีเลข�นุก�รบริษัท

คนเดิมพ้นจ�กตำ�แหน่งหรือไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่
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02 การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ

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

ซื้อข�ยสินค้�และบริก�รต�มร�ค�และเงื่อนไขที่ได้ตกลง	 ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ	 โดยมีก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว	

บริษัทฯ	ขอแจ้งร�ยละเอียดเพิ่มเติมสำ�หรับร�ยก�รธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน	ดังนี้

ชื่อบริษัท
ความ

สัมพันธ์
ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ รายละเอียดและความสมเหตุสมผล
ของรายการ2561 2560

1.	บริษทั	ร้อกเวธิ	ซสิเตม็ส์		 

			เฟอร์นิเจอร์	(อินเดีย)	 

			ไพรเวท	จำ�กัด

บริษัทร่วม

(ถือหุ้น	

41%)

ซื้อข�ยสินค้�และ

วัตถุดิบ

และก�รคำ้�ประกัน

9 18 ดำ�เนินก�รต�มธุรกิจปกติท�งก�รค้�	โดยมี

เงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป

2.	บริษัท	คอฟฟี่	พร็อพ 

			เพอร์ตี้ส์	พลัส	จำ�กัด

มีกรรมก�ร

ร่วม

ค่�เช่�และบริก�ร

และค่�

ส�ธ�รณปูโภค

1.10 1.10 เป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เล

เดียวกันกับบริษัทฯ	พร้อมระบบ

ส�ธ�รณูปโภค	ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�กว่�ร�ค�ค่�

เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่	3	สัญญ�มี

กำ�หนด	1	ปี	ระยะเวล�สิ้นสุดคือ	1	ตุล�คม	

2562

3.	บริษัท	คอปเปอร์

			คร�วน์	จำ�กัด

มีกรรมก�ร

ร่วม

ค่�เช่�และบริก�ร

และค่�

ส�ธ�รณปูโภค

1.15 1.15 เป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เล

เดียวกันกับบริษัทฯ	พร้อมระบบ

ส�ธ�รณูปโภค	ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�กว่�ร�ค� 

ค่�เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่	3	สัญญ�

มีกำ�หนด	3	ปี	ระยะเวล�สิ้นสุดคือ

31	ธันว�คม	2562

4.	บริษัท	คร�วน์

			อินโนเวชั่น	จำ�กัด

มีกรรมก�ร

ร่วม

ค่�เช่�และบริก�ร

และค่�

ส�ธ�รณปูโภค

0.36 0.12 เป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เล

เดียวกันกับบริษัทฯ	พร้อมระบบ

ส�ธ�รณูปโภค	ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�กว่�ร�ค�ค่�

เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่	3	สัญญ�มี

กำ�หนด	1	ปี	ระยะเวล�สิ้นสุดคือ	31	สิงห�คม	

2562
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

การค้ำาประกัน

	 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกัน และมีคว�มเห็นว่�ร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�ว เป็นร�ยก�รซึ่งส่วน

ใหญ่เกี่ยวเนื่องก�รซื้อข�ยสินค้� ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกัน และเป็นไปต�ม

ธุรกิจปกติท�งธุรกิจ

	 ในส่วนค่�เช่�และบริก�รและค่�ส�ธ�รณูปโภค เป็นก�รให้เช�่พื้นที่ว�่งในที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ เพ่ือเพิ่มร�ยได้และ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

	 ในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน กรณีที่บริษัทฯ	มีร�ยก�รซื้อข�ย	สินค้�และบริก�รระหว่�งกัน	 ให้ใช้ร�ค�เช่นเดียวกับที่

คิดกับบุคคลภ�ยนอกและเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันทุกร�ยไตรม�ส เพ่ือดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

ระหว่�งกัน

	 คณะกรรมก�รตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลร�ยก�รระหว่�งกันดังกล่�วที่อ�จเกิดขึ้นในอน�คตว่�จะเป็นไป

ด้วยคว�มสมเหตุสมผลและมีอัตร�ผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่�งไรก็ต�มเนื่องจ�กร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่

เป็นร�ยก�รที่ดำ�เนินไปต�มธุรกิจปกติ	โดยบริษัทฯ	ยังคงยึดถือคว�มสมเหตุสมผล

และคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสมในเงื่อนไขและร�ค�ที่เป็นธรรมเป็นหลัก

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

จะปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎ ประก�ศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย	์

และ/หรือ	ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 บริษัทฯ คำ้�ประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน	228	ล้�นรูปี	(2560:	228	ล้�นรูปี)
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03 ฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงาน

ข้อมูลทาง
การเงินที่สำาคัญ

บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561,2560	และ	2559

2561 2560 2559

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินลงทุนชั่วคร�ว

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

สินค้�คงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	40,974,719	

	100,279,449	

	117,299,176	

	122,633,460	

	14,394,929

5.2

12.7

14.9

15.5

1.8

	49,689,218	

	99,366,264	

	71,928,038	

	112,849,124	

	7,379,850

7.1

14.1

10.2

16.1

1.1

	77,375,682	

	108,189,981	

	89,799,380	

	118,278,971	

	5,386,062

10.1

14.1

11.7

15.5

0.7

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	395,581,733	 50.1 	341,212,494	 48.6 	399,030,076	 52.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระค้ำ�ประกัน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนระยะย�วอื่น

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

สิทธิก�รเช่�

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

	20,325,000	

	86,100	

	1,500,000	

	69,600,000	

	296,586,529	

	1,686,156	

	2,254,320	

	2,238,521

2.6

0.0

0.0

0.2

8.8

37.5

0.2

0.3

0.0

0.3

	20,778,949	

	131,600	

 - 

	1,500,000	

	65,500,000	

	259,035,961	

	3,096,980	

	4,640,954	

	4,244,270	

	2,217,688

3.0

0.0

0.0

0.2

9.3

36.9

0.4

0.7

0.6

0.3

	11,625,543	

	5,253,704	

 - 

	1,500,000	

	63,490,000	

	273,713,885	

	4,765,337	

	950,866	

 - 

	5,205,841

1.5

0.7

0.0

0.2

8.3

35.8

0.6

0.1

0.0

0.7

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	394,276,626	 49.9 	361,146,402	 51.4 	366,505,176	 47.9

รวมสินทรัพย์ 	789,858,359	 100.0 	702,358,896	 100.0  765,535,252 100.0

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

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561,2560	และ	2559

2561 2560 2559

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนด

ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึง

กำ�หนด

ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

เงินรับล่วงหน้�ค่�สินค้�

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	130,000,000	

	88,144,688	

	10,080,000	

	504,185	

	19,078,839	

	5,978,509

16.5

0.0

11.2

1.3

0.1

2.4

0.0

0.8

	136,000,000	

	1,642,360	

	68,570,905	

 - 

	1,427,577	

	18,458,036	

 - 

	3,746,720

19.4

0.2

9.8

0.0

0.2

2.6

0.0

0.5

	140,000,000	

	6,431,466	

	75,168,982	

 - 

	1,678,118	

	12,621,543	

	6,116,619	

	6,626,195

18.3

0.8

9.8

0.0

0.2

1.6

0.8

0.9

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	253,786,221	 32.1 	229,845,598	 32.7 	248,642,923	 32.5

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะย�ว	-	สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนด

ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

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

ที่ถึง

กำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี	

	18,240,000	

	1,072,291	

	53,495,182	

	3,718,759

2.3

0.1

6.8

0.5

 - 

	1,573,331	

	49,674,663	

 -

0.0

0.2

7.1

0.0

 - 

	3,248,291	

	44,311,126	

	6,141,565

0.0

0.4

5.8

0.8

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	76,526,232	 9.7 	51,247,994	 7.3 	53,700,982	 7.0

รวมหนี้สิน  330,312,453 41.8 	281,093,592	 40.0 	302,343,905	 39.5

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

			10	บ�ท

ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว

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

			10	บ�ท

กำ�ไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	สำ�รองต�มกฎหม�ย

			ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	200,000,000	

	200,000,000	

	13,650,000	

	167,154,102	

	78,741,804

25.3

25.3

1.7

21.2

10.0

	200,000,000	

	200,000,000	

	13,100,000	

	156,877,647	

	51,287,657

28.5

28.5

1.9

22.3

7.3

	200,000,000	

	200,000,000	

	13,100,000	

	199,278,176	

	50,813,171

26.1

26.1

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

(หน่วย	:	บ�ท)
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03 ฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงาน

บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561,	2560,	2559

2561 2560 2559

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

กำาไรขาดทุน:

รายได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

ร�ยได้อื่น

	624,003,517	 100.0 	542,370,276	 100.0 	706,288,333	 100.0

 		กำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อ

ก�รลงทุน

			กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน

			กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทร่วม

			อื่น	ๆ

	4,100,000	

	8,203,246

0.7

0.0

0.0

1.3

	2,010,000	

 - 

 - 

	5,337,151

0.4

0.0

0.0

1.0

 - 

	189,726	

 - 

	6,090,255

0.0

0.0

0.0

0.9

รวมร�ยได้อื่น 	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

ต้นทุนข�ยและบริก�ร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	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

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม

				ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์	

(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	19,549,605	

0.0

3.1

0.0

	(36,620,684)

 -

0.0

-6.8

0.0

	27,109,547	

	8,038,252

0.0

3.8

1.1

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และผลประโยชน์	(ค่าใช้จ่าย)	ภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน

	19,549,605	

	(7,623,658)

3.1

-1.2

	(36,620,684)

	(8,023,184)

-6.8

-1.5

	35,147,799	

	(9,484,670)

5.0

-1.3

กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนผลประโยชน์	(ค่าใช้จ่าย)

ภาษีเงินได้

ผลประโยชน์	(ค่�ใช้จ่�ย)	ภ�ษีเงินได้

	11,925,947	

	(1,099,492)

1.9

-0.2

	(44,643,868)

	9,852,228

-8.2

1.8

	25,663,129	

	(7,482,635)

3.6

-1.1

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี 	10,826,455	 1.7 	(34,791,640) -6.4 	18,180,494	 2.6

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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561,	2560,	2559

2561 2560 2559

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง

กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์

เผื่อขาย

หัก:	ผลกระทบของภาษีเงินได้

	867,684	

	(173,537)

0.1

0.0

	593,108	

	(118,622)

0.1

0.0

	380,837	

	(76,167)

	0.1	

	(0.0)

ร�ยก�รที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง

			-	สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ 	694,147 0.1 	474,486 0.1 	304,670 	0.0

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลัก

คณิตศ�สตร์ประกันภัย

กำ�ไรจ�กก�รตีร�ค�ที่ดิน

หัก:	ผลกระทบของภ�ษีเงินได้

	33,450,000	

	(6,690,000)

0.0

-1.1

	(3,261,142)

	652,228

-0.6

0.1

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง	

			-	สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ 	26,760,000 4.3 	(2,608,914) -0.5 #REF! #REF!

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	27,454,147	 4.4 	(2,134,428) -0.4 #REF! #REF!

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	38,280,602	 6.1 	(36,926,068) -6.8 #REF! #REF!

กำาไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี  0.54 	(1.74) 	0.91

(หน่วย	:	บ�ท)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 201858

03 ฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงาน

บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

(หน่วย	:	บ�ท)

2561
จำานวนเงิน

2560
จำานวนเงิน

2559
จำานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำ�ไร	(ข�ดทุน)	ก่อนภ�ษี

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

			จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

			ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(โอนกลับ)

			ตัดจำ�หน่�ยลูกหนี้ก�รค้�

			ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ	(โอนกลับ)

			ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย

			ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

			(กำ�ไร)	ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทร่วม

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

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

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

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

			สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

			ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

			ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย

11,925,947	

(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

(44,643,868)

(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

25,663,129	

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

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

			และหนี้สินดำ�เนินง�น

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

			ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

			สินค้�คงเหลือ

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

			สินทรัพย์อื่น

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

			เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น

41,983,925	

(42,440,545)

(7,924,756)

(6,468,418)

(20,834)

15,610,622	

2,852,592

2,872,048	

17,973,287	

2,017,318	

(1,677,146)

2,988,153	

(8,419,413)

2,957,019

79,283,491	

13,205,829	

34,850,660	

346,037	

(397,166)

(6,214,315)

(4,308,017)

เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

			จ่�ยผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

			จ่�ยดอกเบี้ย

			จ่�ยภ�ษีเงินได้

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)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน (4,608,341) 755,585	 100,912,703	



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2018 59

บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)
งบกระแสเงินสด	(ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

(หน่วย	:	บ�ท)

2561
จำานวนเงิน

2560
จำานวนเงิน

2559
จำานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินสดจ่�ยซื้อเงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

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

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่�ยค่�สิทธิก�รเช่�

0	

0	

0	

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

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทลดลง

จ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว

ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะย�ว

เงินปันผลจ่�ย

(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

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี

(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	

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด

				ซื้ออุปกรณ์ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน

				ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่�ยชำ�ระ

0	

3,936,765

0	

1,858,381

1,807,118	

1,693,953

40,974,719 49,689,218 77,375,682
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อัตราส่วนที่สำาคัญทางการเงิน

(หน่วย	:	บ�ท)

งบการเงินรวม 2561 2560 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง	(เท่�)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว	(เท่�)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้�	(เท่�)

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ	(เท่�)

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

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้	(เท่�)

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้	(วัน)

Cash	Cycle	(วัน)

1.56	

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร	(Profitability	Ratio)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น	(%)

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

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

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)

29.85%

3.13%

1.70%

2.36%

25.25%

-6.75%

-6.33%

-8.26%

31.99%

4.98%

2.55%

3.93%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน	(Efficiency	Ratio)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์	(%)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร	(%)

อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์	(เท่�)

1.37%

3.65%

0.79

-4.95%

-13.43%

0.77

2.37%

6.64%

0.92

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratio)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่�)

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

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น	(บ�ท)

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น	(บ�ท)

0.72	

2.56	

22.98	

0.54

0.67	

(4.56)

21.06	

(1.74)

0.65	

3.71	

23.16	

0.91
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การวิเคราะห์และ
คำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ภาพรวมธุรกิจ	
	 ภ�พรวมตล�ดเฟอร์นิเจอร์ในครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น

จ�กก�รขย�ยตัวของคอนโดมิเนียมและอสังห�ริมทรัพย์

ต่�งๆ แต่ในส่วนตล�ดออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นช่วงที่

ก�รชะลอตัวของตล�ดถึงจุดตำ่�สุด และเริ่มกลับม�ฟื้นตัว

และน้อยไตรม�สสุดท้�ยของปี และค�ดว่�จะปรับตัวดีขึ้น

อีก	ในปี	2562	จ�กม�ตร�ก�รกระตุ้นก�รลงทุนจ�กภ�ครัฐ	

ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ อย่�งไร

กด็	ี กลยทุธ์และนวตักรรมก�รออกแบบพืน้ท่ีรปูแบบใหม่จะ

ช่วยกระตุ้นคว�มต้องก�รและส่งเสริมให้ตล�ดสดใสม�ก

ขึ้น

1.	 สรุปรายงานการสอบบัญชี	
	 ในระยะเวล� 3 ปี	ท่ีผ่�นม�	คอืช่วงระหว่�งปี	2559-2561 

คว�มเห็นของผู้สอบบัญชีแสดงคว�มเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข

โดยเห็นว่�	 งบก�รเงินของบริษัทแสดงฐ�นะก�รเงินผลก�ร

ดำ�เนินง�น	 และกระแสเงินสดของ	 บริษัท	 ร้อกเวิธ	 จำ�กัด	

(มห�ชน)	โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�ร

บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2.	 ผลการดำาเนินงาน
	 ผลประกอบก�รของบริษัท	 สำ�หรับปี	 2561	 บริษัท

กำ�ไรสุทธิรวมเป็นจำ�นวน	10.83	ล้�นบ�ท	ในปีที่ผ่�นม�	มี

ก�รเปลี่ยนแปลงร�ยก�รของผลก�รดำ�เนินง�น	ท่ีมีส�ระ

สำ�คัญพอสรุปได้ดังนี้

 •	ยอดขายและบริการ	 เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนเป็นจำ�นวน		

81.63	 ล้�นบ�ท	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 15.05	 โดยยอดข�ย

และบริก�รในประเทศเพิ่มขึ้น	 88.77	 ล้�นบ�ท	 โดยยอด

ข�ยและบริก�รในต่�งประเทศลดลง	9.30	ล้�นบ�ท	 เนื่อง

ม�จ�กสภ�วะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น	 จ�กก�ร

วิเคร�ะห์ส่วนง�นข�ยพบว่�	 สัดส่วนก�รตอบรับก�รสั่งซื้อ

ต่อก�รเสนอร�ค�และมูลค่�ก�รนำ�เสนอร�ค�เพิ่มสูงขึ้น

กว่�ปีที่ผ่�นม�ค่อนข้�งม�ก	 ยังคงมีก�รชะลอก�รส่งมอบ

ง�นสำ�หรับลูกค้�ง�นโครงก�ร	แต่มีปริม�ณลดลงเมื่อเทียบ

กับปีก่อน

ภาพรวมบริษัท	
	 แผนธุรกิจในปี 2562 บริษัทมีก�รปรับโฉมโชว์รูม	

รูปแบบก�รว�งพ้ืนท่ีสำ�นักง�นยุคใหม่ โดยก�รสร้�งพื้นที่

ต�มกิจกรรมของก�รทำ�ง�นในแต่ละรูปแบบ เพ่ือเอื้อต่อ

ก�รร่วมกันและก�รใช้พ้ินท่ีรวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

อย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อตอบโจทน์ก�รทำ�ง�นของคน

ยุคใหม่

	 นอกจ�กนี้	 บริษัทมีแผนขย�ยธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จ�ก

กลุ่มสำ�นักง�นเข้�สู่เฟอร์นิเจอร์สำ�หรับบ้�นและคอนโด

เพื่อเสริมให้บริษัทเติบโตท�งด้�นร�ยได้ และผลประกอบ

ก�รให้ดียิ่งขึ้น

สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด	1	ปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

ภาพรวมผลประกอบการปี	2561

	 ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร	(Management	Discussion	and	Analysis:	MD&A)
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	 •	ต้นทุนขายและบริการ	ในปี	2561	อัตร�ส่วนต้นทุนข�ยและบริก�รต่อยอดข�ยและบริก�ร	เท่�กับร้อยละ	70.15	ซึ่ง

ตำ่�กว่�อัตร�ส่วนต้นทุนข�ยและบริก�ร	 ในปี	 2560	 ซึ่งเท่�กับร้อยละ	 74.75	 อัตร�ส่วนต้นทุนข�ยและบริก�รต่อยอดข�ย

และบริก�รลดลง เนื่องจ�กยอดก�รผลิตและยอดข�ยและบริก�รท่ีเพ่ิมข้ึนในปีปัจจุบัน โดยมีอัตร�กำ�ไรข้ันต้นเท่�กับ	

29.85%	ซึ่งเพิ่มขึ้น	 4.60%	จ�กงวดเดียวกันของปี	 2560	 เนื่องจ�กในปีนี้	 บริษัทฯ	มียอดก�รผลิตเพิ่มขึ้น	 14.58%	 เมื่อ

เทียบกับปีก่อน	รวมถึงส�ม�รถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรได้ในอัตร�คงที่	 มูลค่�ก�รผลิตที่เพิ่ม

ขึ้นในปี	2561	ส่งผลให้ต้นทุนก�รผลิตต่อหน่วยลดลง	จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำ�ให้สัดส่วนของต้นทุนก�รข�ยในปีปัจจุบันลดลง

กว่�ปีก่อน	

	 •	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	 	 ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดข�ยและบริก�รสูงขึ้น ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริก�รเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่�ใช้จ่�ยในก�ร

บริห�รลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน แต่เมื่อเทียบเป็นอัตร�ส่วนต่อยอดข�ยและบริก�รพบว่� อัตร�ส่วนค่�ใช้จ่�ยต่อยอดข�ย

และบริก�รลดลงจ�กปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.87 และ ร้อยละ 2.79 ต�มลำ�ดับ ทั้งนี้เป็นผลม�จ�กก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ย	

และเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รง�นข�ยและบริก�ร เช่น ก�รพัฒน�รูปแบบก�รจัดส่ง ปรับเปลี่ยนทีมง�นจัดส่ง และ

ปรับแผนง�นและเส้นท�งติดตั้งให้มีคว�มคล่องตัวม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง	 ในส่วนง�นบริห�ร	บริษัทฯ	 มีม�ตรก�รควบคุมค่�

ใช้จ่�ย	ลดค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รอย่�งสมำ่�เสมอ

	 •	รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำาคัญมีดังนี้

	 	 ปี	2561

ล้านบาท ร้อยละ

เงินเดือน	ค่�แรงง�นและค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น 112.22 62.68%

ค่�โฆษณ�ส่งเสริมก�รข�ย	ค่�ใช้จ่�ยโชว์รูม 3.39 1.90%

ค่�น�ยหน้�ในก�รข�ย 9.34 5.22%

ค่�จัดส่งสินค้� 11.85 6.62%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งออก 0.99 0.56%

ค่�เสื่อมร�ค�และร�ยจ่�ยตัดจ่�ย 10.94 6.11%

ค่�ไฟฟ้�	ประป�	โทรเลข	โทรศัพท์ 3.93 2.19%

ค่�พ�หนะและเดินท�ง 9.52 5.32%

ค่�ธรรมเนียมต่�งๆ 0.00 0.00%

ค่�ซ่อมแซมบำ�รุงรักษ� 5.42 3.03%

ค่�เช่�รถยนต์	อ�ค�รและโชว์รูม 2.59 1.45%

อื่นๆ 8.84 4.94%

รวมทั้งสิ้น 179.03 100.00%

	 ค่�ใช้จ่�ยหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.68 ของยอดร�ย

จ่�ยรวม ร�ยจ่�ยดังกล่�วเป็นร�ยจ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ได้แก่ ก�รข�ย ก�รตล�ด จัดส่งติดตั้ง บัญชี

ก�รเงิน	บริห�รและธุรก�ร	ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตส�หกรรมโดยทั่วไป			

 •	ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2561 ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 ซ่ึงมีผลม�จ�ก 

ผลประกอบก�รที่ดีขึ้นและก�รบริก�รจัดก�รท�งก�รเงิน
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3.	 ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
	 สินทรัพย์ ส่วนประกอบของสินทรัพย์ ร�ยก�รของสินทรัพย์ที่มีส�ระสำ�คัญและมีผลต่อฐ�นะก�รเงินของบริษัท มีดังนี้

 •	ที่ดินอาคารและอุปกรณ ์

	 	 ในปี 2561 มียอดสุทธิเพิ่มขึ้นจำ�นวน 37.55 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กบริษัทฯมีก�รซ้ือเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เครื่อง

ตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักง�น ย�นพ�หนะ ส่วนปรับปรุงอ�ค�ร และสินทรัพย์ระหว่�งก่อสร้�งเพิ่มขึ้นระหว่�งปีประม�ณ	

27.96	ล้�นบ�ท	หักด้วยค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี	จำ�นวน	23.71	ล้�นบ�ท	และมีมูลค่�ที่ดินส่วนเพิ่มจ�กก�รตีร�ค�	จำ�นวน	

33.45	ล้�นบ�ท	สัดส่วน	ที่ดิน	อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิเท่�กับร้อยละ	37.55	ของสินทรัพย์รวม	สินทรัพย์ดังกล่�วประกอบ

ด้วย	ที่ดิน	อ�ค�รโรงง�น	โชว์รูม	ย�นพ�หนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่�งๆ	ที่มีคว�มจำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัททั้ง

ในด้�นก�รผลิตสินค้�	ก�รข�ยและก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�งๆ

	 •	สินค้าคงเหลือ

  ในปี	2561	บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำ�นวน	122.63	ล้�นบ�ท	โดยคิดเป็นร้อยละ	15.53	ของสินทรัพย์รวม	สินค้�คง

เหลือเพิ่มขึ้นจ�กปี	2560	 เป็นจำ�นวน	9.78	ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.67	 เมื่อพิจ�รณ�ในแง่ของอัตร�หมุนเวียนของ

สินค้�คงเหลือ	จะเห็นว่�ในปี	2561	มีอัตร�หมุน	9.32	เท่�ซึ่งเร็วกว่�อัตร�หมุนเวียนของสินค้�ในปี	2560	ซึ่งมีอัตร�หมุน

เท่�กับ	8.40	เท่�

	 	 สินค้�คงเหลือของบริษัท	จำ�นวน	122.63	ล้�นบ�ท	ประกอบด้วยวัตถุดิบ	จำ�นวน	64.54	ล้�นบ�ท	สินค้�สำ�เร็จรูป		

จำ�นวน	41.42	ล้�นบ�ท	ง�นระหว่�งทำ�	จำ�นวน	4.39	ล้�นบ�ท	อะไหล่และวัสดุโรงง�น	จำ�นวน	2.15	ล้�นบ�ท	และสินค้�

ระหว่�งท�ง	จำ�นวน	10.13	ล้�นบ�ท	สินค้�คงเหลือทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ยังมีสภ�พปรกติใช้ในก�รดำ�เนินง�นได้	เนื่องจ�ก

สินค้�ของบริษัทไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสินค้�แฟชั่น	หรือมีอ�ยุจำ�กัด	อีกทั้งก�รผลิตหลักเกิดขึ้นจ�กก�รสั่งผลิตต�มออเดอร์

ลูกค้� และมีแผนก�รลดสินค้�ค้�งน�นโดยเข้�ร่วมง�นข�ยลดร�ค�ต่�งๆอย่�งสมำ่�เสมอ อีกทั้งมีก�รว�งแผนก�รเปิด	

OUTLET เพื่อระบ�ยสินค้�ที่ยังอยู ่ในระหว่�งพิจ�รณ�คว�มเหม�ะสมของเวล�และสถ�นที่ในก�รลงทุน อย่�งไร 

ก็ต�มบริษัทฯ ยังมีสินค้�คงเหลือบ�งส่วนชำ�รุดเสียห�ย โดยบริษัทได้ประเมินเพื่อตั้งสำ�รองเพื่อคว�มเสียห�ยไว้ เป็น

จำ�นวน	 30.38	 ล้�นบ�ท	 โดยมีก�รประเมินจ�กคุณภ�พและอ�ยุสินค้�คงคลังของแต่ละร�ยก�รสินค้�และคลังสินค้�โดยมี

หลักเกณฑ์ที่ได้รับก�รสอบท�นอย่�งสมำ่�เสมอและแผนง�นดังต่อไปนี้

ประเภท หลักเกณฑ์ แผนการบริหาร

วัตถุดิบ เกณฑ์อ�ยุ กำ�จัดและ/หรือใช้ง�นโดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้�

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

สินค้�มีตำ�หนิ สุทธิจ�กประม�ณก�รที่

ค�ดว่�จะได้รับทั้งจำ�นวน

โครงก�รง�นข�ยลดร�ค�

และโครงก�ร	OUTLET
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 •	หนี้สิน

	 	 ณ	สิ้นปี	2561	บริษัทฯมีหนี้สินรวม	330.31	ล้�นบ�ท	เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน	49.22	ล้�นบ�ทหรือร้อยละ	17.51	โดยมี

หนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น	253.79	ล้�นบ�ท	และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำ�นวน	76.53	ล้�นบ�ท	โดยบริษัทฯได้จดจำ�นอง/จำ�นำ�	

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน ที่ดิน อ�ค�ร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพ่ือคำ้�ประกันวงเงินสินเช่ือท้ังหมดท่ีมีอยู่กับสถ�บัน

ก�รเงิน	

	 •	ลูกหนี้ค้างชำาระ 

	 	 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สุทธิรวม ณ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2561 จำ�นวน 117.30 ล้�นบ�ท โดยมียอดสำ�รองหนี้สูญเป็น

จำ�นวน	24.26	ล้�นบ�ท	จำ�นวนหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ท�งก�รค้�และลูกหนี้อื่นซึ่งยังไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้ได้ต�มข้อตกลง	ซึ่ง

ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจ�กหนี้ในบริษัทร่วมในช่วงก�รระยะเริ่มต้นก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทฯ	ดังกล่�ว อย่�งไรก็ดี	ปัจจุบัน	

บริษัทฯ	ได้มีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบก�รชำ�ระเงินเป็นก�รซื้อข�ยผ่�น	L/C	บริษัทร่วมฯ	ดังกล่�วเพื่อควบคุมก�รเกิดขึ้นของ

หนี้ใหม่	 อีกทั้งมีก�รติดต�ม	 ทวงถ�ม	 และห�รือแผนก�รชำ�ระหนี้ที่คงค้�งร่วมกันอย่�งใกล้ชิด	 และจ�กก�รติดต�มอย่�ง 

ต่อเนื่อง บริษัทฯ เล็งเห็นถึงคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทร่วม ที่ดีขึ้น โดยในปีนี้บริษัทร่วมดังกล่�วเริ่มมีก�ร 

ถยอยชำ�ระหนี้เก่�ต�มท่ีตกลงเรียบร้อย อย่�งไรก็ดีก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมดังกล่�วยังมีคว�มไม่แน่นอน 

ค่อนข้�งสงู บรษัิทฯ จงึยงัคงยดึก�รตัง้สำ�รองในเกณฑ์เดียวกบัคูค้่�ทัว่ไป ต�มอ�ยหุนีเ้พ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบทีอ่�จเกิดขึน้ 

ในอน�คต

	 4.1	 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

	 	 	 ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิจ�กกิจกรรม

จัดห�เงินเป็นจำ�นวน	19.25	ล้�นบ�ท	เงินสดดังกล่�วถูกใช้

ไปในกิจกรรมดำ�เนินง�น เป็นจำ�นวน 4.61 ล้�นบ�ท และ

กิจกกรรมก�รลงทุน เป็นจำ�นวน 23.36 ล้�นบ�ท ซ่ึงโดย

ส่วนใหญ่จะเป็นก�รลงทุนในสินทรัพย์ โดยมีสินทรัพย์

ระหว่�งก่อสร้�ง จำ�นวน 24.67 ล้�นบ�ท โดยท้ังปีมียอด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดลดลงจำ�นวน 8.71 

ล้�นบ�ท	

	 อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำาคัญ	ในปี	2561	บริษัทฯ	มี

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องเท่�กับ 1.56 เท่� ระยะเวล�เก็บหนี้

โดยเฉลี่ย เท่�กับ 55.03 วัน และ Cash Cycle เท่�กับ		

28.87 วัน ซึ่งโดยรวมจะมีสภ�พคล่องที่ดีข้ึนปีก่อน อัน

เนื่องม�จ�กผลประกอบที่ดีขึ้นของปีปัจจุบัน ส่งผลให้

บริษัทมีสภ�พคล่องที่ดีขึ้นต่อก�รดำ�เนินก�รและก�รชำ�ระ

หนี้สินที่ถึงกำ�หนด

	 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไรและ	

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

	 เนื่องจ�กกำ�ไรสุทธิในปี 2561 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2560	

จำ�นวน 45.62 ล้�นบ�ท ทำ�ให้อัตร�ส่วนแสดงคว�ม

ส�ม�รถในก�รห�กำ�ไรและอัตร�ส่วนแสดงประสิทธิภ�พ

ในก�รดำ�เนินง�นต่�งๆ	ดีขึ้นอย่�งเห็นได้ชัด

4.	 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
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03 ฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงาน

	 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

	 ผลประกอบก�รที่ดีขึ้นในปี	 2561	 ส่งผลให้อัตร�ส่วน

ต่�งๆ	มีก�รเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจ�กปี	2560	

	 อตัร�ส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้คอืเพิม่ขึน้ 0.05	เท่�	

	 อตัร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบีย้ เพิม่ขึน้ 7.13	เท่�

	 โครงสร้างเงินทุน			

	 บริษัทฯ ดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นใน

อัตร�ใกล้เคียงตลอดระยะเวล�	3	ปีที่ผ่�นม�	โดยมีสัดส่วน

เท่�กับ	 0.72	 เท่� 0.67 เท่� และ 0.65 เท่� ในปี 2561	

2560	และ	2559	โดยอัตร�นี้ส่งผลให้บรัษัทฯ	มีคว�มเสี่ยง

ท�งธุรกิจในเกณฑ์ตำ่� ซึ่งสอดคล้องกับก�รแนวคิดของผู้

บริห�ร และต ้องก�รคว�มคล ่องตัวในตอบรับก�ร

เปลี่ยนแปลง	และรับมือภ�วะเศรษฐกิจต่�งๆ	ที่อ�จเกิดขึ้น

ได้อย่�งร�บรื่น	

 รายจ่ายลงทุน

	 ในปี 2560 บริษัทมีเพียงก�รปรับปรุงอ�ค�รโรงง�น

ทั่วไป	ไม่มีร�ยจ่�ยลงทุนขน�ดใหญ่	

	 4.2	 ความเพียงพอของสภาพคล่องและความ

สามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

	 บริษัทฯ	 ยังมีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องคิดเป็น 1.56 เท่�	

และมี	 Cash	 Cycle	 อยู่ที่	 28.87	 วัน	 (ระยะเวล�ในก�ร

เรียกเก็บหน้ีเฉลี่ย + ระยะเวล�ในก�รข�ยสินค้�เฉลี่ย –	

ระยะเวล�ในก�รช�ระหนี้เฉลี่ย) ซึ่งจ�กกระแสเงินสดและ

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องต่�งๆ อีกทั้งเงินลงทุนจ�กก�รเพิ่ม

ทุนจำ�นวน	100	ล้�นบ�ทที่มีสภ�พคล่องสูง	และวงเงินเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน/เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทกู้กับ

ธน�ค�รหล�ยแห่งดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว	ในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงินข้อ	19	ของร�ยง�น

ประจำ�ปี 2561 โดยมีวงเงินรวมท้ังส้ินจำ�นวนประม�ณ	

468 ล้�นบ�ท (วงเงินที่เบิกเป็นเงินสดได้ 322 ล้�นบ�ท)	

และเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำ�นวน	184	ล้�นบ�ท	ทำ�ให้

มั่นใจได้ว่�บริษัทฯ มีสภ�พคล่องที่เพียงพอต่อก�รดำ�เนิน

ง�น คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้	 ก�รปฏิบัติต�มเงื่อนไข

ก�รกู้ยืมที่สำ�คัญ	ตลอดจนคว�มส�ม�รถในก�รจัดห�แหล่ง

เงินทุนเพิ่มเติม

5.	 ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
	 บริษัทฯ มีสัญญ�เช่�ก�รเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่�

ย�นพ�หนะและอุปกรณ์ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของกิจก�ร	

โดยมีกำ�หนดก�รชำ�ระค่�เช่�เป็นร�ยเดือน	อ�ยุของสัญญ�

มีระยะเวล�โดยเฉลี่ยประม�ณ 4 ถึง 5 ปี ที่เป็นสัญญ�ที่

บอกเลิกไม่ได้ และมีภ�ระผูกพันที่จะต้องจ่�ยค่�เช่�ขั้นตำ่�

ต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน ดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ใน

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 22 ของร�ยง�นประจ�ปี	

2561

6.	 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะ

การเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต
	 ถึงแม้ภ�พรวมตล�ดออฟฟิตเฟอร์นิเจอร์ไทยปรับตัวดี

ข้ึน แต่ภ�พรวมเศรษฐกิจยังคงเติบโตช้� และมีคว�มไม่

แน่นอนด้�นก�รเมืองสูง ตลอดจนสภ�พก�รแข่งขันใน

ภูมิภ�คท่ีรุนแรงข้ึน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวท�งก�รเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินธุรกิจ เพื่อสร้�งคว�มคล่องตัวให้

กับก�รปฏิบัติง�น	เพิ่มประสิทธิผล	ลดต้นทุน	และเพิ่มร�ย

ได้ให้กับองค์กร พัฒน�ทักษะพนักง�นให้พร้อมต่อก�ร

เปลี่ยนแปลง และส�ม�รถปฏิบัติหน้�ที่ใหม่ๆ เพื่อรองรับ

คว�มต้องก�รของลูกค้�
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คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
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บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

บมจ.	เดอะ	แพลทินั่ม	กรุ๊ป	(กรรมก�รบริษัท	

และกรรมก�รบริห�ร)

บริษัทจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

2.	น�ยสุรพงษ์		สิทธ�นุกูล

				-	ประธ�นกรรมก�ร

				-	กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

						ผูกพันบริษัท

70 -	ปริญญ�ตรี	 

		ส�ข�ก�รจัดก�ร

		อุตส�หกรรม

		สถ�บันเทคโนโลยี 

		พระจอมเกล้�

		พระนครเหนือ

		/-

5.75 -	ไม่มี	- 2553-2555

2556-ปัจจุบัน

-	ประธ�น 

		กรรมก�ร

-	กรรมก�ร

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

บริษัทจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร 
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

3.	น�ยไชยยงค์		พงษ์สุทธิมนัส

				-	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

				-	กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

						ผูกพันบริษัท

				-	กรรมก�รบริห�ร

65 -	ปริญญ�โท	 

		บริห�รธุรกิจ

		มห�วิทย�ลัย 

		ธรรมศ�สตร์

		/	DCP	พ.ศ.	2545

0.003 หล�นของประธ�น

กรรมก�ร

2553-2555

2556-ปัจจุบัน

-กรรมก�ร 

	ผู้จัดก�ร 

	ใหญ่

-ประธ�น 

	กรรมก�ร 

	บริห�ร

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

-	ไม่มี	

บริษัทจำากัดอื่น

-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

-	ไม่มี	-
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

4.	น�ยสุรชัย		โชติจุฬ�งกูร

				-	กรรมก�ร

68 	-	มัธยมศึกษ� 

			ปีที่	3

			/	-

5.431 -	ไม่มี	- 2553-ปัจจุบัน -	กรรมก�ร -	บมจ.	ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

บมจ.	เดอะ	แพลทินั่ม	กรุ๊ป	(กรรมก�รบริษัท	และ

ประธ�นกรรมก�รบริห�ร)	

บริษัทจำากัดอื่น

2545-ปัจจุบัน 	-	กรรมก�ร 

			ผู้จัดก�ร 

			ใหญ่

	-	บจก.เอส.พี.ซีฯ	

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร 
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

5.		พลโทพิศ�ล		เทพสิทธ�

					-	กรรมก�รอิสระ

86 -	พ�ณิชย์ศ�สตร ์

		บัณฑิตนิติศ�สตร์ 

		บัณฑิต

-	ประก�ศนียบัตร 

		วิช�ชีพชั้นสูง 

		ท�งก�รบัญชี

-	ปริญญ�โท 

		บริห�รธุรกิจ

		มห�วิทย�ลัย 

		ธรรมศ�สตร์

-	ผู้สอบบัญช ี

		รับอนุญ�ตแห่ง 

		ประเทศไทย

		/	DCP	พ.ศ.2545

				ACP	พ.ศ.2552

-	ไม่มี	- -	ไม่มี	- 2553-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

-ประธ�น 

	กรรมก�ร

	ก�รตรวจ 

	สอบ

-กรรมก�ร 

	อิสระ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

 

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

	บมจ.บีทีเอส	โฮลดิ้ง	(ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ)

บมจ.เพรสซิเดนท์ไรซ์	โปรดักซ์	 

(กรรมก�รอิสระ)

บริษัทจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

6.		คุณสุรพจน์		สุวรรณพ�นิช

					-	กรรมก�รอิสระ

76 	-	ปริญญ�โท	 

			บริห�รธุรกิจ

			มห�วิทย�ลัย 

			ธรรมศ�สตร์

	-	แพทย์ศ�สตร ์

			บัณฑิต

			มห�วิทย�ลัย 

			เชียงใหม่

			/	DAP	พ.ศ.2546

	-	ไม่มี	- 	-	ไม่มี	- 2553-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

	-กรรมก�ร 

		ตรวจสอบ

	-กรรมก�ร 

		อิสระ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

บมจ.เพรสซิเดนท์ไรซ์	โปรดักซ์	(กรรมก�รอิสระ,	

กรรมก�รตรวจสอบ)

บริษัทจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

2545-2550 	-	ผู้อำ�นวย

ก�ร

	-รพ.กรุงเทพ 

คริสเตียน
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เอกสาร 
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

7.	น�ยไชยรัตน์		เดชไกรศักด์ิ

				-	กรรมก�รอิสระ

69 	-	ปริญญ�โท	 

			บริห�รธุรกิจ

			มห�วิทย�ลัย 

			ธรรมศ�สตร์

			/	DAP	พ.ศ.2551

					ACP	พ.ศ.2552

	-	ไม่มี	- 	-	ไม่มี	- 2553-ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

	-กรรมก�ร 

		ตรวจสอบ

	-กรรมก�ร 

		อิสระ

	-บมจ.ร้อกเวิธ

	-บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

บมจ.เพรซิเดนท์ไรซ์	โปรดักส์	(กรรม�ก�รอิสระ,	

กรรมก�รตรวจสอบ)

บริษัทจำากัดอื่น

-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

8.	คุณดุษฎี		พงษ์สุทธิมนัส

			-	กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

			-	กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

					ผูกพันบริษัท

			-	กรรมก�รบริห�ร

47 	-	ปริญญ�ตรี	 

			ส�ข�ก�รตล�ด

			OKLAHOMA	 

			CITY	 

			UNIVERSITY

			/	DCP	พ.ศ.2547

					FN	พ.ศ.2548

5.50 บุตรของประธ�น

กรรมก�ร

2545-2550

2550-2556

ปัจจุบัน

	-ผู้อำ�นวย 

		ก�รฝ่�ย 

		ออกแบบ

	-ผู้ช่วย 

		กรรมก�ร 

		ผู้จัดก�ร

	-กรรมก�ร 

		ผู้อำ�นวย 

		ก�รใหญ่

	-	บมจ.ร้อกเวิธ

	-	บมจ.ร้อกเวิธ

	-	บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

บริษัทจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 201880

เอกสาร 
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

9.	น�ยช�ญชัย		กุลถ�วร�กร

			-	กรรมก�ร

62 -	ปริญญ�โท	คณะ 

		เศรษฐศ�สตร์

		จุฬ�ลงกรณ์ 

		มห�วิทย�ลัย

		/	DCP	พ.ศ.2546

20.00 -	ไม่มี	- 2556-ปัจจุบัน -	กรรมก�ร -	บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

-	ไม่มี	-

บริษัทจำากัดอื่น

2557-ปัจจุบัน

2545-ปัจจุบัน

-ประธ�น 

	กรรมก�ร 

	บริห�ร

-ประธ�น 

	กรรมก�ร 

	บริห�ร

บล.	เอเอสแอล	จก.

บ.เวนเจอร์	แค็ป	จก.

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจควบคุมของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

1.	น�ยชัชว�ล		พงษ์สุทธิมนัส

			-	ประธ�นกรรมก�ร

			-	กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

					ผูกพันบริษัท

75 	-	ปริญญ�ตรี	 

			ส�ข�รัฐศ�สตร์

			มห�วิทย�ลัย 

			ร�มคำ�แหง

			/	-

21.50 บิด�ของกรรมก�ร 

ผู้อำ�นวยก�รใหญ่

2553-2556

ปัจจุบัน

-ประธ�น 

	กรรมก�ร 

	บริห�ร

-ประธ�น 

	กรรมก�ร

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

บมจ.	เดอะ	แพลทินั่ม	กรุ๊ป	(กรรมก�รบริษัท	และ

กรรมก�รบริห�ร)

บริษัทจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร 
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจควบคุมของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

2.	น�ยสุรพงษ์		สิทธ�นุกูล

				-	ประธ�นกรรมก�ร

				-	กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

						ผูกพันบริษัท

70 -	ปริญญ�ตรี	ส�ข� 

		ก�รจัดก�ร

		อุตส�หกรรม

		สถ�บัน 

		เทคโนโลยี 

		พระจอมเกล้�

		พระนครเหนือ

		/-

5.75 -ไม่มี- 2553-2556

2556-ปัจจุบัน

-	ประธ�น 

		กรรมก�ร

-	กรรมก�ร

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

-	ไม่มี	-

บริษัทจำากัดอื่น

-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

-	ไม่มี	-
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจควบคุมของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

3.	น�ยไชยยงค์		พงษ์สุทธิมนัส

				-	ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

				-	กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

						ผูกพันบริษัท

				-	กรรมก�รบริห�ร

65 -	ปริญญ�โท	 

		บริห�รธุรกิจ

		มห�วิทย�ลัย 

		ธรรมศ�สตร์

		/	DCP	พ.ศ.	2545

0.003 หล�นของประธ�น

กรรมก�ร

2553-2556

ปัจจุบัน

-กรรมก�รผู ้

	จัดก�รใหญ่

-ประธ�น 

	กรรมก�ร 

	บริห�ร

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	

บริษัทจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร 
แนบ

เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจควบคุมของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

4.	คุณดุษฎี		พงษ์สุทธิมนัส

			-	กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

			-	กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

					ผูกพันบริษัท

			-	กรรมก�รบริห�ร

47 -	ปริญญ�ตรี	ส�ข� 

		ก�รตล�ด

		OKLAHOMA	 

		CITY	 

		UNIVERSITY

		/	DCP	พ.ศ.2547

				FN	พ.ศ.2548

5.50 บุตรของประธ�น

กรรมก�ร

2545-2550

2550-2556

ปัจจุบัน

	-ผู้อำ�นวย 

		ก�รฝ่�ย 

		ออกแบบ

	-ผู้ช่วย 

		กรรมก�รผู้ 

		จัดก�ร

	-กรรมก�ร 

		ผู้อำ�นวย 

		ก�รใหญ่

	-	บมจ.ร้อกเวิธ

	-	บมจ.ร้อกเวิธ

	-	บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

บริษัทจำากัดอื่น

	-	ไม่มี	-

องค์กรอื่น

	-	ไม่มี	-
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เอกสาร
แนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อ-สกุล	/	ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา	
/	ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท	
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ 
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ	5	ปี	
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน	
/	บริษัท

1.	น�งส�วเบญจพร		พลล� 38 -	ปริญญ�ตรี	

		วิทย�ศ�สตร์และ 

		เทคโนโลยี

0.002 -	ไม่มี	- 2553-2556

ปัจจุบัน

-เลข�นุก�ร

-เลข�นุก�ร 

	อ�วุโส

-	บมจ.	ร้อกเวิธ

-	บมจ.	ร้อกเวิธ
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เอกสาร 
แนบ

เอกสาร
แนบ 2
รายชือ่เกีย่วกบักรรมการในบริษทัยอ่ย

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย
บจ.ร้อกเวิธ	ซิสเต็มส์	เฟอร์นิเจอร์	อินเดีย

รายชื่อกรรมการ

1.น�ยชัชว�ล					พงษ์สุทธิมนัส -

2.น�ยไชยยงค์				พงษ์สุทธิมนัส -

3.น�ยดุษฎี								พงษ์สุทธิมนัส -

4.น�ยสุรพงษ์					สิทธ�นุกูล -

5.น�ยสุรชัย							โชติจุฬ�งกูร -

6.น�ยช�ญชัย					กุลถ�วร�กร -

7.พลโทพิศ�ล					เทพสิทธ� -

8.น�ยสุรพจน์					สุวรรณพ�นิช -

9.น�ยไชยรัตน์				เดชไกรศักดิ์ -

หมายเหตุ	:	x	=	ประธ�นกรรมก�ร			I	=	กรรมก�ร			II	=		กรรมก�รบริห�ร
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เอกสาร
แนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	

นางสาวพัชราภรณ์		กิจเพิ่มพูล

การศึกษา	 	 	 ปริญญ�ตรีบริห�รธุรกิจ	ส�ข�ก�รบัญชี	มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ประวัติการทำางาน

2530	–	2531	 	 	 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบบัญชี	สำ�นักง�นธุรกิจก�รบัญชีและทน�ยคว�มบอลโก

2531	–	2534	 	 	 ผู้ช่วยสมุห์บัญชี	บริษัท	พรีเชียส	บ็อคซ์	จำ�กัด

2534	–	2537	 	 	 สมุห์บัญชี	บริษัท	.ร้อกเวลส์	จำ�กัด

2537	–	2549	 	 	 ผู้จัดก�รแผนกบัญชีต้นทุน	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำ�กัด	(มห�ชน)

2549	–	2552	 	 	 ผู้จัดก�รแผนกบัญชีทั่วไปและต้นทุน	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำ�กัด	(มห�ชน)

2552	–	ปัจจุบัน		 	 ผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน	บริษัท	ร้อกเวิธ	จำ�กัด	(มห�ชน)

สถานที่ติดต่อ	 	 	 บริษัท	ร้อกเวิธ	จำ�กัด	(มห�ชน)	

	 	 	 	 	 	 เลขที่	294-300	ถ.อโศก-ดินแดง	ห้วยขว�ง

	 	 	 	 	 	 กรุงเทพฯ	10320

	 	 	 	 	 	 เบอร์โทรศัพท์	+66(2)	246-8888	

	 	 	 	 	 	 Email:	Patcharaporn@rockworth.com
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เอกสาร 
แนบ

เอกสาร
แนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

	 ณ	วันที่	31	ธันว�คม	2561	และ	2560	บริษัทฯ	มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่�

ยุติธรรมแยกแสดงต�มลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม	ดังนี้

ในระหว่�งปีปัจจุบัน	ไม่มีก�รโอนร�ยก�รระหว่�งลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคร�ว

				ตร�ส�รหนี้	-	หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

				ตร�ส�รทุน

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ที่ดิน

-

86

-

-

100,279

-

-

-

-

-

69,600

185,036

100,279

86

69,600

185,036

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคร�ว

				ตร�ส�รหนี้	-	หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

				ตร�ส�รทุน

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ที่ดิน

-

132

-

-

99,366

-

-

-

-

-

65,500

151,586

99,366

132

65,500

151,586

(หน่วย	:	บ�ท)

(หน่วย	:	บ�ท)
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เอกสาร
แนบ 5


