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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
สำ�นักงานมาเป็นเวลากว่า 47 ปี ในปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นผู้นำ�อย่าง
ครบวงจร ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกับกลุ่ม
เป้าหมายของลูกค้าบริษัท และเปิดการบริการให้ครอบคลุม
กับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้น โดยในปี 2562 ผู้
บริหาร บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน) ได้ร่วมกันวางวิสัย
ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำ�เนินงาน
ของบริษัท เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งตลาดและคู่แข่ง
ที่รวดเร็วและเข้มข้นมากขึ้นในปัจจุบัน

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

Green Product

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

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

กลุ่มบริษัท
ROCK

40%

บริษัท ร้อกเวิธ
ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์
อินเดีย จำ�กัด

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มี
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ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

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

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท
บมจ.ร้อกเวิธ
ธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน

กำ�ลังการผลิต

1,200 ล้านบาทต่อปี

ผลิตภัณฑ์หลัก

Office Systems Furniture

ตราสินค้า

ROCKWORTH

นโยบายหลักในการดำ�เนินงาน

◆

ให้ความสำ�คัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
ได้ และให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า
◆ เป็นบริษัทที่มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย
◆ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
◆ เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ
◆ สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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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 เป็นผู้นำ�ระบบเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานสมัยใหม่ ซึ่ง
สามารถตอบสนองความต้องการของสำ�นักงานได้อย่างครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการ
ใช้งานในสถานที่จริง“Human, Space, and Technology”
ไม่ว่าจะเป็น ระบบผนังสำ�เร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อย
สายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำ�งานที่สามารถปรับเปลี่ยน
เป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้าอี้หลากหลายรูปแบบต่างๆ

โครงสร้างรายได้
บริษัทดำ�เนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการ
ขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

2560
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รายได้

%

ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ

504
38

93
7

595
29
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5
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49

93
7

รวม

542

100

624

100

709

100
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ออกสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองกับ
การทำ�งานแบบใหม่และกับกลุ่ม end user รุ่นใหม่หรือที่เรียก
ว่ากลุ่มนี้ว่ากลุ่ม Millenial ที่จะมีบทบาทและจำ�นวนที่มากขึ้น
ในสำ�นักงานในอนาคต ตอบสนองวิธีการทำ�งานในสำ�นักงาน
สมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน (Office Systems Furniture)
รายละเอียดสินค้าจะประกอบด้วย โซฟาที่สามารถใช้เป็นโต๊ะ
ทำ�งาน (Working Sofa) โต๊ะสูงเอนกประสงค์ (High Working
Table) และ โต๊ะปรับประดับที่สามารถรองรับกับการใช้งานได้
ทั้งนั่งและยืน (Height Adjustable Table) ที่มีพร้อมไปด้วย
ระบบปลั๊กไฟที่อยู่ในโซฟา เหมาะสมกับการใช้ Notebook
นอกเหนือจากนั้น โต๊ะทำ�งาน (Freestanding Desking) ตู้เก็บ
เอกสาร (Storages and Cabinets) เก้าอี้ทำ�งาน (Seating)
และฉากกั้นห้อง (Wall Systems) ฉากกั้นเพื่อแบ่งสัดส่วน
เนื้อที่การทำ�งาน (Desking Systems / Workstation) รวมถึง
ผนังสำ�เร็จรูป (Panel Systems / Workstation) ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์จะเป็นการผสมผสานระหว่างงานเหล็กขึ้นรูป และ
แผ่นไม้ Particle Board และ MDF ที่ปิดผิวด้วย Melamine ,
High pressure Laminates และ Veneer

ลั ก ษณะของเฟอร์ นิ เจอร์ สำ � นั ก งานจะเน้ น ที่ ค วามเป็ น
Office Systems Furniture ระบบ Knocked down ที่มีความ
ทันสมัยสำ�หรับสำ�นักงานสมัยใหม่ (Office Automation)
โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโครงการ ได้แก่ สถาปนิก
ผู้ออกแบบตกแต่ง และเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ
ราชการ เจ้าของธุรกิจในระดับกลาง รวมถึงตัวแทนจำ�หน่ายทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท
จัดจำ�หน่ายภายใต้ Brand “ROCKWORTH”
นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำ�เข้า ผลิตและจำ�หน่าย
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ สำ � นั ก งานชั้ น นำ � แต่ ผู้ เ ดี ย วใน
ประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sinetica จากประเทศ
อิตาลี , Colebrook Bosson Saunders (CBS) จากประเทศ
อังกฤษ, A&H Meyer จากประเทศเยอรมัน และผลิตภัณฑ์
Booking Systems ภายใต้ลิขสิทธิ์ Condeco ซึ่งมีส่วนช่วย
เสริมและพัฒนาด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต ตลอดจน
มาตรฐานคุณภาพ และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่
บริษัทฯ ผลิตออกจำ�หน่ายเองด้วย

การตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมของตลาด และสภาวะของการแข่งขัน

ในปี 2562 ตลาดเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทต่างๆเริ่มเกิดความมั่นใจกับ
สภาวะการณ์ของเศรษฐกิจไทย สภาวะของการเมืองและความมั่นคงในประเทศ จึงทำ�ให้องค์กรต่างๆกลับมาลงทุนในการ
ปรับปรุงสำ�นักงานอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่สภาวะการแข่งขันในตลาดก็เป็นไปอย่างดุเดือด แต่อย่างไรก็ดี บริษัทก็สามารถที่จะ
ดำ�เนินนโยบายทางการตลาดและการขาย สามารถปรับและเปลี่ยนกลยุทธ์ทำ�ให้สามารถสร้างความแตกต่างในการนำ�เสนอขาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ยอดขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในปีนี้

ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน ตลาดจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ตลาดระดับล่าง ตลาด ระดับกลาง-ล่าง ตลาดระดับ
กลาง – บน และตลาดระดับบน
ตลาดระดับล่าง ซึง่ เป็นตลาดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ จะมีผปู้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นตลาดนีม้ ากมาย ส่วนใหญ่จะไม่เป็นสินค้า Office System
แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำ�งาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้าหลักจะเป็น
โต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ ที่เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำ� และราคาขายค่อนข้างต่ำ�สามารถหาซื้อได้ตามสถานที่ค้าปลีก
ทั้งไป
ตลาดระดับกลาง เป็นตลาดที่มีขนาดรองลงมาจากตลาดล่าง จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะไม่
เน้นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำ�งาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็ก
น้อย แต่สินค้าหลักจะเป็นโต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ แต่ลูกค้าในระดับนี้จะให้ความสำ�คัญกับการเน้นที่ภาพลักษณ์ และความทัน
สมัย สวยงาม แต่มีงบประมาณไม่สูงมาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562
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ตลาดระดับบน เป็นตลาดที่มีขนาดรองลงมาจากตลาดกลาง ซึ่งกลุ่มลูกค้าสวนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในตลาดนี้ จะภาค
ธนาคาร การเงิน อุตสาหกรรมสื่อสาร และบริษัทข้ามชาติต่างๆ ที่ให้ความสำ�คัญกับ Systems Furniture ที่ตอบสนองกับระบบ
Office Automation ภายในองค์กรเน้นที่ภาพลักษณ์ และความทันสมัย สวยงาม
ตลาดระดับบนที่มองหาสินค้านำ�เข้า จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ประมาณร้อยละ 5 ของตลาดโดยรวม ตลาดนี้จะประกอบด้วย
บริษัทข้ามชาติ และบริษัทร่วมลงทุน ที่ต้องใช้สินค้นำ�เข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกลุ่มประเทศใน
ยุโรป จะเป็นสินค้า Premium Grade ราคาค่อนข้างสูงมาก ใช้ระยะเวลาส่งสินค้าที่ยาว หรือประมาณ 12 สัปดาห์

คู่แข่ง

ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานมีผู้ผลิตและผู้จำ�หน่ายใหม่ๆเพิ่มขึ้นจำ�นวนมาก ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่จัดอยู่ในธุรกิจ
ประเภทนี้มีหลายระดับ สำ�หรับตลาดระดับกลางและตลาดระดับบน ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดแข่งขันของบริษัทฯ จะมีผู้ผลิตและผู้
จัดจำ�หน่ายหลักอยู่ประมาณ 18 รายการ ดังนี้
◆ บริษัท Chanintr Living จำ�กัด ผู้นำ�เข้าสินค้าจากหลายประเทศ
◆ บริษัท Kokuya IK (Thailand) จำ�กัด จากประเทศญี่ปุ่น
◆ บริษัท Siam Okamura จำ�กัด จากประเทศญี่ปุ่น
◆ บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม จำ�กัด (มหาชน)
◆ บริษัท Haworth Furniture (Thailand) จำ�กัด จากประเทศอเมริกา
◆ บริษัท โลจิก้า จำ�กัด
◆ บริษัท โมเบล จำ�กัด (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ แพรคติก้า)
◆ บริษัท เพอร์เฟค จำ�กัด
◆ บริษัท BW Office Furniture จำ�กัด
◆ บริษัท Bristol (Thailand) จำ�กัด
จากประเทศมาเลเซีย
◆ บริษัท Merryfair (Thailand) จำ�กัด จากประเทศมาเลเซีย
◆ บริษัท Wurkon (Thailand) จำ�กัด ผู้นำ�เข้าสินค้าจากหลายประเทศ
◆ บริษัท Centure จำ�กัด ผู้นำ�เข้าและผลิตสินค้าภายในแบรนด์ Artmatrix
◆ บริษัท Workscape จำ�กัด
◆ บริษัท Design Alternative จำ�กัด
◆ บริษัท Image จำ�กัด
◆ บริษัท Technigroup จากประเทศสิงคโปร์
◆ บริษัท Vangaurd Interior จากประเทศสิงคโปร์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สำ�หรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน ได้แก่ ลูกค้างานโครงการ ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้า
ระดับกลาง-บน และระดับบน ซึ่งมีกำ�ลังซื้อ มีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ และต้องการเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงานที่เป็นระบบ
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย และสอดคล้องกับอุปกรณ์สำ�นักงานสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังต้องการความรวดเร็วในการส่ง
มอบสินค้าที่มีจำ�นวนมากในระยะเวลาอันสั้น รวมไปถึงการบริการที่ดีก่อนและหลังการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำ�คัญ ได้แก่
กลุ่มสถานบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กลุ่มบริษัทสื่อสาร และรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ทำ�กำ�ไร เป็นต้น
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
โรงงานผลิตสินค้า
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้ดำ�เนินการผลิตสินค้าเองโดยใช้โรงงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19-3-08
ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นสถานที่ในการผลิต, ประกอบ, บรรจุหีบห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งปัจจุบันคลังสินค้า
ของบริษัทฯ มีอยู่ 2 แห่ง ดังนี้
1. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
หมู่ที่ 2 ตำ�บลคลองจิก อำ�เภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
2. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
101/62/1,3 นิคมอุตสาหกรรม กม.46 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง
		
อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120

กำ�ลังการผลิตรวม
กำ�ลังการผลิตสินค้ารวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้
กำ�ลังการผลิตเต็มที่

ผลิตโดย

จำ�นวน (หน่วย/วัน)

เก้าอี้สำ�นักงาน

บมจ. ร้อกเวิธ

200 ตัว

ฉากกั้นห้อง (เหล็ก)

บมจ. ร้อกเวิธ

500 แผง

โต๊ะ

บมจ. ร้อกเวิธ

250 ตัว

ตู้

บมจ. ร้อกเวิธ

200 ใบ

ผนังกั้นห้อง (ไม้)

บมจ. ร้อกเวิธ

200 แผง

กล่องลิ้นชัก แผ่นหน้าโต๊ะ

บมจ. ร้อกเวิธ

280 หน่วย

วัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ส�ำ นักงานทีท่ �ำ ด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตูเ้ อกสาร และผนังกัน้ ห้อง จะใช้แผ่นไม้พาร์ตเิ คิลบอร์ด
(Particle board) ไม้วีเนียร์ (Veneer) เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ (Fitting) ในส่วนเก้าอี้สำ�นักงาน ฉากกั้นห้อง จะใช้วัตถุดิบ
ที่เป็น เหล็ก ผ้า และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบโดยทั่วไปจะจัดหาได้โดยง่าย เนื่องจากวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจะเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้
จากภายในประเทศประมาณร้อยละ 90 ในปัจจุบันมีผู้ผลิตภายในประเทศอยู่หลายราย ซึ่งมีกำ�ลังการผลิตทั้งหมดเพียงพอต่อ
ความต้องการนำ�ไปผลิตเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
ทางบริษัทฯมีนโยบายขอรับเงินมัดจำ�จากลูกค้าเป็นจำ�นวนร้อยละ 30-50 ของยอดจำ�นวนเงินของสินค้าที่ลูกค้าได้ตัดสิน
ใจสั่งซื้อหรือสั่งจองเพื่อให้บริษัทฯ ส่งสินค้าให้ภายหลังระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 2 สัปดาห์ - 2 เดือน
สำ�หรับลูกค้าทั่วไป และ 2-6 เดือน สำ�หรับลูกค้าโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวามคม 2562 บริษัทฯ มีเงินมัดจำ�จากลูกค้าจำ�นวนเงินประมาณ 18 ล้านบาท จากยอดการสั่งซื้อหรือสั่งจอง
สินค้ารวมประมาณ 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้า
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562
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ปัจจัย
ความเสี่ยง

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

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

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

ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ในปี 2562 อัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
พาณิชย์ยังคงที่ ไม่มีผลกระทบทางการ
เงิ น ต่ อ การด�ำเนิ น งานและกระแส
เงินสดของบริษัทฯ เช่นปี 2561 โดยเงิน
กู้ระยะยาวของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่าง
เป็นนัย จึงเป็นผลให้ความเสี่ยงทางด้าน
ดอกเบี้ ย นั้ น อยู ่ ใ นเกณฑ์ ที่ ค ่ อ นข้ า งต�่ ำ
มาก ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

16

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562

ในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท /
US Dollar เคลื่อนไหวอยู่ที่ 30-32 บาท
แต่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งอยู่ในอัตราที่
ค่อยข้างมีเสถียรภาพ บริษัทฯ มีธุรกรรม
ทางด้านการส่งออกและน�ำเข้าในอัตรา
ค่อนข้างต�่ำ และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ฯ ยั ง ได้ ท�ำสั ญ ญาป้ อ งกั น
ความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้
เสมอมา

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

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

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

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
◆

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

ในปี 2562 บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นใด บริษัทร่วมที่ได้ลงทุนไปแล้วที่ผ่านมามีผลประกอบการที่ดีมีก�ำไร แต่
เนื่องจากทุนที่ลงไปในบริษัทร่วมเป็นอัตราที่น้อยมาก ร้อยละ 40.54 ของทุนจดทะเบียน จึงมิได้มีนัยยะกับความเสี่ยงในการ
ลงทุน และงบการเงินของบริษัทฯ
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ
รายการ
1. ที่ดิน

◆ ที่ตั้ง 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม.

		 เนื้อที่ 0-1-50 ไร่
◆ ที่ตั้ง 678 ริมคลองสามเสน ถ.อโศก-ดินแดง เขต
		 ห้วยขวาง กทม. โฉนดเลขที่ 2859 เนื้อที่ 0-0-73 ไร่
◆ ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 681 หมู่ 2
		 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่
		 19-3-08 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานและคลังสินค้า
◆ ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โฉนดเลขที่ 48751
		 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อท
		 1-0-50 ไร่ จะใช้เป็นทีต่ ง้ั อาคารทีพ่ กั พนักงานในอนาคต
◆ ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 101/62/1,3
		 ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 5-3-70 ไร่ ใช้เป็น
		 ที่ตั้งคลังสินค้า
2. อาคารสำ�นักงาน/โรงงาน/โกดัง
◆ ทีต่ ง้ั นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พืน้ ที่ 17,387 ตารางเมตร
◆ ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พื้นที่ 6,646 ตารางเมตร
◆ ที่ตั้งอาคารสำ�นักงานอโศก พื้นที่ 962.9 ตารางเมตร
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ลค่า ภาระผูกพัน
ลักษณะกรรมสิทธิ์ (ล้มูานบาท)
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

57.00 ติดภาระจำ�นอง
		

27.74

-ไม่มี-

94.90 ติดภาระจำ�นอง
5.40

-ไม่มี-

เป็นเจ้าของ

35.55 ติดภาระจำ�นอง

เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ
เป็นเจ้าของ

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

รายการ
3. ตึกแถว 3 ชั้น
• เลขที่ 292 / 1-12 , 294/1-3 ,298 และ 300
		 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

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

2.54 โอนสิทธิการเช่า

4. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเช่า

20.61

5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

22.78

6. เครื่องจักรและอุปกรณ์

52.39 ติดภาระจำ�นอง

7. ยานพาหนะ

1.58
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ข้อพิพาททาง
กฎหมาย

ข้อพิพาททาง
กฎหมาย
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
บริษัทไม่มีข้อพิพาทกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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01

ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ROCKWORTH PUBLIC COMPANY
LIMITED
ทะเบียนบริษัทเลขที่
Website
E-mail
วันที่ก่อตั้ง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำ�ระแล้ว
ประเภทหุ้น
มูลค่าหุ้น

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด
ROCKWORTH SYSTEMS FURNITURE		
INDIA PVT. LTD.		
โทรศัพท์		
โทรสาร		
วันที่จดทะเบียน		
ประเภทธุรกิจ		
ทุนจดทะเบียน		
ทุนชำ�ระแล้ว		
ประเภทหุ้น		
มูลค่าหุ้น		
อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่		

22

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562

800 West, Road R1 South, SRI City Special Economic Zone,
NH-5 Tada, Chittoor District, Andhra Pradesh - 517 588.
+91.85.7666 7506
+91.85 7630 8899
20 มีนาคม 2551
ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่ายเฟอร์นิเจอร์สำ�นักงาน
350,000,000 ล้านรูปี
261,351,750 ล้านรูปี
หุ้นสามัญ 7,000,000 หุ้น
50 รูปี/หุ้น
40.54%

บุคคลอ้างอิง
1. นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

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

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ไม่มี -

3. ผู้สอบบัญชี

นางสาววธู ขยันการนาวี
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
นายปรีชา อรุณนารา
บริษัท สำ�นักงาน อีวาย จำ�กัด

4. ที่ปรึกษากฎหมาย
นาย บัญชา เกยุราพันธ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0790
197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 08-1621-3612
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การจัดการและ
การกำ�กับดูแลกิจการ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
โครงสร้างการจัดการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัด		
การความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2562
รายชื่อผู้ถือหุ้น

% ของจำ�นวนหุ้นทั้งหมด

1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

4,300,000

21.500

2.นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส

1,900,000

9.500

3.นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส

1,820,000

9.100

4.นายวรินทร พงษ์สุทธิมนัส

1,812,400

9.062

5.นางสาวรัชนี พงษ์สุทธิมนัส

1,792,800

8.964

6.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

1,150,039

5.750

7.นางสาวสวรรญา วัฒนายนต์

1,131,300

5.657

8.นายสหนันท์ เชนตระกูล

999,900

5.000

9.นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต

999,400

4.997

10.นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส

599,706

2.999

3,494,455

17.471

20,000,000

100.000

11.ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
26

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

โครงสร้าง
การจัดการ

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

ผูถือหุน

Shareholder

คณะกรรมการ

Board of Director

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive

ประธานกรรมการบริหาร
Chief executive officer

กรรมการผูอํานวยการใหญ
President

ฝายขายในประเทศ
Domestic Sales

ฝายบริหารงานตางประเทศ
International Operation

ฝายการเงินการบัญชี

Finance & Accounting
28
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แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

ฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
Research & Development

ฝายผลิต

Production

ฝายสนับสนุนงานขาย
Sales Operation

ฝายทรัพยากรมนุษย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Production

โครงสร้างการจัดการ
ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
		 ◆ คณะกรรมการบริหาร
		 ◆ คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ

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

กรรมการอิสระ

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

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

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

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

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

อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1.
			
			
2.
3.
4.
			
5.
			
6.
			
7.
			
8.
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ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ
คณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์บริษัทและของผู้ถือหุ้น บน
พื้นฐานของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจประจำ�ปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน ที่นำ�เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ�ปี
ละครั้ง
ก�ำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม�่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญและจำ�เป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตาม
มาตรฐานการบัญชี
จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
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9. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำ�หนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ
			 หุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ
10. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำ�เสมอ
11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
			 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อให้ดำ�เนินกิจการของบริษัทภายใต้
			 การกำ�กับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำ�นาจที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�นาจ
			 สามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับอำ�นาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
			 กับบริษัท หรือบริษัทย่อยหากมีการมอบอำ�นาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้า
			 ร่วมประชุมด้วย
		12.แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้องตามกฎหมาย
			 และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
14. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและของกรรมการแต่ละคน อย่างมีหลักเกณฑ์ และทำ�การประเมินผลปฏิบัติ
			 งานเป็นประจำ�ทุกปี
ทั้งนี้ อำ�นาจในการดำ�เนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดำ�เนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิทินให้เป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ นากจากนี้ อำ�นาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท
กำ�หนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ
-

ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายปี
สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

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

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

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

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

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

ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 623 คน

สาย

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2562

จำ�นวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2561

สายการผลิต
สายการขาย, การตลาดและบริการ
สายนำ�เข้าอุปกรณ์ วัสดุ
สายส่งออก
สายการเงินการบัญชี

495
101
5
2
20

366
171
4
9
76

รวม

623

626

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

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำ� รองเลี้ยงชีพตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162
(พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง
เสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะทำ� ให้พนักงานมี
เงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และต่อมาได้
นำ�เงินกองทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกอง
ทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
สำ�หรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถ
เลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8
หรือ 10 หรือ 13 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ
ของพนักงานแต่ละคน ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ของ
พนักงานในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้างเท่ากันทุกคน
34
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ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำ�คัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี

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

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

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

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

6. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

36

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

76 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

21.500

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ

บมจ. ร้อกเวิธ

66 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0.003

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร

บมจ. ร้อกเวิธ

48 ปริญญาตรี สาขาการตลาด
OKLAHOMA CITY
UNIVERSITY

9.500

2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ บมจ. ร้อกเวิธ

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

5.750

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ

บมจ. ร้อกเวิธ

-ไม่มี-

2558 – ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บมจ.ร้อกเวิธ
บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง

ประธานคณะกรรมการ
สรรหา และกำ�หนดค่า
ตอบแทน

บมจ.บีทีเอส
โฮลดิ้ง
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-ไม่มี-

2558 – ปัจจุบนั ทีป่ รึกษาสมาคมโรงพยาบาล
เอกชน

-ไม่มี-

2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เพรซิเดนท์
กรรมการสรรหาและกำ�หนด ไรซ์
ค่าตอบแทน
โปรดักส์
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02

การกำ�กับดูแล
กิจการ

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

◆ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
◆ ในกรณีที่ผลประกอบการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล

มีก�ำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งก�ำไรจาก

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

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

3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีการดูแลและค�ำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับ
การคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาวะหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็น
ประโยชน์กับทุกฝ่าย มีรายละเอียดดังนี้
ผูถ้ อื หุน้
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็นตัวแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในการด�ำเนินธุรกิจเพือ่ สร้างความพึงพอใจ และประโยชน์
		
สูงสุดให้กบั ผูถ้ อื หุน้ มีการด�ำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใสและเชือ่ ถือได้ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการ
		
เจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและ ต่อเนื่อง
ลูกค้า
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตาม
		
ที่ลูกค้าต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา มีการให้ค�ำปรึกษาร่วมแก้ปัญหา รับ
		
ข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ รวมทั้งปฏิบัติตาม เงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้
		
กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่ค้า		
บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตาม
		
สัญญาและเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น ให้
		
ความเสมอภาคความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกราย รวมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นไปตาม
		
ขั้นตอนและระเบียบของบริษัท
คู่แข่งทางการค้า
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย
		
บริษทั ฯ สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผกู ขาด ไม่มกี ารใช้วธิ กี ารทีจ่ ะได้ขอ้ มูลใดๆ
		
ของคู่แข่งขัน อย่างผิดกฎหมาย ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจริง
เจ้าหนี้
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขสัญญาในการกูย้ มื เงินตามข้อตกลง และปฏิบตั หิ น้าทีท่ พี่ งึ มีตอ่ เจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด
พนักงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และ
		
เพศ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
		
และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัดสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการ
		
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่
		
พนักงานอย่างเหมาะสม
สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ก�ำ 		
		
หนดนโยบายในการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง		
40
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หน่วยงานราชการ
		
		
		

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

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้
รับการดูแลอย่างดี

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

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

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

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

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

ปี 2562

จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม (บาท)

จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม(บาท)

เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร

4

480,000

4

480,000

เบี้ยประชุม, ค่าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
รวม

3

860,000

3

860,000

7

1,340,000

7

1,340,000

คณะผู้บริหาร
ปี 2561
จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม (บาท)

จำ�นวนราย

จำ�นวนเงินรวม(บาท)

เงินเดือน

10

35,377,845.00

11

37,449,825.00

โบนัส

10

2,922,411.00

11

4,619,747.00

1

2,006,729.00

11

44,076,301.00

ค่าชดเชยเกษียณอายุ
รวม

10

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

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

รายชื่อ

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

1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

16

5/5

0/0

5/5

2.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

17

4/5

0/0

4/5

3.นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

17

5/5

0/0

5/5

4.นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส

16

5/5

0/0

5/5

5.พลโทพิศาล เทพสิทธา

15

5/5

0/0

5/5

6.นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

15

5/5

0/0

5/5

7.นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

12

5/5

0/0

5/5

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

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

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

15. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการก�ำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความส�ำคัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารน�ำข้อมูล
ภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไร
ก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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02

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

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

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

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านสิ่งแวดล้อม
◆

		
		
◆

		
◆

		
		
◆

		

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

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

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

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

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

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

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

ประจ�ำปี 2562

◆ รับรางวัลเชิดชูองค์กรทีท
่ �ำคุณประโยชน์

ทางสังคม ร่วมสนับสนุนโครงการ
“ตูช้ นื่ ใจ” เพือ่ คนพิการ

◆ บริจาคหลอดไฟโรงเรียนบ้านพลับ และ

โรงเรียนวัดลาระโหง อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

◆ บริจาคหลอดไฟให้กบ
ั วัดคลองพุทรา

และวัดเปรมประชากร อ�ำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

◆ ร่วมถวายเทียน ณ วัดเปรมประชากร

อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
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◆ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม

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

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

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

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

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

Addendum

For the following product(s):

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

See Addendum

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

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

Indoor Advantage™ Gold

1

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

2

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

Certification Addendum

ROCKWORTH

ROCKWORTH

1

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

Modeled as Office Seating
Modeled as Pupil Seating

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

Modeled as Office Seating
Modeled as Pupil Seating

Products: Seating:

Executive Seating: Boss, Bourne, Crown, Exact, Glory (High back), Prime (High back), Prism, Reef, Ronda, Skin, Slim 2, Venti
Multi Task Chair: Bliss, Candy, Casual, Chic, Classic, Cline, Cosmos,Cube2, Dora, Frisky, Gallery, Harmony, Incus, Lina, March, Martin,
Mild, Pleat, Post, Prop, Rhythm, Scoop, Spine, Spine Bench, Stacla, Stacla Bench, Tempo, Ultra, Ultra Bench, Vigo
Sofa & Stool: Cosy, Deva Stool, Gallery, HAF, Hamel, Knight, Liberty, Myriad, Orange, SF, VALO, Walker
Task Chair: Aero, Alpha, Arial, Arti, Beat, City, Dora, Flash, Flow, Ideal, Kudo, Lucca, Morph, QM, Rio, Route, Senses, Sesta, Skin, Swift,
Tidy, Vegas, Vista, Wave, Win, Wish

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

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

VALO

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

POD

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

เน้นการใช้งานในส่วนการคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นแบบไม่เป็นทางการและสร้าง Space ส�ำหรับ ผู้ใช้งาน
ทั้งในการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ

We

แนวความคิ ด ของสินค้าที่ต้องการเน้นความหลาก
หลายของการจั ด วางที่ นั่ ง แบบเป็ น ส่ ว นตั ว และมี ก าร
ออกแบบที่ดูนุ่มนวลอบอุ่นจากการใช้ผ้า
นอกจากนี้ยัง
สามารถเลือกสีแต่ละด้านที่ต่างกันเพื่อสร้างลูกเล่นเพิ่มเติม
เพื่อสร้างสีสันให้กับพื้นที่ท�ำงาน และส่วนของแผงยังมีการ
ใส่วัสดุซับเสียงเพื่อกันเสียงสะท้อนขณะท�ำงานเป็นการเพิ่ม
ให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพโดยลดเสียงรบกวน
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02

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

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

1. การควบคุมภายในองค์กร

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

2. การประเมินความเสี่ยง

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

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

4. ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารข้อมูล

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

5. ระบบการติดตาม

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
(1) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสมและ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
(2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจ�ำปี 2562
ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการด�ำเนินงานและ
กระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตุและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การควบคุมทั่วไปสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างด�ำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะน�ำ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562 55

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท
(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

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

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

56

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562 57

02

รายงานระหว่างกัน

รายงาน
ระหว่างกัน
รายงานระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการท�ำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขาย
สินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอ
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมส�ำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ
2562
2561

รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของ
รายการ

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

บริษัทร่วม
(ถือหุ้น 41%)

ขายสินค้า
ซื้อสินค้า
รายได้ค่าสิทธิ

30
2
6

9
-

การซื้อขายสินค้าดำ�เนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า
โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาตามสัญญาในส่วน
ของรายได้ค่าสิทธิ

2. บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์
พลัส จำ�กัด

มีกรรมการร่วม

ค่าเช่าและบริการ
และค่า
สาธารณูปโภค
รายได้อื่น

1.12

1.10

6

-

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

ค่าเช่าและบริการ
และค่า
สาธารณูปโภค

1.16

1.15

เป็นค่าเช่าอาคารสำ�นักงานตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่า
กว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีกำ�หนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2565

ซื้อสินค้า

0.88

-

การซื้อขายสินค้าดำ�เนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า
โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ค่าเช่าและบริการ
และค่า
สาธารณูปโภค

0.49

0.36

เป็นค่าเช่าอาคารสำ�นักงานตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าตํ่า
กว่าราคาค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา
มีกำ�หนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 สิงหาคม 2563

3. บริษัท คอปเปอร์ คราวน์
จำ�กัด

4. บริษทั คราวน์ อินโนเวชัน่ จำ�กัด
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มีกรรมการร่วม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562

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

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

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

การค�้ำประกัน
บริษทั ฯค�ำ้ ประกันวงเงินกูแ้ ละวงเงินสินเชือ่ ให้แก่บริษทั ร่วมในวงเงิน 228 ล้านรูปี (2560: 228 ล้านรูป)ี
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03
ฐานะการเงินและ
ผลการดำ�เนินงาน

60
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62
70

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ
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03

ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำ�คัญ

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

2562

62

2561

2560

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

จำ�นวนเงิน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

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

6.5
10.7
22.8
16.9
0.8
57.6

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

5.2
12.7
14.9
15.5
1.8
50.1

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

7.1
14.1
10.2
16.1
1.1
48.6

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

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

2.1
0.0
0.2
7.3
32.0
0.2
0.0
0.0
0.6
42.4

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

2.6
0.0
0.2
8.8
37.5
0.2
0.3
0.0
0.3
49.9

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

3.0
0.0
0.2
9.3
36.9
0.4
0.7
0.6
0.3
51.4

รวมสินทรัพย์

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

702,358,896 100.0

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

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

2561
%

จำ�นวนเงิน

2560
%

จำ�นวนเงิน

%

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

22.6
2.7
11.5

130,000,000
88,144,688

16.5
0.0
11.2

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

19.4
0.2
9.8

10,080,000

1.1

10,080,000

1.3

-

0.0

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

0.3
1.9
1.2

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

0.1
2.4
0.8

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

0.2
2.6
0.5

392,821,764

41.3

253,786,221

32.1

229,845,598

32.7

8,160,000

0.9

18,240,000

2.3

-

0.0

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

1.5
8.0
0.2

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

0.1
6.8
0.5

1,573,331
49,674,663
-

0.2
7.1
0.0

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

101,124,621

10.6

76,526,232

9.7

51,247,994

7.3

รวมหนี้สิน

493,946,385

51.9

330,312,453

41.8

281,093,592

40.0

200,000,000

21.0

200,000,000

25.3

200,000,000

28.5

200,000,000

21.0

200,000,000

25.3

200,000,000

28.5

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

1.4
17.2
8.4

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

1.7
21.2
10.0

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

1.9
22.3
7.3

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

457,138,453

48.1

459,545,906

58.2

421,265,304

60.0

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

951,084,838

100.0

789,858,359

100.0

702,358,896

100.0

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

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

2562
จำ�นวนเงิน
กำ�ไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น

2561
%

จำ�นวนเงิน

2560
%

จำ�นวนเงิน

%

708,986,463

100.0

624,003,517

100.0

542,370,276

100.0

-

0.0

4,100,000

0.7

2,010,000

0.4

17,247,533

2.4

8,203,246

1.3

5,337,151

1.0

726,233,996

102.4

636,306,763

102.0

549,717,427

101.4

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

499,139,931
105,516,137
115,803,204

70.4
14.9
16.3

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

70.1
13.6
15.1

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

74.7
15.5
17.9

รวมค่าใช้จ่าย

720,459,272

101.6

616,757,158

98.8

586,338,111

108.1

5,774,724

0.0
0.8

19,549,605

0.0
3.1

(36,620,684)

0.0
-6.8

0.0

-

0.0

กำ�ไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุน
อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้

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

64

0.0
5,774,724

0.8

19,549,605

3.1

(36,620,684)

-6.8

(9,445,232)

-1.3

(7,623,658)

-1.2

(8,023,184)

-1.5

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

(3,670,508)

-0.5

11,925,947

1.9

(44,643,868)

-8.2

1,400,995

0.2

(1,099,492)

-0.2

9,852,228

1.8

กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี

(2,269,513)

-0.3

10,826,455

1.7

(34,791,640)

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

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

2561
%

จำ�นวนเงิน

2560
%

จำ�นวนเงิน

%

1,193,932

0.2

867,684

0.1

593,108

0.1

(238,786)

0.0

(173,537)

0.0

(118,622)

0.0

955,146

0.1

694,147

0.1

474,486

0.1

(1,366,358)

-0.2

273,272

33,450,000

0.0

-0.6

0.0

(6,690,000)

-1.1

(3,261,142)
652,228

(1,093,086)

-0.2

26,760,000

4.3

(2,608,914)

-0.5

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี

(137,940)

0.0

27,454,147

4.4

(2,134,428)

-0.4

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

(2,407,453)

-0.3

38,280,602

6.1

(36,926,068)

-6.8

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

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

(0.11)

0.54

0.1

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

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

2560
จำ�นวนเงิน

(3,670,508)

11,925,947

(44,643,868)

(3,885,243)
0
(5,128,928)
28,807,082
0
(425,606)
3,241,990
0
0
25,710,468
1,487,114
7,813,705

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

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

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

53,950,074

41,983,925

2,872,048

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

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

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

20,160,471
4,326,640

15,610,622
2,852,592

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

เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้

(47,064,566)
(4,577,443)
(7,819,390)
(1,139,448)

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

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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำ�เนินงาน

(60,600,847)

(4,608,341)

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

2562
จำ�นวนเงิน

2561
จำ�นวนเงิน

2560
จำ�นวนเงิน

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

0
0
0
122,995
18,213,137
(36,404,358)
0

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

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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(18,068,226)

(23,359,366)

(12,727,467)

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

85,000,000
25,460,405
(1,172,371)
0
(10,080,000)
0

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

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

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

99,208,034

19,253,208

(15,714,582)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

20,538,961
40,974,719

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

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

61,513,680

40,974,719

49,689,218

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำ�ระ
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์

853,316
17,515,600
532,745

3,936,765
0.00
0.00

1,858,381
0.00
0.00
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อัตราส่วนที่สำ�คัญทางการเงิน
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

2562

2561

2560

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

1.40
0.99
5.20
70.24
7.88
46.34
5.06
72.13
44.45

1.56
1.08
6.63
55.03
9.32
39.18
5.59
65.34
28.87

1.49
0.99
6.76
54.00
8.40
43.46
5.64
64.70
32.76

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

29.60%
0.81%
-0.31%
-0.50%

29.85%
3.13%
1.70%
2.36%

25.25%
-6.75%
-6.33%
-8.26%

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

-0.24%
-0.75%
0.75

1.37%
3.65%
0.79

-4.95%
-13.43%
0.77

1.08
0.61

0.72
2.56

0.67
(4.56)

22.86
(0.11)

22.98
0.54

21.06
(1.74)

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

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

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

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

ภาพรวมผลประกอบการปี 2562
1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

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

2. ผลการด�ำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัท ส�ำหรับปี 2562 บริษัทขาดทุนสุทธิรวมเป็นจ�ำนวน 2.27 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีการ
เปลี่ยนแปลงรายการของผลการด�ำเนินงาน ที่มีสาระส�ำคัญพอสรุปได้ดังนี้
70

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562

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

ร้อยละ

136.53

61.66%

ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโชว์รูม

2.04

0.92%

ค่านายหน้าในการขาย

14.08

6.36%

ค่าจัดส่งสินค้า

18.23

8.23%

ค่าใช้จ่ายในการส่งออก

1.11

0.50%

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดจ่าย

13.20

5.96%

ค่าไฟฟ้า ประปา โทรเลข โทรศัพท์

4.47

2.02%

ค่าพาหนะและเดินทาง

9.56

4.32%

ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษา

5.88

2.66%

ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโชว์รูม

2.25

1.02%

อื่นๆ

14.08

6.36%

รวมทั้งสิ้น

221.43

100.00%

เงินเดือน ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.66 ของยอดรายจ่ายรวม
รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตั้ง บัญชีการเงิน บริหาร
และธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลมาจากวงเงินกู้ยืมส�ำหรับโครงการปรับปรุงโชว์รูม
และการลงทุนในเครื่องจักรใหม่

3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

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

หลักเกณฑ์

แผนการบริหาร

วัตถุดิบ

เกณฑ์อายุ

กำ�จัดและ/หรือใช้งานโดย
ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า

สินค้าสำ�เร็จรูป

เกณฑ์อายุ

โครงการงานขายลดราคา

สินค้ามีตำ�หนิ

สุทธิจากประมาณการที่
คาดว่าจะได้รับทั้งจำ�นวน

โครงการงานขายลดราคา
และโครงการ OUTLET

หนีส้ นิ ณ สิน้ ปี 2562 บริษทั ฯมีหนีส้ นิ รวม 493.95 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 8.79 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.23โดยมีหนีส้ นิ
หมุนเวียนทัง้ สิน้ 392.82 ล้านบาท และหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 101.12 ล้านบาท โดยบริษทั ฯได้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำ ทีด่ นิ อาคาร สิทธิ
การเช่าอาคาร เครือ่ งจักร และอุปกรณ์ เพือ่ ค�ำ้ ประกันวงเงินสินเชือ่ ทัง้ หมดทีม่ อี ยูก่ บั สถาบันการเงิน
◆ ลูกหนีค
้ า้ งช�ำระ บริษทั ฯ มียอดลูกหนีส้ ทุ ธิรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 216.74 ล้านบาท โดยมียอดส�ำรองหนีส้ ญู
เป็นจ�ำนวน 20.37 ล้านบาท จ�ำนวนหนีท้ งั้ หมดเป็นลูกหนีท้ างการค้าซึง่ ยังไม่สามารถช�ำระหนีไ้ ด้ตามข้อตกลง ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ จากหนี้
ในบริษทั ร่วมในช่วงการระยะเริม่ ต้นการด�ำเนินกิจการของบริษทั ฯดังกล่าว อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั บริษทั ฯ ได้มกี ารปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
ช�ำระเงินเป็นการซือ้ ขายผ่าน L/C บริษมั ร่วมฯ ดังกล่าวเพือ่ ควบคุมการเกิดขึน้ ของหนีใ้ หม่ อีกทัง้ มีการติดตาม ทวงถาม และหารือ
แผนการช�ำระหนีท้ คี่ งค้างร่วมกันอย่างใกล้ชดิ และจากการติดตามอย่างต่อเนือ่ ง บริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษทั ร่วม ทีด่ ขี นึ้ โดยในปีนบี้ ริษทั ร่วมดังกล่าวเรืม่ มีการถยอยช�ำระหนีเ้ ก่าตามทีต่ กลงเรียบร้อย อย่างไรก็ดกี ารด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
ร่วมดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสุง บริษทั ฯ จึงยังคงยึดการตัง้ ส�ำรองในเกณฑ์เดียวกับคูค่ า้ ทัว่ ไป ตามอายุหนี้ เพือ่ หลีกเลีย่ งผลก
ระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต
◆

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

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

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

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

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

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

ถึงแม้ภาพรวมตลาดออฟฟิศเฟอร์นเิ จอร์ไทยปรับตัวดีขนึ้ ในปีทผี่ า่ นมา แต่ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 อาจจะมีการสะดุด
เนือ่ งจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชือ้ CoronaVirus ทีแ่ พร่กระจายไปในหลายประเทศ ประกอบกับผลกระทบทีเ่ กิดจาก
โรงงานในประเทศจีนที่ถูกปิดตัวลงอย่างไม่มีก�ำหนด ทั้งที่ถือเป็นหนึ่งในแหล่งการผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรม
เฟอร์นเิ จอร์ทสี่ �ำคัญ จึงอาจจะส่งผลให้การส่งของเกิดความล่าช้าไปจากเดิม นอกจากนัน้ ความไม่แน่นอนด้านการเมืองและความมัน่ คง
ภายในประเทศ ตลอดจนสภาพการแข่งขันในภูมภิ าคทีร่ นุ แรงขึน้ บริษทั ฯจึงมุง่ เน้นแนวทางการปรับเปลีย่ นบุคคลากรในบริษทั ให้พร้อม
กับความเปลีย่ นแปลงของโลกธุรกิจและโลกของการท�ำงานในปัจจุบนั เพือ่ สร้างความคล่องตัวให้กบั การปฏิบตั งิ าน เพิม่ ประสิทธิผล ลด
ต้นทุน และเพิม่ รายได้ให้กบั องค์กร
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04
การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
แบบยืนยันความถูกต้อง - ค่าสอบบัญชี
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การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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แบบยืนยันความถูกต้อง
ค่าสอบบัญชี
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05
เอกสารแนบ

80

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี 2562

82

94
95

96
97

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างาน กำ�กับดูแลการปฏิบตั งิ านของบริษทั
เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
เอกสารแนบ 5
รายละเอียดอืน่ ๆ
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

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

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

- ปริญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
/-

21.50

บิดาของกรรมการ 2558-ปัจจุบนั -ประธาน - บมจ. ร้อกเวิธ
ผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

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

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
/ ประวัติอบรม (%)
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
71

- ปริญญาตรี
สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
/-

5.75

- ไม่มี -

2558-ปัจจุบนั - กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

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

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
/ ประวัติอบรม (%)
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
66

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

0.003

หลานของประธาน 2558-ปัจจุบนั -ประธาน - บมจ. ร้อกเวิธ
กรรมการ
กรรมการ
บริหาร
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิทางการ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง (ปี) ศึกษา / ประวัติ ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
(%)
อบรม
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
- กรรมการอิสระ

87

- ทันตแพทยศาสตร์
บัณฑิต กิตติมศักดิ์
- พาณิชย์ศาสตร์
บัณฑิตนิติศาสตร์
บัณฑิต
- ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง
ทางการบัญชี
- ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย
/ DCP พ.ศ.2545
ACP พ.ศ.2552

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2558-ปัจจุบนั - ประธาน
- บมจ. ร้อกเวิธ
กรรมการ
การตรวจสอบ
- กรรมการ
อิสระ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

5. คุณสุรพจน์ สุวรรณพานิช
- กรรมการอิสระ

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
/ ประวัติอบรม (%)
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
77

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

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2558-ปัจจุบนั -กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
ตรวจสอบ
-กรรมการ
อิสระ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ.เพรสซิเดนท์ไรซ์ โปรดักซ์
(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

6. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์
- กรรมการอิสระ

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

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

- ไม่มี -

- ไม่มี -

2558-ปัจจุบนั -กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
ตรวจสอบ
-กรรมการ
อิสระ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
บมจ.เพรสซิเดนท์ไรซ์ โปรดักซ์
(กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)
บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

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

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
/ ประวัติอบรม (%)
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
48

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

9.50

บุตรของประธาน 2558-ปัจจุบนั -กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
กรรมการ
ผู้อำ�นวย
การใหญ่
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

1. นายชัชวาล พงษ์สทุ ธิมนัส
- ประธานกรรมการ
- กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
ผูกพันบริษทั

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

- ปริญญาตรี
สาขารัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง
/-

21.50

บิดาของกรรมการ 2558-ปัจจุบนั -ประธาน
ผู้อำ�นวยการใหญ่
กรรมการ

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

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

90

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
/ ประวัติอบรม (%)
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
71
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- ปริญญาตรี
สาขาการจัดการ
อุตสาหกรรม
สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
/-

5.75

-ไม่มี-

2558-ปัจจุบนั -กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

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

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
/ ประวัติอบรม (%)
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
66

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

0.003

หลานของประธาน 2558-ปัจจุบนั - ประธาน - บมจ. ร้อกเวิธ
กรรมการ
กรรมการ
บริหาร
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำ�นาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

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

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
/ ประวัติอบรม (%)
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
48

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

9.50

บุตรของประธาน 2558-ปัจจุบนั -กรรมการ - บมจ. ร้อกเวิธ
กรรมการ
ผู้อำ�นวย
การใหญ่
บริษัทมหาชนจำ�กัดอื่น
- ไม่มี บริษัทจำ�กัดอื่น
- ไม่มี องค์กรอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง

1. นางสาวเบญจพร พลลา

สัดส่วน ความสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปี
ย้อนหลัง
อายุ คุณวุฒิ การถือหุ้น ทางครอบครัว
ระหว่าง
(ปี) ทางการศึกษา ในบริษัท
ชื่อหน่วยงาน
กรรมการและ
/ ประวัติอบรม (%)
ช่วงเวลา ตำ�แหน่ง
/ บริษัท
ผู้บริหาร
39

- ปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

0.002

- ไม่มี -

2558-ปัจจุบนั -เลขานุการ - บมจ. ร้อกเวิธ
อาวุโส
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย
รายชื่อบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
1.นายชัชวาล

บจ.ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย

พงษ์สุทธิมนัส

-

2.นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

-

3.นายดุษฎี

พงษ์สุทธิมนัส

-

4.นายสุรพงษ์

สิทธานุกูล

-

5.พลโทพิศาล

เทพสิทธา

-

6.นายสุรพจน์

สุวรรณพานิช

-

7.นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

-

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้างาน กำ�กับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล
การศึกษา			
ประวัติการทำ�งาน
2530 – 2531			
2531 – 2534			
2534 – 2537			
2537 – 2549			
2549 – 2552			
2552 – ปัจจุบัน 		

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

สถานที่ติดต่อ			
						
						
						
						

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
เลขที่ 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
เบอร์โทรศัพท์ +66(2) 123-8888
Email: Patcharaporn@rockworth.com

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี สำ�นักงานธุรกิจการบัญชีและทนายความบอลโก
ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท พรีเชียส บ็อคซ์ จำ�กัด
สมุห์บัญชี บริษัท .ร้อกเวลส์ จำ�กัด
ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไปและต้นทุน บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน
รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย
ลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย : บาท)

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

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

101,500

-

101,500

59
-

-

69,600
185,036

59
69,600
185,036
(หน่วย : บาท)

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

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

รวม

-

99,366

-

99,366

132
-

-

65,500
151,586

132
65,500
151,586

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำ�ดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
96
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เอกสารแนบ 5

รายละเอียดอื่นๆ
-ไม่มี-
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