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01 การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพ
รวมการประกอบธุรกิจ
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้ตง้ั เป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์
ให้เป็นผูน้ �ำ อย่างยิง่ ทัง้ ทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการ โดยในปี 2560
ผูบ้ ริหาร บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้รว่ มกันวางวิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงานของบริษทั เพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ น
แปลงทีร่ วดเร็วในปัจจุบนั

01

การประกอบธุรกิจ

จากวิสยั ทัศน์ ของบริษทั ร้อกเวิธ ทีต่ อ้ งการเป็น “บริษทั เฟอร์นเิ จอร์ชน้ั นำ�ของไทย ซึง่
สร้างสรรค์สถานทีท่ �ำ งานทีช่ ว่ ยเสริมสร้างศักยภาพในการทำ�งานของคน” ทำ�ให้ตอ้ งมีการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำ�เนินงานแบบเดิม ให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและนำ�องค์กรไปสูค่ วามยัง่ ยืนในอนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์หลัก
ในระยะ 3 ปีข้างหน้า คือ “การขยายธุรกิจในลักษณะ Diversification” เน้นการนำ�
ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูก
ออกแบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และปรับโชว์รูม ให้
เป็นทัง้ ช่องทางสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทาง
สร้างและรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในรูปแบบการมีสว่ นร่วม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ทำ�ให้บริษทั ฯ
มีการลงทุนทัง้ ในเรือ่ งกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง
Green Process

Green Product

Green Industry รับรองการเป็นอุตสาห- SCS Indoor Advantage Gold Office
กรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว(Green Furniture จากสถาบัน SCS Global
System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
Services

ซึง่ เป็นมาตรฐานทีก่ �ำ หนดขึน้ เพือ่ ดูแลสุขภาพของผูใ้ ช้งานเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน โดย
ร้อกเวิธเป็นบริษทั เฟอร์นเิ จอร์แห่งเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั ใบรับรองนี้
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บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน
มากกว่า 40 ปี โดยเป็นผูผ้ ลิตเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานภายในโรงงานผลิตของบริษทั เอง
และจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรงโครงการ และผ่านตัว
แทนจำ�หน่ายในภูมภิ าคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผูน้ �ำ เข้า
เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ เร็จรูป และวัสดุอปุ กรณ์เฟอร์นเิ จอร์ตา่ งประเทศ รวมทัง้ จัดให้บริการทัง้
ก่อนและหลังการขายภายใต้การดำ�เนินงานของบริษทั เองทัง้ หมด
• ภายใต้การดำ�เนินงานของบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) มีบริษทั ร่วม 1 บริษทั ดังนี้
บริษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นเิ จอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมเิ ต็ด
จัดตัง้ ขึน้ ในปี 2551 สำ�นักงานตัง้ อยูเ่ มืองเชนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร้อกเวิธ เข้า
ถือหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 40 ในบริษทั ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 35 Cr. (อินเดียรูป)ี ทำ�ธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ทใ่ี ช้ใน (อินเดียรูป)ี สำ�นักงาน
ทัง้ นีบ้ ริษทั ร่วมมิได้มกี ารถือหุน้ ระหว่างกันแต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุน
้
ของกลุม
่ บริษท
ั

กลุม่ บริษทั
ROCK

40%

บริษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นเิ จอร์
อินเดีย จำ�กัด

ความสัมพันธ์กบ
ั กลุม
่
ธุรกิจของผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่

ไม่มี
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01 การประกอบธุรกิจ

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

• เป็นบริษทั ทีม่ งุ่ มัน่ ในการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี มี าตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ โดย
ใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
• เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ใี ห้แก่สงั คม
• เป็นองค์กรทีส่ ามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมีผลตอบแทนทีด่ ตี อ่ ผูถ้ อื หุน้
• สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพใน
ระดับมาตรฐานสากลและราคาเป็นธรรม
• สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทีด่ ี โดยใช้พน้ื ฐานของความเป็นธรรมในการดำ�เนิน
ธุรกิจร่วมกัน
• สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และสภาพแวดล้อมทีด่ ใี น
การทำ�งานของพนักงาน

การประกอบธุรกิจของกลุม
่ บริษท
ั
• บมจ. ร้อกเวิธ
ธุรกิจ
กำ�ลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์หลัก
ตราสินค้า
นโยบายหลักในการดำ�เนินงาน

เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน
1,200 ล้านบาทต่อปี
Office Systems Furniture
ROCKWORTH
• ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้
และให้บริการทีด่ ตี รงต่อความต้องการของลูกค้า
• เป็นบริษทั ทีม่ รี ายได้เป็นอันดับหนึง่ ในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย โดย
มีรายได้จากการส่งออกไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
• พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามรู้ และมีการบริหารจัดการความรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
• เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ ปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทาง
ด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอืน่ ๆ
• สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
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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
บริษทั ฯ เป็นผูน้ �ำ ระบบเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานสมัยใหม่ ซึง่ สามารถตอบสนองความต้อง
การของสำ�นักงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ภายใต้นโยบายการออกแบบเพือ่ ตอบสนอง
การใช้งานในสถานทีจ่ ริง “Human, Space, and Technology” ไม่วา่ จะเป็นระบบ
ผนังสำ�เร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถปรับ
เปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำ�งานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น
Workstation ได้ รวมทัง้ เก้าอีห้ ลากหลายรูปแบบต่าง ๆ

โครงสร้างรายได้

บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์
โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูล
โครงสร้างรายได้แยกตามภูมศิ าสตร์มดี งั ต่อไปนี้
ปี 2558

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม

รายได้
713
77
790

%
90
10
100

ปี 2559
รายได้
652
54
706

%
92
8
100

ปี 2560
รายได้
504
38
542

%
93
7
100
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ลักษณะผลิตภัณฑ์
หรือบริการ

การตลาดและการ
แข่งขัน

เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน (Office Systems Furniture) รายละเอียดสินค้าจะประกอบ
ด้วย โต๊ะทำ�งาน(Freestanding Desking) ตูเ้ ก็บเอกสาร(Storages and Cabinets)
เก้าอีท้ �ำ งาน(Seating) และฉากกัน้ ห้อง(Wall Systems) ฉากกัน้ เพือ่ แบ่งสัดส่วนเนือ้ ที่
การทำ�งาน(Desking Systems / Workstation) รวมถึงผนังสำ�เร็จรูป (Panel Systems
/ Workstation) ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นการผสมผสานระหว่างงานเหล็กขึ้นรูป
และแผ่นไม้ Particle Board และ MDF ที่ปิดผิวด้วย Melamine, High pressure
Laminates และ Veneer ลักษณะของเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานจะเน้นทีค่ วามเป็น Office
Systems Furniture ระบบ Knocked down ทีม่ คี วามทันสมัยสำ�หรับสำ�นักงานสมัย
ใหม่ (Office Automation) โดยกลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโครงการ ได้แก่ สถาปนิก
ผู้ออกแบบตกแต่ง และเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ ราชการ เจ้าของธุรกิจใน
ระดับกลาง รวมถึงตัวแทนจำ�หน่ายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ทง้ั หมด
ของบริษทั จัดจำ�หน่ายภายใต้ Brand “ROCKWORTH”
นอกจากนี้ ทางบริษทั ฯ ได้น�ำ เข้า ผลิตภายใต้ลขิ สิทธิ์ และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์น-ิ
เจอร์สำ�นักงานชั้นนำ�แต่ผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Dexion จาก
ประเทศออสเตรเลีย, Sinetica จากประเทศอิตาลี, Colebrook Bosson Saunders
(CBS) จากประเทศอังกฤษ, A&H Meyer จากประเทศเยอรมัน ซึง่ มีสว่ นช่วยเสริมและ
พัฒนาด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพ และภาพพจน์ของ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ทบ่ี ริษทั ฯ ผลิตออกจำ�หน่ายเองด้วย
• ภาพรวมของตลาด และสภาวะของการแข่งขัน
ในปี 2560 ตลาดเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มลดลง ในภาพรวมซึ่งเกิดจากการชลอใน
หลายโครงการ เพือ่ ดูทศิ ทางเศรษฐกิจ ทำ�ให้ยอดขายรวมของบริษทั ลดลงด้วย
• ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน
อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน ตลาดจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ตลาดระดับล่าง ตลาด
ระดับกลาง-ล่าง ตลาดระดับกลาง-บน และตลาดระดับบน
ตลาดระดับล่าง ซึง่ เป็นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ จะมีผปู้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นตลาดนีม้ ากมาย
ส่วนใหญ่จะไม่เป็นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะ
ทำ�งาน ตูเ้ อกสาร เก้าอี้ และ Partiton เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สนิ ค้าหลักจะเป็น
โต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ ที่เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำ� และราคาขายค่อน
ข้างต่�ำ
ตลาดระดับกลาง-ล่าง เป็นตลาดทีม่ ขี นาดรองลงมาจากตลาดล่าง จะมีผปู้ ระกอบการ
ทีอ่ ยูใ่ นตลาดนีค้ อ่ นข้างมาก ส่วนใหญ่จะไม่เน้นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็น
สินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำ�งาน ตูเ้ อกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็ก
น้อย แต่สนิ ค้าหลักจะเป็นโต๊ะ ตูเ้ อกสาร และเก้าอี้ แต่ลกู ค้าในระดับนีจ้ ะให้ความสำ�คัญ
กับการเน้นทีภ่ าพลักษณ์ และความทันสมัย สวยงาม แต่มงี บประมาณไม่สงู มาก

แบบ 56-1 13

การตลาดและการ
แข่งขัน

ตลาดระดับกลาง-บน เป็นตลาดทีม่ ขี นาดรองลงมาจากตลาดกลาง-ล่าง ซึง่ กลุม่ ลูกค้า
ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ จะอยูใ่ นตลาดนี้ จะมีภาคธนาคาร การเงิน อุตสาหกรรมสือ่ สาร
และบริษทั ข้ามชาติตา่ งๆ ทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับ Systems Furniture ทีต่ อบสนองกับ
ระบบ Office Automation ภายในองค์กรเน้นทีภ่ าพลักษณ์ และความทันสมัยสวยงาม
ตลาดระดับบน จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ประมาณร้อยละ 5.8 ของตลาดโดยรวม
ตลาดนีจ้ ะประกอบด้วย บริษทั ข้ามชาติและบริษทั ร่วมลงทุน ทีต่ อ้ งใช้สนิ ค้านำ�เข้าจาก
ต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกลุม่ ประเทศในยุโรป จะเป็นสินค้า
Premium Grade ราคาค่อนข้างสูงมาก ใช้ระยะเวลาส่งสินค้าทีย่ าวนาน
• คูแ่ ข่ง
ปัจจุบนั ธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน มีผผู้ ลิตและผูจ้ �ำ หน่ายจำ�นวนมาก ซึง่ คุณภาพ
ของสินค้าทีจ่ ดั อยูใ่ นธุรกิจประเภทนีม้ หี ลายระดับ สำ�หรับตลาดระดับกลางและตลาด
ระดับบน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นตลาดแข่งขันของบริษทั ฯ จะมีผผู้ ลิตและผูจ้ ดั จำ�หน่ายหลักอยู่
ประมาณ 9 รายการ ดังนี้ 1.บริษทั โมเดิรน์ ฟอร์ม จำ�กัด (มหาชน) 2.บริษทั โลจิกา้
จำ�กัด 3.บริษทั โมเบล จำ�กัด (ผูผ้ ลิตสินค้ายีห่ อ้ แพรคติกา้ ) 4.บริษทั เพอร์เฟค จำ�กัด
5.บริษทั Bristol จากประเทศมาเลเซีย 6.บริษทั Merryfair จากประเทศมาเลเซีย
7.บริษทั Dietham จากประเทศมาเลเซีย 8.บริษทั Eurochair จากประเทศมาเลเซีย
9.บริษทั Technigroup จากประเทศสิงคโปร์

• กลุม่ เป้าหมาย
กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ฯ สำ�หรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน ได้แก่
ลูกค้างานโครงการ ซึง่ จะเป็นกลุม่ ลูกค้าระดับกลาง-บน และระดับบน ซึง่ มีก�ำ ลังซือ้ มี
ความต้องการสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และต้องการเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานทีเ่ ป็นระบบ ซึง่
สามารถปรับเปลีย่ นรูปแบบได้งา่ ย และสอดคล้องกับอุปกรณ์ส�ำ นักงานสมัยใหม่ นอก
จากนีย้ งั ต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าทีม่ จี �ำ นวนมากในระยะเวลาอันสัน้
รวมไปถึงการบริการทีด่ กี อ่ นและหลังการขาย กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ กลุม่
สถาบันการเงิน บริษทั ประกันชีวติ บริษทั ประกันภัย กลุม่ บริษทั สือ่ สาร และรัฐวิสาหกิจ
ทีม่ รี ายได้ท�ำ กำ�ไร เป็นต้น
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
• โรงงานผลิตสินค้า
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษทั บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการผลิตสินค้าเองโดยใช้โรงงานของบริษทั ฯ ทีต่ ง้ั อยูบ่ นเนือ้ ที่ 19-3-08 ไร่ ใน
นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นสถานทีใ่ นการผลิต, ประกอบ, บรรจุหบี ห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้า ซึง่ ปัจจุบนั คลังสินค้าของ
บริษทั ฯ มีอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
1. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

681 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมูท่ ่ี 2 ตำ�บลคลองจิก อำ�เภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

2. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

101/62/1,3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร กม.46 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึง่
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120

• กำ�ลังการผลิตรวม
กำ�ลังการผลิตสินค้ารวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีดงั นี้
กำ�ลังการผลิตเต็มที่
เก้าอีส้ �ำ นักงาน
ฉากกัน้ ห้อง(เหล็ก)
โต๊ะ
ตู้
ผนังกัน้ ห้อง (ไม้)
กล่องลิน้ ชัก แผ่นหน้าโต๊ะ

ผลิตโดย
บมจ. ร้อกเวิธ
บมจ. ร้อกเวิธ
บมจ. ร้อกเวิธ
บมจ. ร้อกเวิธ
บมจ. ร้อกเวิธ
บมจ. ร้อกเวิธ

จำ�นวน(หน่วย/วัน)
200 ตัว
500 แผง
250 ตัว
200 ใบ
100 แผง
180 หน่วย

• วัตถุดบิ
วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานทีท่ �ำ ด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตูเ้ อกสาร และผนังกัน้ ห้อง จะใช้แผ่นไม้พาร์ตเิ คิลบอร์ด
(Particle board) ไม้วเี นียร์ (Veneer) เคมีภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์ตา่ งๆ(Fitting) ในส่วนเก้าอีส้ �ำ นักงานฉากกัน้ ห้อง จะใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็น
เหล็ก ผ้า และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดบิ โดยทัว่ ไปจะจัดหาได้โดยง่าย เนือ่ งจากวัตถุดบิ เกือบทัง้ หมดจะเป็นวัตถุดบิ ทีจ่ ดั หาได้จากภายใน
ประเทศ ประมาณร้อยละ 90 ในปัจจุบนั มีผผู้ ลิตภายในประเทศอยูห่ ลายราย ซึง่ มีก�ำ ลังการผลิตทัง้ หมดเพียงพอต่อความต้องการนำ�ไป
ผลิตเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน
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ทางบริษทั ฯ มีนโยบายขอรับเงินมัดจำ�จากลูกค้าเป็นจำ�นวนร้อยละ 30-50 ของยอด
จำ�นวนเงินของสินค้าทีล่ กู ค้าได้ตดั สินใจสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จอง เพือ่ ให้บริษทั ฯ ส่งสินค้าให้ภาย
หลัง ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยเฉลีย่ อยูใ่ นระหว่าง 2 สัปดาห์ - 2 เดือน สำ�หรับลูกค้า
ทัว่ ไป และ 2-6 เดือน สำ�หรับลูกค้าโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีเงินมัดจำ�จากลูกค้าจำ�นวนเงินประมาณ 22.5
ล้านบาท จากยอดการสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จองสินค้ารวมประมาณ 62.3 ล้านบาท ซึง่ เป็นงานที่
ยังไม่ได้สง่ มอบให้กบั ลูกค้า
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01 การประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผลิตสินค้าตามคำ�สั่งของลูกค้า
ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีลกู ค้าหลายรายทีเ่ ป็นงานโครงการ ซึง่ มียอดขายประมาณ 40% ของ
ยอดขายรวม ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทด่ี กี บั ลูกค้ามาโดยตลอด ทำ�ให้การสัง่ ซือ้
หลายรายเป็นไปในลักษณะต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดเี นือ่ งจากธุรกิจนีม้ ผี ปู้ ระกอบการทีเ่ ป็นคู่
แข่งขันโดยตรงกับบริษทั ฯ หลายราย ดังนัน้ จึงมีโอกาสทีล่ กู ค้าจะหันไปซือ้ สินค้าบางส่วน
หรือทัง้ หมดจากคูแ่ ข่งขัน ซึง่ ทำ�ให้บริษทั ฯ จะต้องสูญเสียรายได้ไป และหากบริษทั ฯ ไม่
สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ อาจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ฯ ในระยะ
ยาวได้ แต่อาจทดแทนได้ถา้ สามารถขยายตลาด AEC ซึง่ จะทำ�ให้ยอดขายเพิม่ ขึน้
• ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ในปี 2560 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ยังคงที่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาว และเป็น
เงินเกินบัญชีอยูจ่ �ำ นวนหนึง่ แต่อย่างไร บริษทั ฯ เห็นว่าอัตราดอกเบีย้ ดังกล่าว ยังเป็น
ความเสีย่ งทีย่ งั อยูใ่ นระดับ ซึง่ บริษทั ฯ สามารถบริหารและลดต้นทุนค่าใช้จา่ ยในด้าน
อืน่ ได้
• ความเสีย่ งจากอัตราการแลกเปลีย่ น
ค่าเงินบาทในปี 2560 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 33 - 33.50 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ
ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นของบริษทั ฯ มิได้มสี าระสำ�คัญมาก เนือ่ งจากบริษทั ฯ มี
สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีม่ กี �ำ หนดชำ�ระภายใน 1 ปี ในมูลค่าที่
ใกล้เคียงกัน อีกทัง้ บริษทั ฯ ได้มกี ารทำ�สัญญาป้องกันความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น
ไว้ตลอดมา
• ความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่
ความเสีย่ งในการให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ฯ นัน้ ยังถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ท่ี เนือ่ งจากลูกหนี้
ของบริษทั ฯ มีหลากหลายและมีจ�ำ นวนมาก อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีการตรวจเช็คเครดิตลูกค้า
ก่อนสำ�หรับลูกค้าโครงการทีม่ มี ลู ค่าการสัง่ ซือ้ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ จะมีความ
สามารถในการชำ�ระเงิน
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ในปี 2560 ยังคงมีแรงงานต่างชาติเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นผลให้มีแรงงานเข้าสู่ตลาด
แรงงานมากขึน้ ทัง้ คนไทยและคนต่างชาติทเ่ี ข้ามารับจ้างทำ�งานในประเทศไทย เป็นผล
ให้บริษทั ฯ สามารถรับและเพิม่ บุคลากรได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มคี วามเสีย่ งด้านบุคลากร
ในส่วนพนักงานออฟฟิศสำ�นักงานใหญ่ เนื่องจากที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่อยู่ในเขตใจกลาง
ธุรกิจ และอยูใ่ กล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ พระราม 9 เป็นผลให้มผี สู้ มัครงานสนใจเข้าร่วมงาน
กับบริษทั ฯ อย่างเพียงพอ
• ความเสีย่ งด้านการลงทุนในบริษทั บริษทั ร่วม
ความเสีย่ งด้านการลงทุนในบริษทั บริษทั ร่วม เนือ่ งจากบริษทั มีการลงทุนขยายธุรกิจ
ในบริษทั ร่วมต่างๆ จึงมีความเสีย่ งด้านการลงทุน หากผลประกอบการของบริษทั ร่วม
ไม่สามารถสร้างผลกำ�ไรตามทีบ่ ริษทั คาดหวังได้ บริษทั ควบคุมความเสีย่ งนีด้ ว้ ยการให้
กรรมการของบริษทั เข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษทั ร่วม เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน
บริษทั ได้จดั ทำ�ประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรัพย์สนิ หลักของบริษทั เพือ่ ป้องกันความ
เสีย่ งจากภัยธรรมชาติ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการพัฒนาแผนรอง
รับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทม่ี เี หตุการณ์ธรรมชาติทส่ี ง่ ผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความสำ�คัญต่อการ
ดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงิน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รบั มอบหมายให้เตรียมแผนสำ�หรับภาวะฉุกเฉินเพือ่ พร้อมใช้ใน
กรณีมเี หตุจ�ำ เป็น เพือ่ ลดความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจ
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01 การประกอบธุรกิจ

รายการ
1. ทีด่ นิ
• ทีต่ ง้ั 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.
เนือ้ ที่ 0-1-50 ไร่
• ทีต่ ง้ั 678 ริมคลองสามเสน ถ.อโศก-ดินแดง เขต
ห้วยขวาง กทม. โฉนดเลขที่ 2859
เนือ้ ที่ 0-0-73 ไร่
• ทีต่ ง้ั นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 681 หมู่ 2
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่ 193-08 ไร่ ใช้เป็นทีต่ ง้ั อาคารโรงงานและคลังสินค้า
• ทีต่ ง้ั นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โฉนดเลขที่ 48751
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนือ้ ที่ 1-050 ไร่ จะใช้เป็นทีต่ ง้ั อาคารทีพ่ กั พนักงานในอนาคต
• ทีต่ ง้ั นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 101/62/1,3
ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี เนือ้ ที่ 5-3-70 ไร่ ใช้เป็นทีต่ ง้ั
คลังสินค้า
2. อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน/โกดัง
• ทีต่ ง้ั นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
พืน้ ที่ 17,387 ตารางเมตร
• ทีต่ ง้ั นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
พืน้ ที่ 6,646 ตารางเมตร
• ทีต่ ง้ั อาคารสำ�นักงานอโศก
พืน้ ที่ 962.9 ตารางเมตร

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่า(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

34.50

ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ

16.79

-ไม่ม-ี

เป็นเจ้าของ

94.90

ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ

5.40

-ไม่ม-ี

เป็นเจ้าของ

36.43

ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ

0.17

ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ

27.06

ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ

29.36

ติดภาระจำ�นอง
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รายการ
3. ตึกแถว 3 ชัน้
เลขที่ 292/1-12, 294/1-3, 298 และ 300
ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
4. โชว์รมู
• โชว์รมู เวิลเทรดเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ B510
ศูนย์การค้าเวิลเทรด ถ.ราชดำ�ริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
เนือ้ ที่ 449.793 ตารางเมตร
5. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเช่า
6. เครือ่ งตกแต่งติดตัง้ และเครือ่ งใช้ส�ำ นักงาน
7. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
8. ยานพาหนะ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
Leasehold
สัญญาสิน้ สุด
1/1/60
Leasehold 15 ปี
23/12/4528/2/61

มูลค่า(ล้านบาท)
0.00

ภาระผูกพัน
โอนสิทธิการเช่า

0.95

โอนสิทธิการเช่า

3.48
12.69
70.89
6.20

ติดภาระจำ�นอง
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01 การประกอบธุรกิจ

ข้อพิพาททาง
กฎหมาย
บริษทั ไม่มขี อ้ พิพาทกฎหมายใดๆ ทัง้ สิน้ รวมทัง้ ไม่มคี ดีทก่ี ระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษทั อย่างมีนยั สำ�คัญ
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01 การประกอบธุรกิจ

ข้อมูลบริษท
ั
• บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ROCKWORTH PUBLIC COMPANY
LIMITED
โทร.
แฟกซ์.
ทะเบียนบริษทั เลขที่
Website
E-mail
วันทีก่ อ่ ตัง้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทหุน้
มูลค่าหุน้

294-300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
0-2246-8888
0-2247-8899
0107537000084
www.rockworth.com
sales@rockworth.com,
intlsales@rockworth.com
20 พฤศจิกายน 2534
5 มกราคม 2537
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน
200,000,000 บาท
200,000,000 บาท
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้
10 บาท/หุน้
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• บริษทั ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นเิ จอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมเิ ต็ด
ROCKWORTH SYSTEMS
FURNITURE INDIA PVT. LTD.
โทร.
แฟกซ์.
วันทีจ่ ดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทหุน้
มูลค่าหุน้
อัตราส่วนทีบ่ ริษทั ถืออยู่

800 West, Road R1 South, SRI City Special Economic Zone, NH-5 Tada,
Chittoor District, Andhra Pradesh - 517 588.
+91-85-7630 8872
+91-85-7630 8899
20 มีนาคม 2551
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน
350 ล้านรูปี
350 ล้านรูปี
หุน้ สามัญ 1,400,000 หุน้
มูลค่าหุน้ 100 รูป/ี หุน้
อัตราส่วนทีบ่ ริษทั ถืออยู่ 40%

บุคคลอ้างอิง
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
โทร.
แฟกซ์.
SET Contact center.

93 ชัน้ 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
0-2009-9000
0-2009-9991
0-2009-9999

2. ผูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู้
- ไม่มี 3. ผูส้ อบบัญชี
นางสาวชลรส สันติอศั วราภรณ์
นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ
นางสาววธู ขยันการนาวี
บริษทั สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด
โทร.
แฟกซ์.

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4523
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3844
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5423
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 196/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
10110
0-2264-0777
0-2264-0790

แบบ 56-1 23

4. ทีป่ รึกษากฏหมาย
นายบัญชา เกยุราพันธ์
โทร.
แฟกซ์.

197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2264-0777
0-2264-0790
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26
ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
28
โครงสร้างการจัดการ
35
การกำ�กับดูแลกิจการ
42
ความรับผิดชอบต่อสังคม
51
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
54
รายการระหว่างกัน
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02

การจัดการและการ
กำ�กับดูแลกิจการ
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02 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผูถ
้ อ
ื หุน
้
จำ�นวนทุนการจดทะเบียนและทุนชำ�ระแล้ว
บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำ�นวน 200,000,000 บาท
(สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุน้ สามัญ จำ�นวน 20,000,000 หุน้ (ยีส่ บิ ล้านหุน้ )
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 10 บาท เรียกชำ�ระแล้ว 200,000,000 บาท(สองร้อยล้านบาท)

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
นายชัชวาล
นายชาญชัย
นายวรินทร
นายสุรพงษ์
นายดุษฎี
นายสุรชัย
นายวิเชียร
น.ส.ณัฐกิ า
นางจารุณี
น.ส.สวรรยา

พงษ์สทุ ธิมนัส
กุลถาวรากร
พงษ์สทุ ธิมนัส
สิทธานุกลู
พงษ์สทุ ธิมนัส
โชติจฬุ างกูร
ศรีมนิ นิ ทร์นมิ ติ
พงษ์สทุ ธิมนัส
พงษ์สทุ ธิมนัส
วัฒนายนต์

จำ�นวนหุน้
4,300,000
4,000,000
1,454,100
1,150,039
1,100,000
1,086,200
999,400
600,000
599,706
549,800

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเปลีย่ นแปลงการถือหุน้ อย่างมีนยั สำ�คัญทีม่ ผี ลกระทบต่ออำ�นาจในการจัดการบริษทั

% ของจำ�นวนหุน้ ทัง้ หมด
21.500
20.000
7.271
5.750
5.500
5.431
4.997
3.000
2.999
2.749
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลบริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว
• สถิตกิ ารจ่ายเงินปันผล ปี 2553-2560
ปี
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
2553

เงินปันผลสิน้ ปี หุน้ ละ / บาท
0.25
0.50
0.50
1.00

คิดเป็นร้อยละของกำ�ไรสุทธิ
27.50
26.94
4.74%
16.59%

หมายเหตุ : * ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการ
ปี 2560 แก่ผถู้ อื หุน้
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02 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ

โครงสร้างการ
จัดการ
ผูถ้ อื หุน้
Shareholder
คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

คณะกรรมการ
Board of Director
คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
President

ฝ่ายขาย
Sales

ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ
International Operation

ฝ่ายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting

ฝ่ายผลิต
Production

ฝ่ายวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
Research &
Development

ฝ่ายพัฒนา
ภาพลักษณ์องค์กร
Corporate Branding

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Human Resource &
Information Technology
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คณะกรรมการและ
กรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร 4 ท่านและกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร 5 ท่าน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชือ่ คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้
• คณะกรรมการบริษทั
นายชัชวาล		
นายสุรพงษ์		
นายไชยยงค์		
นายสุรชัย		
ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล
นายสุรพจน์		
นายไชยรัตน์		
นายดุษฎี		
นายชาญชัย		

พงษ์สทุ ธิมนัส		
สิทธานุกลู 		
พงษ์สทุ ธิมนัส		
โชติจฬุ างกูร		
เทพสิทธา		
สุวรรณพานิช		
เดชไกรศักดิ		
์
พงษ์สทุ ธิมนัส		
กุลถาวรากร		

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พงษ์สทุ ธิมนัส		
พงษ์สทุ ธิมนัส		
สิทธานุกลู 		
พงษ์สทุ ธิมนัส		

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

• คณะกรรมการบริหาร
นายไชยยงค์		
นายชัชวาล		
นายสุรพงษ์		
นายดุษฎี		

นอกเหนือจากทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรือ่ งคณะกรรมการ
แล้ว ยังได้ก�ำ หนดให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วย กรรมการอิสระ(Independent
Directors) 3 คน จำ�นวนทีเ่ หลือเป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร(Executive Directors)
และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร(Non-Executive Directors) โดยได้ก�ำ หนดนิยาม ดังนี:้
กรรมการอิสระ
หมายถึง กรรมการภายนอกทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร และต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อกำ�หนดของ
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และอตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นีใ้ ห้นบั รวม หุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือน
ประจำ� หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจากตำ�แหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำ�ปี 30

คณะกรรมการและ
กรรมการบริหาร

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียตาม กฏหมายใน
ลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ�นาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็น
ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือ
หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำ�เนิน
งานของบริษทั

กรรมการบริหาร(Executive Directors)
หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ� และเป็นกรรมการผู้มี
อำ�นาจลงนามผูกพันบริษทั
กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหาร(Non-Executive Directors)
หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำ�นาจ ลงนามผูกพัน
บริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำ�ของบริษัท โดยจำ�นวนกรรมการที่มีได้ผู้
บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่
โดยคณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม ไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามทีก่ �ำ หนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากวิสยั ทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลาย
ในด้านความรูค้ วามสามารถทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษทั มีความรูค้ วามเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษทั และไม่ด�ำ รงตำ�แหน่งการรมการ หรือผูบ้ ริหารในธุรกิจทีอ่ าจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทัง้ การอุทศิ เวลาให้เพียงพอเพือ่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำ�
เสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถ
ตัดสินจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้
กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ซึง่ เป็นวิธี 1 share : 1 vote
คณะกรรมการจะเป็นผูเ้ ลือกกรรมการคนหนึง่ เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการ
คนหนึง่ หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทัง้ ยังเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ประธานกรรม
การบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผูจ้ ดั การ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ
บริษทั และคณะอนุกรรมการอืน่ ๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
บริษทั ให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ
DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
นอกเหนือจากความรูจ้ ากคูม่ อื หนังสือต่างๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบตั ทิ ด่ี สี �ำ หรับกรรมการ
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บริษทั จดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยีย่ มชมกิจการ และโรงงานของ
บริษทั เพือ่ ให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำ�เนินงานของบริษทั ได้มากขึน้
อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
1. กำ�หนดนโยบายและทิศทางในการดำ�เนินงานของบริษทั รวมไปถึงการกำ�กับและ
ควบคุมดูแลให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจในการดำ�เนินกิจการของบริษทั ไปอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่
มูลค่าและผลผลิตให้แก่กจิ การ
3. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ เพือ่ รักษาไว้ซง่ึ
ผลประโยชน์ของบริษทั
4. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการ และประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็น
การปกติตามข้อบังคับของบริษทั และเพือ่ พิจารณารายการทีม่ นี ยั สำ�คัญ หรือผล
กระทบสำ�คัญต่อบริษทั
5. จัดให้มกี ารควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มรี ายงาน
ทางการเงินทีเ่ ชือ่ ถือได้
6. จัดให้มกี ารเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงินให้แก่ผถู้ อื หุน้ และประชาชน
ทัว่ ไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอด
จนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รวมไปถึงการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์
• กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั
รายชือ่ กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนามผูกพันบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วย
นายชัชวาล
พงษ์สทุ ธิมนัส
นายสุรพงษ์
สิทธานุกลู
นายไชยยงค์
พงษ์สทุ ธิมนัส
นายดุษฎี		
พงษ์สทุ ธิมนัส
โดย นายชัชวาล พงษ์สทุ ธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธานุกลู , นายไชยยงค์ พงษ์สทุ ธิ
มนัส และนายดุษฎี พงษ์สทุ ธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือชือ่ ร่วมกัน และประทับ
ตราสำ�คัญของบริษทั
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คณะกรรมการบริหาร/คณะอำ�นวยการจัดการ
นายชัชวาล
นายไชยยงค์
นายสุรพงษ์
นายดุษฎี

พงษ์สทุ ธิมนัส
พงษ์สทุ ธิมนัส
สิทธานุกลู
พงษ์สทุ ธิมนัส

นายชาคริต
นายสมชาย
นายไมตรี
นางสาวอภิรดี
นางสาวนวรัตน์
นายปภัทท์

วรชาครียนันท์
นิมติ รสุขเจริญ
ศรีทพิ โพธิ์
วรชาครียนันท์
พิลาภรณ์ชยั
ภูวเศรษฐ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่, รักษาการผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์, 		
รักษาการผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายผลิต
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายขาย
ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ

• รายละเอียดเกีย่ วกับผูบ้ ริหารและผูม้ อี �ำ นาจควบคุม
ตำ�แหน่งของผูบ้ ริหาร และผูม้ อี �ำ นาจควบคุมในบริษทั
รายชือ่
1. นายชัชวาล
พงษ์สทุ ธิมนัส
2. นายสุรพงษ์
สิทธานุกลู
3. นายไชยยงค์ 		
พงษ์สทุ ธิมนัส
4. นายสุรชัย		
โชติจฬุ างกูร
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา
6. นายแพทย์สรุ พจน์ สุวรรณพานิช
7. นายไชยรัตน์
เดชไกรศักดิช์
8. นายดุษฎี		
พงษ์สทุ ธิมนัส
9. นายชาญชัย		
กุลถาวรากร

บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน)
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
X
X
X
X

X

กรรมการ
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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ประวัตค
ิ ณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารและคณะอำ�นวยการจัดการ
ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
1. นายชัชวาล พงษ์สทุ ธิมนัส

ประธานกรรมการ			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

2. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส 		

ประธานกรรมการบริหาร		
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

3. นายดุษฎี

พงษ์สุทธิมนัส

กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่		
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

74

ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

64

46

69

กรรมการบริหาร			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

5. นายสุรชัย

กรรมการบริหาร

โชติจุฬางกูร

		

6. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา

ประธานกรรมการตรวจสอบ		
กรรมการอิสระ

7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

		

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

		

9. นายชาญชัย กุลถาวรากร		
กรรมการ

67

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

ชื่อ
หน่วยงาน

ประธานกรรมการ

บมจ.ร้อกเวิธ

21.500

บริหาร

0.003

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

5.500

2556 - ปัจจุบัน ประธารกรรมการบริหาร บมจ.ร้อกเวิธ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ร้อกเวิธ
2555

ปริญญาตรี สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5.750

2556 - ปัจจุบัน กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ บมจ.ร้อกเวิธ
ประธารกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
2555

มัธยมศึกษาปีที่ 3

5.431

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยมาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
OKLAHOMA CITY UNIVERSITY

2556 - ปัจจุบัน

พาณิชยศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิต -ไม่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางการบัญชี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
เลขทะเบียน 2321
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
75
-ไม่มีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-ไม่ม-ี
68
ปริญญาโท บริหารธุกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
85

61

2555

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกร์มหาวิทยาลัย

20.000

กรรมการ

บมจ.ร้อกเวิธ

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.เอส.
พี.จีฯ
2555 - ปัจจุบัน
ประธานคณะ
บมจ.บีทีเอส
กรรมการตรวจสอบ
โฮลดิ้ง
ประธานคณะ
บมจ.บีทีเอส
กรรมการสรรหาและ
โฮลดิง้
กำ�หนดค่าตอบแทน
2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคม
โรงพยาบาลเอกชน

2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ.เพรซิ
กรรมการสรรหาและ
เดนท์
กำ�หนด ค่าตอบแทน ไรซ์ โปรดักส์
2556 - 2557
กรรมการบริหาร บล.เคทีบี จก.
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บล.เอเอสแอล
จก.
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ค่าตอบแทนผูบ
้ ริหาร

• ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการ
จำ�นวน 9 ท่าน
(เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน) ได้รบั เบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน
ในรอบ 1 ปี เป็นจำ�นวนเงิน 1,080,000 บาท
คณะกรรมการ/คณะอำ�นวยการการจัดการ
จำ�นวน 10 ท่าน
ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะเป็นคณะกรรมการด้วย จำ�นวน 4 ท่าน จะได้รบั ผลตอบแทนสำ�หรับ
รอบระยะเวลา 1 ปี ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำ�นวน 36.36 ล้านบาท
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ
- ไม่มี -
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02 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ�กับ
ดูแลกิจการ
ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการของบริษทั มีการปฏิบตั ทิ ด่ี ี ของการกำ�กับดูแลกิจการ
โดยกำ�หนดระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ ทีเ่ ห็นว่ามีผล
กระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจขององค์การ ซึง่ ในการกำ�กับดูแลกิจการนัน้ จะยึด
ถือหลักปฏิบตั ิ 15 ประการ ดังนี้

01

02

สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้

03

สิทธิของผูม
้ ส
ี ว
่ น
ได้เสีย

คณะกรรมการได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการ เนือ่ งจากเห็นว่าเป็นสิง่
ทีม่ คี วามสำ�คัญ และจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจให้มกี ารเจริญเติบโตทีย่ ง่ั ยืน คณะกรรมการ
บริษทั มีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าว โดยได้ก�ำ หนดนโยบายและ
ทิศทางการดำ�เนินงานของบริษทั ให้มคี วามสำ�คัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายในกำ�กับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�ำ เนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์
ในระยะยาวของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้กรอบข้อกำ�หนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
นโยบายในเรือ่ งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ กำ�หนดให้มกี ารอำ�นวยความ
สะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ , ส่งข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเพือ่ ให้มขี อ้ มูลในการตัดสินใจ
โดยบริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ
ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำ�การ โดยในแต่ละวาระมีความเห็น
ของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
สามารถตรวจสอบได้
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้ทกุ กลุม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
• พนักงาน
บริษทั ได้ปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
• คูค่ า้
บริษทั มีการซือ้ สินค้าและบริการจากคูค่ า้ เป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามสัญญาต่อคูค่ า้
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03

สิทธิของผูม
้ ส
ี ว
่ น
ได้เสีย

• เจ้าหนี้
บริษทั ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง
• ลูกค้า
บริษทั เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน รักษา
ความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพือ่ รีบดำ�เนิน
การให้แก่ลกู ค้าโดยเร็วทีส่ ดุ
• คูแ่ ข่ง
บริษทั ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
แข่งขัน หลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริตเพือ่ ทำ�ลายคูแ่ ข่ง
• ชุมชน
มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
• หน่วยงานราชการ
บริษัทให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานใน
กระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การทำ�งาน
และเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ
ด้านสิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย
ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ ให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านีไ้ ด้รบั การดูแลอย่างดี

04

การประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้

บริษทั มีการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปี 2560 หนึง่ ครัง้ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ
ถ้วน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยบริษทั ได้จดั ส่ง
หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
14 วัน ในวันประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดำ�เนินงานของบริษทั สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะต่างๆ รวมทัง้ ได้บนั ทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ �ำ คัญไว้ในรายงานการประชุม
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
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05

ภาวะผูน
้ �ำ และวิสย
ั ทัศน์

06

ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

คณะกรรมการ ได้มีส่วนร่วมในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามแผนธุรกิจ และงบประมาณทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กจิ การ และความมัน่ คงสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ รวมถึงจัดให้
มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำ�เนินงานอย่าง

ทางบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันสำ�หรับบริษทั
• การดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน
- กำ�หนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามไม่ให้ผบู้ ริหารหรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายใน
ให้แก่บคุ คลภายนอก หรือบุคคลทีไ่ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้อง และไม่ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีง่ บการเงินเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน

07

จริยธรรมธุรกิจ

08

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและ
พนักงาน เพือ่ ให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามภารกิจของบริษทั
ด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ บริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่
สาธารณชน และสังคม โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงทีจ่ ะถือปฏิบตั ิ และ
บริษทั ได้ตดิ ต่อสือ่ สารกับพนักงานอย่าง
และติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดัง
กล่าวเป็นประจำ� รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
• คณะกรรมการบริษทั มีจ�ำ นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร			
กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหาร		
กรรมการทีเ่ ป็นอิสระ			

09

การรวมหรือแยก
ตำ�แหน่ง

4
2
3

ท่าน
ท่าน
ท่าน

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยก
หน้าทีใ่ นการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�
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ค่าตอบแทนกรรม
การและผูบ
้ ริหาร

• ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอทีจ่ ะดึงดูดและรักษา
กรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ต่ี อ้ งการและได้ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว กรรมการที่
ได้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ มากขึน้ ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะ
สมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
• ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กำ�หนด
ซึง่ เชือ่ มโยงกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั และผลการดำ�เนินงานของผูบ้ ริหารแต่ละ
ท่าน โดยเสนอจำ�นวนค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาและ
อนุมตั ขิ น้ั สุดท้าย
• จำ�นวนค่าตอบแทนในปี 2559: ปี 2560
บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร มีรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
- กรรมการ

เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

จำ�นวนราย
9
3
12

ปี 2559
ปี 2560
จำ�นวนเงินรวม(บาท) จำ�นวนราย จำ�นวนเงินรวม(บาท)
1,080,000
9
1,080,000
500,000
3
500,000
1,580,000
12
1,580,000

- คณะอำ�นวยการจัดการ

เงินเดือน โบนัส
ค่าชดเชยเกษียณอายุ
รวม

จำ�นวนราย
10
10

ปี 2559 จำ�นวนเงิน
ปี 2560
รวม(บาท) จำ�นวนราย จำ�นวนเงินรวม(บาท)
36,598,353
10
36,367,512
1
4,662,000
26,598,353
11
41,029,512

ค่าตอบแทนอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เงิน
- กรรมการ: ไม่มี
- กรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร: ไม่มี
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การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีก�ำ หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระ
ชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� ฝ่ายเลขานุการบริษทั ได้จดั หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบ
วาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม ปกติการประชุมแต่ละครัง้ จะใช้เวลาประมาณหนึง่ ชัว่ โมง โดยในปี 2560 ทีผ่ า่ นมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ
จำ�นวน 6 ครัง้ และประชุมตามวาระพิเศษ จำ�นวน 0 ครัง้ รวมทัง้ สิน้ 6 ครัง้ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั แต่ละ
ท่านสรุปได้ดงั นี้

รายชื่อ
1. นายชัชวาล
2. นายสุรพงษ์
3. นายไชยยงค์
4. นายดุษฎี
5. นายสุรชัย
6. พลโทพิศาล
7. นายสุรพจน์
8. นายไชยรัตน์
9. นายชาญชัย

พงษ์สุทธิมนัส
สิทธานุกูล
พงษ์สุทธิมนัส
พงษ์สุทธิมนัส
โชติจุฬางกูร
เทพสิทธา
สุวรรณพานิช
เดชไกรศักดิ์
กุลถาวรากร

วาระการ
ดำ�รง
ตำ�แหน่ง
14
15
15
14
14
13
13
13
5

การประชุม
วาระปกติ
3/6
6/6
6/6
6/6
1/6
6/6
5/6
4/6
1/6

การเข้าร่วมประชุม /การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)
การประชุม
วาระพิเศษ
รวม
0/0
3/6
0/0
6/6
0/0
6/6
0/0
6/6
0/0
1/6
0/0
6/6
0/0
5/6
0/0
4/6
0/0
1/6

ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะ
กรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้

12

คณะอนุกรรมการ
บริษทั ยังไม่มอี นุกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน แต่มกี ระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบือ้ งต้นทีเ่ หมาะสม โดยใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทน
ของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ ผลประกอบการของบริษทั ประกอบการพิจารณากำ�หนด ก่อนนำ�
เสนอความเห็นต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาตัดสินใจขัน้ สุดท้าย
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ระบบการควบคุมและ
การตรวจสอบภายใน

14

รายงานของ
คณะกรรมการ

15

ความสัมพันธ์
กับผูล
้ งทุน

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษทั ให้ความสำ�คัญต่อระบบควบคุมภายทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั กิ าร
โดยมีการกำ�หนดภาระหน้าที่ อำ�นาจการดำ�เนินการของผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ านไว้เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีค่ รอบคลุมทัง้ ในด้าน
การเงิน การบริหาร การดำ�เนินงานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั ให้
เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน ผูต้ ดิ ตามควบคุมและประเมินผล
ออกจากกัน เพือ่ ให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจาก
นีก้ ารควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วกับระบบการเงิน บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบ้ ริหารตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ บริษทั มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำ�หน้าที่
ตรวจสอบเพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำ�คัญของบริษทั
ได้ด�ำ เนินการตามแนวทางทีก่ �ำ หนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อกำ�หนดทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั (Compliace Control) และเพือ่ ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำ�หน้าทีต่ รวจสอบและถ่วงดุล
ได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำ�หนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รบั การประเมินผลงานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบด้วย

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และสารสนเทศทาง
การเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่าง
และใช้ดลุ ยพินจิ อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้
มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและทีไ่ ม่ใช่
การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียของบริษทั
จึงได้ก�ำ ชับให้ฝา่ ยบริหารดำ�เนินการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน ตรงต่อ
ความเป็นจริง เชือ่ ถือได้
และทันเวลา ซึง่ ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ ได้ให้ความ
สำ�คัญและยึดถือปฏิบตั มิ าโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์นน้ั บริษทั ยัง
ไม่จดั ตัง้ หน่วยงานขึน้ เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผอู้ �ำ นวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำ�
หน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนสถาบันผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์ทง้ั ภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง
เนือ่ งจากกิจกรรมในเรือ่ งดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูล
บริษทั ได้ท่ี โทร. 0-2-246-8888 หรือที่ website www.rockworth.com
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บริษทั มีการกำ�กับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยแบ่งความสำ�คัญของระดับข้อมูล เพือ่
ป้องกันมิให้พนักงาน หรือผูบ้ ริหารนำ�ข้อมูลภายในบริษทั ไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตัว
ข้อมูลของบริษทั โดยส่วนใหญ่จะไม่คอ่ ยมีผลเกีย่ วกับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลทีม่ ผี ลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั จะถูกเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน ตามข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคลากร
สาย
สายการผลิต
สายการขาย, การตลาดและบริการ
สายนำ�เข้าอุปกรณ์ วัสดุ
สายส่งออก
สายการเงินและบริหาร
รวม

จำ�นวนพนักงาน(คน)
ณ 31 ธันวาคม 2560
366
173
4
9
76
628

จำ�นวนพนักงาน(คน)
ณ 31 ธันวาคม 2559
390
184
3
10
78
665

บริษทั มีพนักงานทัง้ หมด 628 คน โดยในปี 2560 บริษทั ได้จา่ ยผลตอบแทนให้แก่
พนักงาน จำ�นวนทัง้ สิน้ 100,113,171.14 บาท
• โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. เงินเดือน				
2. โบนัส					
3. เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ		

93,123,772.14 บาท
4,858,547.00 บาท
2,130,852.00 บาท
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02 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
ร้อกเวิธ ดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ ลดผลกระ
ทบด้านสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานทุกระดับ รวมทัง้ พัฒนาการดำ�เนินงานที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยสนันสนุนให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย นำ�แนวทางการพัฒนา
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การประกอบกิจการ
ด้วยความเป็นธรรม

บริษทั ฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันทรัพย์สนิ ทางปัญญาหรือ
ลิขสิทธิข์ องบริษทั ฯ เพือ่ คุม้ ครองป้องกันการล่วงละเมิด ในการแข่งขันทางการค้า โดยยึด
หลักของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้นทุนของสินค้า และบริการ เพือ่ ให้เกิดความเท่าเทียม
และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตทีด่ ี เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส่ในการ
แข่งขันด้านการค้า ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม
และมีมาตรการป้องการการเข้าไปเกีย่ วข้องหรือสมรูร้ ว่ มคิดกับพฤติกรรมทีข่ ดั ขวางการ
ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะทีส่ อดคล้อง
กับกฎหมาย

การต่อต้านการทุจริต

บริษทั ฯ ยังคงดำ�เนินงานโดยยึดหลักการกำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ าน ให้สอดคล้องกับ
กฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้นโยบาย
การไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อน่ื ใดจากผูร้ ว่ มธุรกิจ ทีอ่ าจจะมีผล
กระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบตั งิ าน นอกจากนีผ้ บู้ ริหารระดับสูงยังเปิดโอกาสให้
พนักงานทุกคนทุกระดับ สามารถแจ้งเบาะแส ให้ขอ้ มูลโดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์สาย
ภายใน โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมทัง้ จัดให้มคี ณะกรรมการเพือ่ สอบสวนและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพือ่ ดำ�เนินการแก้ไขป้องกันอย่างรวดเร็ว

การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชน บริษทั ฯ บริหารงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นใคร
มีถน่ิ กำ�เนิด สัญชาติ ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสังคมเช่นใด ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับและหลักการเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนขัน้ พืน้ ฐานตามหลักสากล
ในการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน มีการกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยยึด
ถือความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการพิจารณา ให้ความเป็นธรรมและ
ความมัน่ คงในการทำ�งาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผพู้ กิ าร หรือแรงงานต่างชาติมาร่วมงาน
กับบริษทั โดยใช้หลักปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลด้านสวัสดิการผลประโยชน์
ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน
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การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ แรงงาน บริษทั ฯ มีนโยบายด้านความเป็นธรรมในด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน การจัดสวัสดิการ
ต่างๆ การดูแลให้ความคุม้ ครองด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำ�งาน และการดูแล
อย่างเป็นธรรม

สภาพการทำ�งาน ตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทัง้ มุง่ เน้นการพัฒนาด้านทักษะความชำ�
นาญตามสายงานเพือ่ ให้พนักงานได้รบั ความรูเ้ พือ่ พัฒนาขีดความสามารถ และมีคณ
ุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี โดยการปฏิบตั ดิ งั นี้

• ด้านค่าจ้างผลตอบแทน
บริษทั ฯ ได้รว่ มทำ�การสำ�รวจค่าตอบแทนกับองค์กรภายนอกเป็นประจำ�ทุกปี เพือ่
นำ�ข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานและ
สถานการณ์คา่ แรงอย่าง
เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม
• ด้านสวัสดิการ
การจัดสวัสดิการต่างๆ ได้จดั สวัสดิการพืน้ ฐานตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด นอกจากนัน้
ยังมุง่ เน้นให้มกี จิ กรรมต่างๆ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนรักองค์กรเสมือนบ้านหลังทีส่ อง
กิจกรรมสังสรรค์วนั เกิด
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การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดน้�ำ โดยวิทยากรภายใน

ส่งเสริมให้จดั ทีมไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกองค์กร

• ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษทั ฯ พยายามส่งเสริมกิจกรรมมุง่ เน้นให้พนักงานมีสขุ ภาพและความปลอดภัยที่
ดี เพราะพนักงานทีม่ คี วามสุขและสุขภาพแข็งแรงย่อมนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามา
รถในการแข่งขันขององค์กร ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงมุง่ มัน่ ดำ�เนินนโยบายด้านความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน นโยบายโรงงานสีขาว ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร
ทีก่ �ำ หนดไว้ตามระบบมาตรฐาน ISO9001, 14001, OSHAS18001 และหลักสูตรตาม
ทีก่ ฎหมายกำ�หนด เช่น จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย การ
ดับเพลิง การอพบพหนีไฟ และกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้เกิดความตระหนักผสมผสานการ
เรียนรูผ้ า่ นซุม้ กิจกรรม
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Safety & Activity Day

การร่วมพัฒนาชุมชน
และสังคม

บริษทั ฯ ได้มสี ว่ นร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคมและ
ชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้มาเยีย่ มชมโรงงาน การ
จ้างงานคนพิการไปปฏิบตั งิ านตามโรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงการสร้างจิตสำ�นึกแก่
พนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงสังคม ชุมชน จะต้องสนันสนุนซึง่ กันและกันผ่านกิจกรรม
ต่างๆ

กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศนุ ย์รงั สิต
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กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.อัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

กิจกรรมเยีย่ มชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ได้รบั โล่หส์ นันสนุนการจ้างงานคนพิการดีเด่น
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มอบทุนการศึกษาแด่บตุ รของพนักงานทีม่ ผี ลการเรียนดี (ระดับประถมถึงอุดมศึกษา)

มอบชุดยังชีพ ช่วยเหลือพนักงานทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีป่ ระสบภัย ท่วม

บริจาคปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ แด่ศนู ย์เทคโนโลยีการศึกษาเพือ่ คนตาบอด
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บริจาคยาเหลือใช้ แก่โรงพยาบาลอุม้ ผาง(ดำ�เนินการร่วมกบการนิคมอุตสาหกรรมฯ)

ความรับผิดชอบต่อ
ผูบ
้ ริโภค

ซึง่ ปัจจุบนั เทรนด์การตกแต่งสำ�นักงานทัว่ โลกกำ�ลังเปลีย่ นแปลงอีกครัง้ ไปสูก่ ลยุทธ์
ในการออกแบบสถานทีท่ �ำ งานรูปแบบใหม่ทเ่ี รียกว่า ‘Activity Based Working’ ทีค่ �ำ
นึงถึงไลฟ์สไตล์การทำ�งานเพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วม(Collaborative) ภายใต้บรรยากาศ
ทีก่ อ่ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration) พร้อมทัง้ ช่วยเพิม่ ศักยภาพในการทำ�งาน
(Productivity) และลดค่าใช้จา่ ย(Save cost) ภายใต้แนวคิดทีม่ งุ่ เน้นการอำ�นวยความ
สะดวกทีค่ �ำ นึงถึงความต้องการของพนักงานเป็นสำ�คัญซึง่ ทำ�ให้ Rockworth จะมุง่ มัน่
ออกแบบเพือ่ ตอบสนองแนวความคิดทีจ่ ะเป็นกระแสหลักอันนี้
ซึง่ นอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วนัน้ ผลิตภัณฑ์ของ Rockworth ยังมุง่
พัฒนาคุณภาพสินค้าเพือ่ ความปลอดภัยในสุขภาพของผูใ้ ช้งานเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงาน(ลด
การระเหยของสารก่อมะเร็งในวัตถุดบิ และกระบวนการผลิต) โดยในปีนท้ี าง Rockworth
ได้รบั มาตรฐาน Indoor AdvantageTM Gold-Office Furniture ทุกรายการสินค้าซึง่ ได้
รับการปรับการปรับให้ดขี น้ึ จากปีทผ่ี า่ นมา นอกจากนีย้ งั มีสว่ นช่วยสำ�หรับการออกแบบ
อาคารหรือพืน้ ทีท่ ต่ี อ้ งการได้รบั การรับรองมาตรฐาน LEED(LEADERSHIP IN ENERGY
AND ENVIRONMENTAL DESIGN)
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• เยือ่ กระดาษกันกระแทก
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ในปนี้นำเยื่อกระดาษมุมกลับมา

ใชซ้ำไดถึง 22 %

การใ

ชท รัพ ยา

กร

ซึ่งคิดเปนจำนวน

108,155 ชิ้น

บริษทั ได้เปลีย่ นแปลงรูปแบบการประกอบสินค้า จากการใช้โฟมกันกระแทกมาเป็น
เยือ่ กระดาษกันกระแทก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเยือ่ กระดาษทีท่ นั สมัยทำ�ให้ได้เยือ่ กระดาษ
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทนทานต่อแรงกระแทก สามารถนำ�กลับมาใช้ ได้หลายครัง้ เป็นการช่วย
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ เป็นวัสดุทส่ี ามารถย่อยสลายได้เอง
ในธรรมชาติเพราะทำ�มาจากกระดาษ ในปีนน้ี �ำ เยือ่ กระดาษมุมกลับมาใช้ ได้ถงึ
68% คิดเป็นจำ�นวน 182,051 ชิน้

ด้านพลังงาน

• ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต
พลังงานทีส่ าํ คัญอย่างหนึง่ ในการทํางานของเครือ่ งจักรคือพลังงานลม บริษทั ตระหนัก
ถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการลดการสญูเสียของพลังงานลมด้วยการสานต่อโครงการที่
ทํามาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ไม่วา่ จะเป็นโครงการลดอัตรการรัว่ ไหลของระบบอัดอากาศ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการไหลของระบบอัดอากาศให้มแี รงดันทีค่ งที่ การไหลผ่านสะดวก
สามารถส่งตรงถึงเครือ่ งจักรได้เต็มประสิทธิภาพ
• เพิม่ ประสิทธิภาพอุปกรณ์เป่าลมเครือ่ งจักรไม้
ด้วยอุปกรณ์เสริมการทำ�งานของเครือ่ งให้ชว่ ยลดการใช้พลังงานลม เป็นการนำ�
อุปกรณ์ควบคุมลมอัตโนมัตมิ าใช้กบั เครือ่ งจักร สามารถควบคุมการใช้ลมในเครือ่ งจักร
การผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ให้มคี วามเหมาะสมกับการผลิตเฟอร์นเิ จอร์มากกว่าการใช้
ระบบธรรมดา
• ระบบแสงสว่างแบบ LED ในกระบวนการ
จากประสิทธิภาพการทำ�งานของระบบให้แสงสว่างในกระบวนการผลิตได้มกี ารติด
ตัง้ มาเป็นระยะยเวลานาน ประเภทของระบบแสงสว่างเป็นเทคโนโลยีทม่ี ใี ช้มานาน ส่ง
ผลให้ปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง บริษทั ฯ จึงได้เปลีย่ นแปลง
ระบบการให้แสงสว่างในกระบวนการผลิตเป็นหลอด LED ช่วยลดปริมาณการใช้พลัง
งานไฟฟ้าได้ถงึ 50% จากรูปแบบเดิม ถือว่าเป็นการเปลีย่ นแปลงทีค่ มุ้ ค่าทัง้ ค่าใช้จา่ ย
การรักษาสิง่ แวดล้อมช่วยลดความร้อนจากหลอดไฟฟ้า การเพิม่ ประสิทธืภาพการมองเห็น
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02 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2561 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ เป็นกรรมการอิสระจำ�นวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั ประจำ�ปี 2560 โดยผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษทั มีระบบการการ
ควบคุมภายในทีพ่ อเพียงเหมาะสมต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั
สำ�หรับองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษทั ทัง้ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระสำ�คัญได้ดงั นี้

01

การควบคุม
ภายในองค์กร

02

03

การควบคุม
การปฎิบต
ั ง
ิ าน

บริษทั ฯ มีการกำ�หนดนโยบายและเป้าหมายการดำ�เนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ โดย
คำ�นึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ สังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม และได้มกี ารทบทวนการปฏิบตั ติ ามเป้าหมายทีก่ �ำ หนดไว้อยูเ่ ป็นประจำ�
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนัน้
บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการดำ�เนินงานอย่าง
โดยกำ�หนดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหาร
งานต่างประเทศ ฝ่ายวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายการ
เงินการบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกตรวจ
สอบภายใน โดยมีกรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่เป็นประธานทีป่ ระชุม เป็นประจำ�ทุกเดือน
เพือ่ รับทราบปัญหาและกำ�หนดวิธกี ารบริหารจัดการร่วมกัน เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งให้อยู่
ในระดับทีย่ อมรับได้
บริษทั ฯ มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ และวงเงินอนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการอนุมตั ิ การบันทึก
บัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพือ่ เป็นการตรวจสอบซึง่ กันและกัน
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04
05

ระบบการติดตาม

บริษทั ฯ ให้ความสำ�คัญเกีย่ วกับระบบสารสนเทศ โดยได้พฒ
ั นาโปรแกรมการปฎิบตั ิ
งาน และรายงานต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฎิบตั งิ าน และสนับสนุนการควบคุม
ภายใน

บริษทั ฯ กำ�หนดให้ผบู้ งั คับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฎิบตั ิ
งานอย่าง
เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการควบคุมภายในได้ด�ำ เนินการไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม โดยมีแผนกตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมิน
ผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฎิบตั งิ านอย่างต่อ
เนือ่ ง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มี
การประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

1. คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในเรือ่ งความเหมาะสมและความเพียง
พอของระบบการควบคุมภายใน
2. ผูส้ อบบัญชีของบริษทั คือ บริษทั สำ�นักงาน อี วาย จำ�กัด ซึง่ เป็นผูต้ รวจสอบงบการเงินประจำ�ปี 2560 ได้ให้ความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั อย่างไม่มเี งือ่ นไขว่า งบการเงินของบริษทั แสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดถูก
ต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ขอ้ สังเกตุและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการควบคุมทัว่
ไปด้านระบบสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษทั อยูร่ ะหว่างดำ�เนินการแก้ไขตามทีผ่ สู้ อบบัญชีแนะนำ�

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบต
ั ง
ิ านของ
บริษท
ั
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิม่ พูล ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนือ่ งจากเป็น
ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว
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ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง
นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

หลักสูตร
- Tools and Techniques For The
Beginning Auditors
- Facilitating Results Using CSA
- Advance Internal Audit
- การตรวจประเมินระบบคุณภาพ
ISO 9001:2008
- Introduction & Internal Auditor
ISO 50001 : 2011
- Internal Audit’ s
Challenge in Value Adding

2. หัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบตั งิ าน
บริษทั ฯ ไม่มกี ารแต่งตัง้ ตำ�แหน่งหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบตั งิ านของบริษทั ฯ โดยตรง แต่บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ผอู้ �ำ นวย
การฝ่ายต่างๆเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรือ่ ง เพือ่ ให้การปฎิบตั งิ านเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อ
กำ�หนดจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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02 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ

รายงาน
ระหว่างกัน
ในระหว่างปี บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ �ำ คัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่ นไขทางการค้า และเกณฑ์ตามทีต่ กลงกัน
ระหว่างบริษทั ฯ และบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตาม
ปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้ดงั นี้

2560

2559

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกำ�หนดราคา

18

14

ราคาตลาด

2

1

ราคาตามสัญญา

• • รายการธุ
รายการธุรรกิกิจจกักับบบริ
บริษษทั ทั ร่ร่ววมม
ขายสินค้า
• • รายการธุ
รายการธุรรกิกิจจกักับบบริ
บริษษทั ทั ทีทีเ่ เ่ กีกีย่ ย่ วข้
วข้อองกั
งกันน
ค่าเช่ารับ

ยอดคงค้างระหว่างบริษทั ฯ และกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หมาย9) 9)
• • ลูลูกกหนี
หนีก้ ก้ ารค้
ารค้าาและลู
และลูกกหนี
หนีอ้ อ้ น่ื น่ื -กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมายเหตุ
บริษัทร่วม
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์(อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำ�กัด
บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำ�กัด
บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำ�กัด
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

46,876

52,519

58
97
30
47,061
(43,376)
3,685

339
63
52,921
(47,667)
5,254
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เ่ กีย่ วข้
• • เจ้ลูากหนี
หเจ้ก้ าารค้
หนีา้ก-กิ
ารค้จการที
ากิจการที
่เกีอ่ยงกั
วข้นอ(หมาย20)
งกัน (หมายเหตุ 20)
บริษัทร่วม
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำ�กัด

2560

(หน่วย: พันบาท)
2559

381

418

• ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
ในระหว่างปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการและผูบ้ ริหาร
ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2560

(หน่วย: ล้านบาท)
2559

37.9
3.4
41.3

38.2
3.5
41.7

• ภาระการ ประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
การ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีหนังสือ ประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบริษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็นจำ�นวน 17 ล้านบาท
(2559: 9 ล้านบาท) ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯ เพือ่ ประกันการปฏิบตั ิ
งานตามสัญญา
บริษทั ฯ ประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชือ่ ให้แก่บริษทั ร่วมในวงเงิน 228 ล้านรูปี (2559 : 228 ล้านรูป)ี
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ข้อมูลทางการเงินทีส่ �ำ คัญ
60
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

แบบ 56-1 57

03

ฐานะการเงินและผล
การดำ�เนินงาน
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03 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

ข้อมูลทางการเงิน
โดยสรุป

บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ร่วม		

(‘000บาท/BAHT)

2560/2017

2559/2016

2558/2015

สินทรัพย์รวม
Total assets

702,359

765,535

793,478

หนีส้ นิ รวม
Total liabilities

291,094

302,344

338,722

ทุนจดทะเบียน
Authorized share capital

200,000

200,000

200,000

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
Total shares’ equity

421,265

463,191

454,706

รายได้รวม
Total revenue

549,717

712,568

803,325

รายได้จากการขาย
Total sales

542,370

706,288

789,658

กำ�ไรขัน้ ต้น
Gross profit

136,951

225,913

253,701

กำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ
Net(Loss) profit

(34,792)

18,180

39,064
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บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ร่วม (ต่อ)		

(‘000บาท/BAHT)

2560/2017

2559/2016

2558/2015

20,000

20,000

20,000

มูลค่าตราไว้ตอ่ หุน้ (บาท)
Par value (Baht)

10.00

10.00

10.00

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาท)
Book value (Baht)

21.06

23.16

22.74

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุน้ (บาท)
Earnings (Loss) per share (Baht)

(1.74)

0.91

1.95

0.25

0.50

0.00

อัตรากำ�ไรสุทธิตอ่ รายได้รวม (%)
Net profit on total revenue (%)

(6.33)

2.55

4.86

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (%)
Net profit on total equity (%)

(8.26)

3.93

8.59

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
Net profit on total assets (%)

(4.95)

2.37

4.92

จำ�นวนหุน้ (พันหุน้ )
Number of shares (Thousand shares)

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)
Dividend per share (Baht)
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03 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and Analysis : MD&A)

01

สรุปรายงาน
การสอบบัญชี

02

ผลการดำ�เนินงาน

ในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่ า่ นมา คือช่วงระหว่างปี 2558-2560 ความเห็นของผูส้ อบบัญชี
แสดงความเห็นแบบไม่มเี งือ่ นไข โดยเห็นว่า งบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงินผล
การดำ�เนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำ�คัญตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัว่ ไป
ผลประกอบการของบริษทั สำ�หรับปี 2560 บริษทั ขาดทุนสุทธิรวมเป็นจำ�นวน 34.79
ล้านบาท ในปีทผ่ี า่ นมา มีการเปลีย่ นแปลงรายการของผลการดำ�เนินงาน ทีม่ สี าระสำ�คัญ
พอสรุปได้ดงั นี้
• ยอดขาย
ลดลงจากปีกอ่ นเป็นจำ�นวน 163.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.21 โดยยอด
ขายในประเทศลดลง 148.44 ล้านบาท โดยยอดขายในต่างประเทศลดลง 15.48 ล้าน
บาท เนือ่ งมาจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีค่ อ่ นข้างซบเซา
• ต้นทุนขาย
ในปี 2560 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 74.75 ซึง่ สูงกว่าอัตรา
ส่วนต้นทุนขายในปี 2559 ซึง่ เท่ากับร้อยละ 68.01 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากยอดขายทีล่ ดลงในปีปจั จุบนั
• ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายลดลงจาก 89.15 ล้านบาท ในปีกอ่ นเป็น 84.05 ล้านบาทในปี
ปัจจุบนั เนือ่ งจากสัดส่วนยอดขายทีล่ ดลง และเนือ่ งจากบริษทั มีพยายามควบคุมค่าใช้
จ่ายและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานขายอย่างต่อเนือ่ ง

แบบ 56-1 61

3 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน

• ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารลดลงจาก 109.77 ล้านบาท ในปีกอ่ นเป็น 96.87 ล้านบาท
ในปีปจั จุบนั เนือ่ งจากต้นทุนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีส่ งู ขึน้ อย่างไรก็ดี บริษทั ยังคงมีมาตรการ
ควบคุมค่าใช้จา่ ยและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารอย่างต่องเนือ่ ง
รายละเอียดค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารทีส่ �ำ คัญมีดงั นี้
ปี 2560

เงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จา่ ยโชว์รมู
ค่านายหน้าในการขาย
ค่าจัดส่งสินค้า
ค่าใช้จา่ ยในการส่งออก
ค่าเสือ่ มราคาและรายจ่ายตัดจ่าย
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์
ค่าพาหนะและเดินทาง
ค่าธรรมเนียมต่างๆ
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา
ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโชว์รมู
อืน่ ๆ
รวมทัง้ สิน้

ล้านบาท

ร้อยละ

109.17
2.97
10.36
8.10
0.99
13.75
5.06
9.21
6.01
4.58
10.72
180.92

60.34%
1.64%
5.73%
4.47%
0.55%
7.60%
2.80%
5.09%
0.00%
3.32%
2.53%
5.93%
100.00%

ค่าใช้จา่ ยหลักของบริษทั ฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ซึง่ คิด
เป็นร้อยละ 60.34 ของยอดรายจ่ายรวม รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการดำ�เนิน
งานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตัง้ บัญชีการเงิน บริหาร
และธุรการ ซึง่ เป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทัว่ ไป
• ค่าใช้จา่ ยทางการเงิน
ในปี 2560 ค่าใช้จา่ ยทางการเงินลดลงเล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปี 2559 ซึง่ มีผลมาจาก
การบริการจัดการทางการเงินและจำ�นวนเงินกูท้ ล่ี ดลง
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03

ฐานะการเงิน

3.1 สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ รายการของสินทรัพย์ทม่ี สี าระสำ�คัญและมีผลต่อฐานะการ
เงินของบริษทั มีดงั นี้
• ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ในปี 2560 มียอดสุทธิลดลงจำ�นวน 14.68 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน และยานพาหนะเพิ่มขึ้น
ระหว่างปีประมาณ 13.88 ล้านบาท หักด้วยค่าเสือ่ มราคาสำ�หรับปี จำ�นวน 28.55 ล้าน
บาท และมีการขายอุปกรณ์มูลค่าสุทธิ 0.009 ล้านบาท สัดส่วน ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์สุทธิเท่ากับร้อยละ 36.88 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย
ทีด่ นิ อาคารโรงงาน โชว์รมู ยานพาหนะและเครือ่ งมือเครือ่ งใช้ตา่ งๆ ทีม่ คี วามจำ�เป็น
ต่อการดำ�เนินงานของบริษัททั้งในด้านการผลิตสินค้า การขายและการดำ�เนินงานใน
ด้านต่างๆ
• สินค้าคงเหลือ
ในปี 2560 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำ�นวน 112.85 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ
16.07 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือลดลงจากปี 2559 เป็นจำ�นวน 5.43 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 4.59 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ จะ
เห็นว่าในปี 2560 มีอัตราหมุน 8.40 เท่าซึ่งช้าลงกว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าใน
ปี 2559 ซึง่ มีอตั ราหมุนเท่ากับ 8.33 เท่า
คุณภาพของสินทรัพย์
• ลูกหนีค้ า้ งชำ�ระ
บริษทั ฯ มียอดลูกหนีส้ ทุ ธิรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำ�นวน 71.93 ล้านบาท
โดยมียอดสำ�รองหนีส้ ญ
ู เป็นจำ�นวน 46.16 ล้านบาท จำ�นวนหนีท้ ง้ั หมดเป็นลูกหนีท้ าง
การค้าซึง่ ยังไม่สามารถชำ�ระหนีไ้ ด้ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ลูกหนีด้ งั กล่าวบริษทั ได้
ติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ สำ�หรับยอดสำ�รองหนีส้ ญ
ู จำ�นวน 46.16 ล้านบาท บริษทั คาด
ว่ามีความเพียงพอต่อลูกหนีท้ ง้ั หมด
• สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัท จำ�นวน 112.85 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุดิบ
จำ�นวน 59.95 ล้านบาท สินค้าสำ�เร็จรูป จำ�นวน 45.21 ล้านบาท และงานระหว่างทำ�
จำ�นวน 2.96 ล้านบาท สินค้าคงเหลือทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ยังมีสภาพปรกติใช้ในการ
ดำ�เนินงานได้ เนือ่ งจากสินค้าของบริษทั ไม่ได้จดั อยูใ่ นประเภทสินค้าแฟชัน่ หรือมีอายุ
จำ�กัด อย่างไรก็ตามยังมีสนิ ค้าคงเหลือบางส่วนชำ�รุดเสียหาย โดยบริษทั ได้ตง้ั สำ�รองเพือ่
ความเสียหายไว้ เป็นจำ�นวน 32.24 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าเพียงพอต่อความเสียหายของ
สินค้าทัง้ หมด ทีอ่ าจจะเกิดขึน้
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3.2 สภาพคล่อง
• กระแสเงินสด
ในปี 2560 บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำ�นวน 27.69
ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงานเป็นจำ�นวน 0.76 ล้านบาท เงินสด
ดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน เป็นจำ�นวน 12.73 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะเป็นการลงทุนในการซือ้ อุปกรณ์ ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดลดลงสุทธิเป็น
จำ�นวน 15.71 ล้านบาท เนือ่ งจากการชำ�ระหนีค้ นื เงินกูต้ ามข้อตกลงแก่สถาบันการเงิน
• อัตราส่วนสภาพคล่องทีส่ �ำ คัญ
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.49 เท่า ระยะเวลาเก็บหนีโ้ ดย
เฉลีย่ เท่ากับ 54.42 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ 33.17 วัน
3.3 แหล่งทีม่ าของเงินทุน
• ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็นจำ�นวน 0.40 เท่า ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อนทีม่ อี ตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เป็นจำ�นวน 0.39 เท่า
• หนีส้ นิ
ณ สิน้ ปี 2560 บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ รวม 281.09 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่ น 21.25 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 7.03 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 229.85 ล้านบาท และหนี้สินไม่
หมุนเวียนจำ�นวน 51.25 ล้านบาท โดยบริษทั ฯ ได้จดจำ�นอง/จำ�นำ� ทีด่ นิ อาคาร สิทธิ
การเช่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อค้ำ�ประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับ
สถาบันการเงิน
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Financial Ratio
งบการเงินรวม
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำ�เร็จรูปคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าสำ�เร็จรูปเฉลีย่ (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำ�ระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร
(Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

2560

2559

2558

1.49
0.99
6.71
54.42
8.40
43.46
5.64
64.70
33.17

1.60
1.11
7.00
52.16
8.33
43.80
6.20
58.87
37.10

1.19
0.66
6.28
58.12
4.58
79.64
6.10
59.85
77.91

25.25%
-6.75%
-6.33%
-8.26%

31.99%
4.98%
2.55%
3.93%

32.13%
7.94%
4.86%
8.59%
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Financial Ratio(ต่อ)
งบการเงินรวม
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

2560

2559

2558

-4.95%
-13.43%
0.77

2.37%
6.64%
0.92

4.92%
13.26%
1.00

0.40
-4.56

0.39
3.71

0.75
5.25

21.06
-1.74

23.16
0.91

22.74
1.95
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การรับรองความถูกต้อง
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการ			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
%
กรรมการ
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
74

21.50
ปริญญาตรี สาขา
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

บิดาของ
2553-2555 ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
กรรมการ
บริหาร
ผู้อำ�นวยการ 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
ใหญ่

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป
(กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-

แบบ 56-1 73

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล
ประธานกรรมการ			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
%
กรรมการ
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
69

ปริญญาตรี สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
/-

5.75

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ

2553-2555
2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บมจ.ร้อกเวิธ
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
3. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
64

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.003
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
/ DCP พ.ศ. 2545

หลานของ
ประธาน
กรรมการ

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ร้อกเวิธ
ใหญ่
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
บริหาร
2553-2555

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-

แบบ 56-1 75

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
4. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร
กรรมการ

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
67

มัธยมศึกษาปีที่ 3
/-

5.431

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

2553-ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ
ประธานกรรมการบริหาร)

บริษัทจำ�กัดอื่น
2545-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่

องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บจก.เอส.
พี.ซีฯ
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา
กรรมการอิสระ

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
85

พาณิชยศาสตร์บัณฑิต
นิติศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูงทางการบัญชี
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
/ DCP พ.ศ.2545
ACP พ.ศ.2552

-ไม่มี-

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
การตรวจสอบ
ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-

แบบ 56-1 77

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
6. คุณสุรพจน์ สุวรรณพานิช
กรรมการอิสระ

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
75

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -ไม่มีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
/ DAP พ.ศ.2546

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

2553-ปัจจุบัน

กรรมการ
การตรวจสอบ

บมจ.ร้อกเวิธ

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
2545-2550 ผู้อำ�นวยการ รพ.กรุงเทพคริสเตียน
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการอิสระ

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
68

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

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

2553-ปัจจุบัน

กรรมการ
การตรวจสอบ

บมจ.ร้อกเวิธ

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ

บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
2553-2557 กรรมการตรวจสอบ

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บมจ.
เพรซิเดนท์
ไรซ์ โปรดักส์

แบบ 56-1 79

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
8. คุณดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
46

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

5.50

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

บุตรของประธาน 2545-2550
กรรมการ
2550-2556
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

ผู้อำ�นวยการฝ่าย บมจ.ร้อกเวิธ
ออกแบบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้ บมจ.ร้อกเวิธ
จัดการ
กรรมการผู้อำ�นวย บมจ.ร้อกเวิธ
การใหญ่

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
9. นายชาญชัย กุลถาวรากร
กรรมการ

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
61

ปริญญาโท
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
/ DCP พ.ศ.2546

20.00

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

บมจ.ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัดอื่น
2557-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริหาร

บล. เอเอส
แอล จก.

2545-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริหาร

บ.เวนเจอร์
แค็ป จก.

องค์กรอื่น
-ไม่มี-

แบบ 56-1 81

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการ			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
74

21.50
ปริญญาตรี สาขา
รัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

บิดาของ
2553-2555 ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
กรรมการ
บริหาร
ผู้อำ�นวยการ 2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
ใหญ่

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป
(กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล
ประธานกรรมการ			
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
69

ปริญญาตรี สาขาการ
จัดการอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
/-

5.75

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ

2553-2555
2556-ปัจจุบัน

กรรมการ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-

บมจ.ร้อกเวิธ

แบบ 56-1 83

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
3. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
64

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.003
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
/ DCP พ.ศ. 2545

หลานของ
ประธาน
กรรมการ

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ร้อกเวิธ
ใหญ่
2556-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ร้อกเวิธ
บริหาร
2553-2555

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
4. คุณดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการบริหาร

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
%
กรรมการ
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
46

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

5.50

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา

บุตรของประธาน 2545-2550
กรรมการ
2550-2556
ปัจจุบัน

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

ผู้อำ�นวยการฝ่าย บมจ.ร้อกเวิธ
ออกแบบ
ผู้ช่วยกรรมการผู้ บมจ.ร้อกเวิธ
จัดการ
กรรมการผู้อำ�นวย บมจ.ร้อกเวิธ
การใหญ่

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

บริษัทจำ�กัดอื่น
-ไม่มี-

องค์กรอื่น
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

ชื่อ - นามสกุล / ตำ�แหน่ง
1. นางสาวเบญจพร พลลา

สัดส่วนใน ความสัมพันธ์
การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
อายุ (ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / ในบริษัท
กรรมการ
%
ประวัติอบรม
และผู้บริหาร
37

ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

0.002

- ไม่มี -

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำ�แหน่ง

ชือ่ หน่วยงาน/บริษทั

2553-2556

เลขานุการ

บมจ.ร้อกเวิธ

ปัจจุบัน

เลขานุการอาวุโส บมจ.ร้อกเวิธ
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 2
รายชือ่ กรรมการในบริษทั ย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
2. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส
3. นายดุษฎี
พงษ์สุทธิมนัส
4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล
5. นายสุรชัย
โชติจุฬางกูร
6. นายชาญชัย กุลถาวรากร
7. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธา
8. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช
9. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

บจ.ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย
หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
การศึกษา
ประวัตกิ ารทำ�งาน
2530-2531
2531-2534
2534-2537
2537-2549
2549-2552
2552-ปัจจุบนั
สถานทีต่ ดิ ต่อ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบบัญชี สำ�นักงานธุรกิจการบัญชีและทนายความบอลโก
ผูช้ ว่ ยสมุหบ์ ญ
ั ชี บริษทั พรีเชียส บ็อคซ์ จำ�กัด
สมุหบ์ ญ
ั ชี บริษทั ร้อกเวลส์ จำ�กัด
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีตน้ ทุน
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกบัญชีทว่ั ไปและต้นทุน
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน)
ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน)
บริษทั ร้อกเวิธ จำ�กัด(มหาชน)
เลขที่ 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2246-8888
E-mail: Patcharaporn@rockworth.com
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 4
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 5
- ไม่มี -

Step
toward
the
green
We will design our products,
processing and building for
the environment.
WE UNDERSTAND the difference of steps toward
the sustainable organization and realize that we
can only achieve this by working together with
everyone in our company. Starting from product
design, production through delivery and installation.
IN THE JOURNEY OF sustainable business and
environmental friendly, we continuously focus
on the following development and improvement.
• Our products meet or exceed applicable legal requirements
and other requirement related to the environment aspects of
the organization.

It has been over a few years that ROCKWORTH

• We are continuously improving performance focus on

has studied the consequences to the environment

preventing pollution, reducing waste and reducing consumption

caused by our business. The study is conducted
not only within our organization but also to our

of non-renewable energy.
• We are implementing technologies to efficiently use of
energy resources.

customers, suppliers and other environmental

• We design, process and produce our products for the

specialists.

environment.
• We promote environmental knowledge and awareness.

© 2018 Rockworth Public
Company Limited.

rockworth.com

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

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

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

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

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

T. +9180 4098 5438
T. +9715 0457 8032
E. sales@rockworthinternational.com E. sales@rockworthinternational.com

