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01 นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
สำ�นักง�นม�เป็นเวล�กว่� 47 ปี ในปีที่ผ่�นม� ท�งบริษัทได้
ตั้งเป้�หม�ยในก�รพัฒน�ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นผู้นำ�อย่�ง
ครบวงจร ทั้งท�งด้�นก�รพัฒน�สินค้�ให้ครอบคลุมกับกลุ่ม
เป้�หม�ยของลูกค้�บริษัท และเปิดก�รบริก�รให้ครอบคลุม
กับคว�มต้องก�รของลูกค้�ให้ได้ม�กขึ้น โดยในปี 2562 ผู้
บริห�ร บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ได้ร่วมกันว�งวิสัย
ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้�หม�ย และกลยุทธ์ ในก�รดำ�เนินง�น
ของบริษัท เพื่อตอบสนองก�รเปลี่ยนแปลงทั้งตล�ดและคู่แข่ง
ที่รวดเร็วและเข้มข้นม�กขึ้นในปัจจุบัน

 จ�กวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร้อกเวิธ ที่ต้องก�รเป็น 
“บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งสร้�งสรรค์สถ�นที่
ทำ�ง�นที่ช่วยเสริมสร้�งศักยภ�พในก�รทำ�ง�นของคน” ทำ�ให้
ต้องมีก�รปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของ
ก�รดำ�เนินง�นแบบเดิม ให้เกิดคว�มได้เปรียบในก�รแข่งขัน
และนำ�องค์กรไปสู่คว�มยั่งยืนในอน�คต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์
หลักในระยะ 3 ปีข้�งหน้� คือ “ก�รขย�ยธุรกิจในลักษณะ 
Diversification” เน้นก�รนำ�ออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนอง
รูปแบบก�รใช้ง�นที่หล�กหล�ย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูกออก
แบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยคว�มเชี่ยวช�ญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
และปรับโชว์รูม ให้เป็นทั้งช่องท�งสร้�งก�รรับรู้ในตร�สินค้� 
และผลิตภัณฑ์ ช่องท�งก�รข�ยสินค้� ช่องท�งสร้�งและรักษ�
คว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ในรูปแบบก�รมีส่วนร่วม
 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบ�ยในก�รเน้นคว�ม
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำ�ให้บริษัทฯ มีก�รลงทุนทั้งในเรื่อง
กระบวนก�รผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง

Green Process 
ระบบจัดก�รส่ิงแวดล้อม ISO 14001  , ระบบจัดก�รพลังง�น ISO 

50001 และ Green Industry 4 (Green Culture) รับรองก�รเป็น

อุตส�หกรรมสีเขียวระดับท่ี 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จ�กกระทรวง

อุตส�หกรรม 

Green Product
SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture จ�กสถ�บัน 

SCS Global Services ซ่ึงเป็นม�ตร�ฐ�นท่ีกำ�หนดข้ึนเพ่ือดูแล

สุขภ�พของผู้ใช้ง�นเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น โดยร้อกเวิธเป็นบริษัท

เฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยท่ีได้รับใบรับรองน้ี

การประกอบธุรกิจ
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 บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นม�กกว่� 47 ปี โดยเป็นผู้ผลิต

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

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

สำ�เร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่�งประเทศ รวมท้ังจัดให้บริก�รท้ังก่อนและหลังก�รข�ยภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท

เองท้ังหมด

 ในปีท่ีผ่�นม� จ�กก�รท่ีบริษัทดำ�เนินก�รเปล่ียนแปลงโชว์รูมของบริษัทให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้เร่ืองพ้ืนท่ีสำ�นักง�น นำ�เทรน

ก�รว�งพ้ืนท่ีออศฟิศยุคใหม่ โดยก�รสร้�งพ้ืนท่ีต�มกิจกรรมของก�รทำ�ง�นในแต่ละรูปแบบ เพ่ือเอ้ือต่อก�รร่วมกันและก�รใช้

พ้ืนท่ี รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพ่ือตอบโจทย์ก�รทำ�ง�นของคนยุคใหม่ ผลตอบรับดีต�มคว�มค�ดหม�ย 

บริษัทได้รับผลประโยชน์จ�กก�รเข้�เย่ียมชมเป็นอย่�งม�ก

 บริษัทยังได้ปรับเปล่ียนแผนก�รตล�ดและก�รข�ยเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย และได้นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยในก�ร

ทำ�ง�นและก�รว�งแผนง�น เป็นผลให้บริษัทได้ยอดข�ยม�กข้ึนอย่�งต่อเน่ือง 

 นอกจ�กน้ีท�งบริษัทกำ�ลังอยู่ในช่วงของก�รปรับเปล่ียนขบวนก�รผลิตและระบบ Supply Chain และ Logistic 

Management เพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพ่ือตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ท่ีมีม�กข้ึนอย่�งต่อเน่ือง

 ◆ ภ�ยใต้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) มีบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังน้ี

 บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด

 จัดต้ังข้ึนในปี 2551 สำ�นักง�นต้ังอยู่เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร้อกเวิธ เข้�ถือหุ้นท้ังหมดร้อยละ 40.54 ใน

บริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 350 ล้�น (อินเดียรูปี) ทำ�ธุรกิจผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสำ�นักง�นใน

ประเทศอินเดีย ท้ังน้ี บริษัทร่วมมิได้มีก�รถือหุ้นระหว่�งกันแต่อย่�งใด

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มบริษัท
ROCK

บริษัท ร้อกเวิธ 
ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ 

อินเดีย จำากัด

40%

ไม่มี
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01 ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ

บมจ.ร้อกเวิธ

ธุรกิจ เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

กำ�ลังก�รผลิต 1,200 ล้�นบ�ทต่อปี

ผลิตภัณฑ์หลัก Office Systems Furniture

ตร�สินค้� ROCKWORTH

นโยบ�ยหลักในก�รดำ�เนินง�น ◆  ให้คว�มสำ�คัญกับลูกค้� โดยมุ่งมั่นพัฒน�ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พ ส�ม�รถแข่งขัน

ได้ และให้บริก�รที่ดีตรงต่อคว�มต้องก�รของลูกค้�

◆  เป็นบริษัทที่มีร�ยได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย 

◆  พัฒน�ทรัพย�กรบุคคลให้มีคว�มรู้ และมีก�รบริห�รจัดก�รคว�มรู้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ

◆  เน้นก�รพัฒน�ระบบง�นอย่�งต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อก�ร

เปลี่ยนแปลงท�งด้�นเทคโนโลยีและสภ�วะแวดล้อมอื่นๆ

◆  สนับสนุนและส่งเสริมระบบก�รผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

◆ เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในก�รผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์ที่มีม�ตรฐ�นและมีคุณภ�พ โดยใช้ตร�สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
◆ เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในก�รรักษ�สิ่งแวดล้อมที่ดีและสนับสนุนก�รพัฒน�คุณภ�พชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
◆ เป็นองค์กรที่ส�ม�รถเติบโตอย่�งยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
◆ สร้�งคว�มพึงพอใจต่อลูกค้�โดยผ่�นก�รนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริก�รท่ีมีคุณภ�พในระดับม�ตรฐ�นส�กลและร�ค� 
   เป็นธรรม
◆ สร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐ�นของคว�มเป็นธรรมในก�รดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
◆ สนับสนุนก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถเพื่อยกระดับคุณภ�พชีวิต และสภ�พแวดล้อมที่ดีในก�รทำ�ง�นของพนักง�น
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บริษัทดำ�เนินกิจก�รในส่วนง�นท�งธุรกิจเดียว คือก�รผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์   โครงสร้�งร�ยได้ท�งภูมิศ�สตร์แบ่งเป็นก�ร
ข�ยภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ  ข้อมูลโครงสร้�งร�ยได้แยกต�มภูมิศ�สตร์มีดังต่อไปนี้

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�นักง�นสมัยใหม่ ซึ่ง
ส�ม�รถตอบสนองคว�มต้องก�รของสำ�นักง�นได้อย่�งครบ
ถ้วนสมบูรณ์ ภ�ยใต้นโยบ�ยก�รออกแบบเพื่อตอบสนองก�ร
ใช้ง�นในสถ�นที่จริง“Human, Space, and Technology”  
ไม่ว่�จะเป็น ระบบผนังสำ�เร็จรูป ฉ�กกั้นห้อง ซึ่งส�ม�รถร้อย
ส�ยไฟได้อย่�งต่อเนื่อง อีกทั้งส�ม�รถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้
ง่�ย และ Desking Systems โต๊ะทำ�ง�นที่ส�ม�รถปรับเปลี่ยน
เป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้�อี้หล�กหล�ยรูปแบบต่�งๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้

2560 2561 2562

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

ข�ยในประเทศ

ข�ยต่�งประเทศ

504

 38

93

7

595

29

95

5

660

49

93

7

รวม 542 100 624 100 709 100
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 ในปีที่ผ่�นม� บริษัทได้ออกสินค้�ใหม่เพื่อตอบสนองกับ
ก�รทำ�ง�นแบบใหม่และกับกลุ่ม end user รุ่นใหม่หรือที่เรียก
ว่�กลุ่มนี้ว่�กลุ่ม Millenial ที่จะมีบทบ�ทและจำ�นวนที่ม�กขึ้น
ในสำ�นักง�นในอน�คต ตอบสนองวิธีก�รทำ�ง�นในสำ�นักง�น
สมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น (Office Systems Furniture) 
ร�ยละเอียดสินค้�จะประกอบด้วย โซฟ�ที่ส�ม�รถใช้เป็นโต๊ะ
ทำ�ง�น (Working Sofa) โต๊ะสูงเอนกประสงค์ (High Working 
Table) และ โต๊ะปรับประดับที่ส�ม�รถรองรับกับก�รใช้ง�นได้
ทั้งนั่งและยืน (Height Adjustable Table) ที่มีพร้อมไปด้วย
ระบบปลั๊กไฟที่อยู่ในโซฟ� เหม�ะสมกับก�รใช้ Notebook 
นอกเหนือจ�กนั้น โต๊ะทำ�ง�น (Freestanding Desking) ตู้เก็บ
เอกส�ร (Storages and Cabinets) เก้�อี้ทำ�ง�น (Seating)  
และฉ�กกั้นห้อง (Wall Systems) ฉ�กกั้นเพื่อแบ่งสัดส่วน
เนื้อที่ก�รทำ�ง�น (Desking Systems / Workstation) รวมถึง
ผนังสำ�เร็จรูป (Panel Systems / Workstation) ลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์จะเป็นก�รผสมผส�นระหว่�งง�นเหล็กขึ้นรูป และ
แผ่นไม้ Particle Board และ MDF ที่ปิดผิวด้วย Melamine , 
High pressure Laminates และ Veneer

ภาพรวมของตลาด และสภาวะของการแข่งขัน
 ในปี 2562 ตล�ดเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มท่ีดีข้ึนกว่�ปีที่ผ่�นม� ส่วนหนึ่งเกิดจ�กก�รที่บริษัทต่�งๆเริ่มเกิดคว�มมั่นใจกับ
สภ�วะก�รณ์ของเศรษฐกิจไทย สภ�วะของก�รเมืองและคว�มมั่นคงในประเทศ จึงทำ�ให้องค์กรต่�งๆกลับม�ลงทุนในก�ร
ปรับปรุงสำ�นักง�นอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่สภ�วะก�รแข่งขันในตล�ดก็เป็นไปอย่�งดุเดือด แต่อย่�งไรก็ดี บริษัทก็ส�ม�รถที่จะ
ดำ�เนินนโยบ�ยท�งก�รตล�ดและก�รข�ย ส�ม�รถปรับและเปลี่ยนกลยุทธ์ทำ�ให้ส�ม�รถสร้�งคว�มแตกต่�งในก�รนำ�เสนอข�ย
อย่�งมีประสิทธิภ�พ ทำ�ให้ยอดข�ยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในปีนี้

ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำานักงาน
 อุตส�หกรรมเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น ตล�ดจะแบ่งเป็น 4 ระดับ  ได้แก่ ตล�ดระดับล่�ง ตล�ด ระดับกล�ง-ล่�ง ตล�ดระดับ
กล�ง – บน และตล�ดระดับบน
 ตล�ดระดับล่�ง ซ่ึงเป็นตล�ดท่ีใหญ่ท่ีสุด จะมีผู้ประกอบก�รท่ีอยู่ในตล�ดน้ีม�กม�ย ส่วนใหญ่จะไม่เป็นสินค้� Office System 
แต่จะเน้นเป็นสินค้�แต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำ�ง�น ตู้เอกส�ร เก้�อี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้�หลักจะเป็น
โต๊ะ ตู้เอกส�ร และเก้�อี้ ที่เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภ�พต่ำ� และร�ค�ข�ยค่อนข้�งต่ำ�ส�ม�รถห�ซื้อได้ต�มสถ�นที่ค้�ปลีก
ทั้งไป
 ตล�ดระดับกล�ง เป็นตล�ดที่มีขน�ดรองลงม�จ�กตล�ดล่�ง จะมีผู้ประกอบก�รที่อยู่ในตล�ดนี้ค่อนข้�งม�ก ส่วนใหญ่จะไม่
เน้นสินค้� Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้�แต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำ�ง�น ตู้เอกส�ร เก้�อี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็ก
น้อย แต่สินค้�หลักจะเป็นโต๊ะ ตู้เอกส�ร และเก้�อี้ แต่ลูกค้�ในระดับนี้จะให้คว�มสำ�คัญกับก�รเน้นที่ภ�พลักษณ์ และคว�มทัน
สมัย สวยง�ม แต่มีงบประม�ณไม่สูงม�ก

 ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นจะเน้นที่คว�มเป็น 
Office Systems Furniture ระบบ Knocked down ที่มีคว�ม
ทันสมัยสำ�หรับสำ�นักง�นสมัยใหม่ (Office Automation) 
โดยกลุ่มลูกค้�ส่วนใหญ่เป็นลูกค้�โครงก�ร ได้แก่ สถ�ปนิก 
ผู้ออกแบบตกแต่ง และเจ้�ของโครงก�ร ผู้รับเหม�โครงก�ร 
ร�ชก�ร เจ้�ของธุรกิจในระดับกล�ง รวมถึงตัวแทนจำ�หน่�ยทั้ง
ในประเทศและต่�งประเทศโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัท
จัดจำ�หน่�ยภ�ยใต้ Brand  “ROCKWORTH”
 นอกจ�กนี้ ท�งบริษัทฯ ได้นำ�เข้� ผลิตและจำ�หน่�ย
ผลิ ตภัณฑ์ เฟอร์ นิ เจอ ร์สำ � นัก ง�นชั้ นนำ �แ ต่ผู้ เ ดี ย ว ใน
ประเทศไทย ภ�ยใต้เครื่องหม�ยก�รค้� Sinetica จ�กประเทศ
อิต�ลี , Colebrook Bosson Saunders (CBS) จ�กประเทศ
อังกฤษ, A&H Meyer จ�กประเทศเยอรมัน และผลิตภัณฑ์ 
Booking Systems ภ�ยใต้ลิขสิทธิ์ Condeco ซึ่งมีส่วนช่วย
เสริมและพัฒน�ด้�นก�รออกแบบ เทคนิคก�รผลิต ตลอดจน
ม�ตรฐ�นคุณภ�พ และภ�พพจน์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่
บริษัทฯ ผลิตออกจำ�หน่�ยเองด้วย

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การตลาดและการแข่งขัน
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 ตล�ดระดับบน เป็นตล�ดที่มีขน�ดรองลงม�จ�กตล�ดกล�ง ซึ่งกลุ่มลูกค้�สวนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในตล�ดนี้ จะภ�ค
ธน�ค�ร ก�รเงิน อุตส�หกรรมสื่อส�ร และบริษัทข้�มช�ติต่�งๆ ที่ให้คว�มสำ�คัญกับ Systems Furniture ที่ตอบสนองกับระบบ 
Office Automation ภ�ยในองค์กรเน้นที่ภ�พลักษณ์ และคว�มทันสมัย สวยง�ม
 ตล�ดระดับบนที่มองห�สินค้�นำ�เข้� จะมีขน�ดค่อนข้�งเล็ก ประม�ณร้อยละ 5 ของตล�ดโดยรวม ตล�ดนี้จะประกอบด้วย 
บริษัทข้�มช�ติ และบริษัทร่วมลงทุน ที่ต้องใช้สินค้นำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ ไม่ว่�จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริก� หรือกลุ่มประเทศใน
ยุโรป จะเป็นสินค้� Premium Grade ร�ค�ค่อนข้�งสูงม�ก ใช้ระยะเวล�ส่งสินค้�ที่ย�ว หรือประม�ณ 12  สัปด�ห์

คู่แข่ง
 ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นมีผู้ผลิตและผู้จำ�หน่�ยใหม่ๆเพิ่มขึ้นจำ�นวนม�ก ซ่ึงคุณภ�พของสินค้�ที่จัดอยู่ในธุรกิจ
ประเภทนี้มีหล�ยระดับ สำ�หรับตล�ดระดับกล�งและตล�ดระดับบน ซึ่งถือได้ว่�เป็นตล�ดแข่งขันของบริษัทฯ จะมีผู้ผลิตและผู้
จัดจำ�หน่�ยหลักอยู่ประม�ณ 18 ร�ยก�ร ดังนี้

 ◆ บริษัท Chanintr Living จำ�กัด ผู้นำ�เข้�สินค้�จ�กหล�ยประเทศ
 ◆ บริษัท Kokuya IK (Thailand) จำ�กัด จ�กประเทศญี่ปุ่น
 ◆ บริษัท Siam Okamura จำ�กัด จ�กประเทศญี่ปุ่น
 ◆ บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม จำ�กัด (มห�ชน)
 ◆ บริษัท Haworth Furniture (Thailand) จำ�กัด จ�กประเทศอเมริก�
 ◆ บริษัท โลจิก้� จำ�กัด
 ◆ บริษัท โมเบล จำ�กัด (ผู้ผลิตสินค้�ยี่ห้อ แพรคติก้�)
 ◆ บริษัท เพอร์เฟค จำ�กัด
 ◆ บริษัท BW Office Furniture จำ�กัด
 ◆ บริษัท Bristol (Thailand) จำ�กัด      จ�กประเทศม�เลเซีย
 ◆ บริษัท Merryfair (Thailand) จำ�กัด  จ�กประเทศม�เลเซีย
 ◆ บริษัท Wurkon (Thailand) จำ�กัด  ผู้นำ�เข้�สินค้�จ�กหล�ยประเทศ
 ◆ บริษัท Centure จำ�กัด ผู้นำ�เข้�และผลิตสินค้�ภ�ยในแบรนด์ Artmatrix
 ◆ บริษัท Workscape จำ�กัด 
 ◆ บริษัท Design Alternative จำ�กัด
 ◆ บริษัท Image จำ�กัด
 ◆ บริษัท Technigroup   จ�กประเทศสิงคโปร์
 ◆ บริษัท Vangaurd Interior จ�กประเทศสิงคโปร์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัทฯ สำ�หรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น ได้แก่ ลูกค้�ง�นโครงก�ร ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้�
ระดับกล�ง-บน และระดับบน ซึ่งมีกำ�ลังซื้อ มีคว�มต้องก�รสินค้�ที่มีคุณภ�พ และต้องก�รเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นที่เป็นระบบ 
ซึ่งส�ม�รถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่�ย และสอดคล้องกับอุปกรณ์สำ�นักง�นสมัยใหม่ นอกจ�กนี้ยังต้องก�รคว�มรวดเร็วในก�รส่ง
มอบสินค้�ที่มีจำ�นวนม�กในระยะเวล�อันสั้น รวมไปถึงก�รบริก�รที่ดีก่อนและหลังก�รข�ย กลุ่มลูกค้�เป้�หม�ยที่สำ�คัญ ได้แก่ 
กลุ่มสถ�นบันก�รเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กลุ่มบริษัทสื่อส�ร และรัฐวิส�หกิจที่มีร�ยได้ทำ�กำ�ไร เป็นต้น
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โรงงานผลิตสินค้า

 ในก�รจัดห�ผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รผลิตสินค้�เองโดยใช้โรงง�นของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19-3-08 
ไร่ ในนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน เป็นสถ�นที่ในก�รผลิต, ประกอบ, บรรจุหีบห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้� ซึ่งปัจจุบันคลังสินค้�
ของบริษัทฯ มีอยู่ 2 แห่ง ดังนี้

 1. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ตำ�บลคลองจิก อำ�เภอบ�งปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธย� 13160
 2. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 101/62/1,3 นิคมอุตส�หกรรม กม.46 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลคลองหนึ่ง
  อำ�เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ�นี 10120

กำาลังการผลิตรวม

 กำ�ลังก�รผลิตสินค้�รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

 ท�งบริษัทฯมีนโยบ�ยขอรับเงินมัดจำ�จ�กลูกค้�เป็นจำ�นวนร้อยละ 30-50 ของยอดจำ�นวนเงินของสินค้�ที่ลูกค้�ได้ตัดสิน
ใจสั่งซื้อหรือสั่งจองเพื่อให้บริษัทฯ ส่งสินค้�ให้ภ�ยหลังระยะเวล�ก�รส่งมอบสินค้�โดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่�ง 2 สัปด�ห์ - 2 เดือน 
สำ�หรับลูกค้�ทั่วไป และ 2-6 เดือน สำ�หรับลูกค้�โครงก�ร

 ณ วันที่ 31 ธันว�มคม 2562 บริษัทฯ มีเงินมัดจำ�จ�กลูกค้�จำ�นวนเงินประม�ณ 18 ล้�นบ�ท จ�กยอดก�รสั่งซื้อหรือสั่งจอง
สินค้�รวมประม�ณ 38 ล้�นบ�ท ซึ่งเป็นง�นที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้�

วัตถุดิบ

 วัตถุดิบหลักท่ีใช้ในก�รผลิตเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นท่ีทำ�ด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตู้เอกส�ร และผนังก้ันห้อง จะใช้แผ่นไม้พ�ร์ติเคิลบอร์ด  
(Particle board) ไม้วีเนียร์ (Veneer) เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่�งๆ (Fitting) ในส่วนเก้�อี้สำ�นักง�น ฉ�กกั้นห้อง จะใช้วัตถุดิบ
ที่เป็น เหล็ก ผ้� และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบโดยทั่วไปจะจัดห�ได้โดยง่�ย เนื่องจ�กวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจะเป็นวัตถุดิบที่จัดห�ได้
จ�กภ�ยในประเทศประม�ณร้อยละ 90 ในปัจจุบันมีผู้ผลิตภ�ยในประเทศอยู่หล�ยร�ย ซึ่งมีกำ�ลังก�รผลิตทั้งหมดเพียงพอต่อ
คว�มต้องก�รนำ�ไปผลิตเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

กำาลังการผลิตเต็มที่ ผลิตโดย จำานวน (หน่วย/วัน)

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

ฉ�กกั้นห้อง  (เหล็ก) บมจ. ร้อกเวิธ 500 แผง

โต๊ะ บมจ. ร้อกเวิธ 250 ตัว

ตู้ บมจ. ร้อกเวิธ 200 ใบ

ผนังกั้นห้อง (ไม้) บมจ. ร้อกเวิธ 200 แผง

กล่องลิ้นชัก แผ่นหน้�โต๊ะ บมจ. ร้อกเวิธ 280 หน่วย
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01 ปัจจัย
ความเสี่ยง

ปัจจัย
ความเสี่ยง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ 

จำ�หน่�ย Office Furniture ภ�ยใต้  

Brand “ROCKWORTH” มกี�รออกแบบ  

สินค้�เป็นรูปแบบท่ีมีม�ตรฐ�น ครอบ 

คลมุทกุรปูแบบของเฟอร์นเิจอร์สำ�นกัง�น 

และอยู่ในตล�ดเฟอร์นิเจอร์ม�น�นกว่� 

40 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

ก�รประกอบธรุกจิของบรษิทั ม�จ�กก�ร 

ข�ยง�นโครงก�ร และข�ยปลกีผ่�นโชว์รมู 

โดยแยกเป็นง�นโครงก�รร้อยละ 60 

และง�นข�ยปลีก ร้อยละ 40

ง�นโครงก�รจะมีก�รซื้อข�ยต่อเนื่องใน

กรณีท่ีเป็นลูกค้�เดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่มี

คว�มเสี่ยงที่ลูกค้�โครงก�รจะเปลี่ยนไป

ใช้สินค้�จ�กที่อื่น ส่วนง�นข�ยปลีก

ร�ยย่อย ลูกค้�มีท�งเลือกจะเลือกซื้อ

สินค้�ได้โดยไม่จำ�เป็นต้องใช้ต่อเนื่องใน

สินค้�ของบริษัทฯ หรืออ�จจะไปเลือก

ซื้อจ�กคู่แข่งได้ คว�มเสี่ยงโดยรวมของ

ก�รประกอบธุรกิจบริษัท จะขึ้นอยู่กับ

ก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจในประเทศมี

สูง โอก�สก�รเพิ่มยอดข�ยของบริษัทฯ 

ก็จะมีต�มไปด้วยเช่นกัน

อนึง่ ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯ เป็นผลติภณัฑ์

ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒน�ให้ส�ม�รถ

ตอบสนองกับคว�มต้องก�รของทุกภ�ค

ส่วนธุรกิจอยู่ต่อเนื่องเสมอม� โดยเน้นที่

ประโยชน์ใช้สอยและคุณภ�พม�ตรฐ�น 

ท่ีได้รับก�รรับรองท้ังท�งด้�นผลิตภัณฑ์ 

และขบวนก�รผลิต อ�ทิเช่น ม�ตรฐ�น 

BIFMA, ISO9001, ISO14001, OHSAS 

18001 ISO50001 และ ESCO Project 

Award เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและ

สนับสนุนให ้บ ริษัทฯ ส�ม�รถเข ้ �

แข ่งขันรับง�นกับบริษัทฯ ข ้�มช�ติ

ขน�ดใหญ่ได้อย่�งดี

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2562 อัตร�ดอกเบี้ยของธน�ค�ร

พ�ณิชย์ยังคงที่ ไม่มีผลกระทบท�งก�ร

เงินต ่อก�รดำ � เนินง�นและกระแส

เงินสดของบริษัทฯ เช่นปี 2561 โดยเงิน

กู้ระยะย�วของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่�ง

เป็นนัย จึงเป็นผลให้คว�มเสี่ยงท�งด้�น

ดอกเบี้ยนั้นอยู ่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้�งตำ่�

ม�ก ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ในปี 2562 อัตร�แลกเปลี่ยนเงินบ�ท / 

US Dollar เคลื่อนไหวอยู่ที่ 30-32 บ�ท 

แต่มีแนวโน้มแข็งค่�ขึ้น ซึ่งอยู่ในอัตร�ที่

ค่อยข้�งมีเสถียรภ�พ บริษัทฯ มีธุรกรรม

ท�งด้�นก�รส่งออกและนำ�เข้�ในอัตร�

ค่อนข้�งตำ่� และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำ�สัญญ�ป้องกัน

คว�มเสี่ยงท�งด้�นอัตร�แลกเปลี่ยนไว้

เสมอม�

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
คว�มเสี่ยงในก�รให้สินเชื่อของบริษัทฯ 

นั้นยังถือว่�อยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่� เนื่องจ�ก

ลูกหนี้ของบริษัทฯ มีหล�กหล�ยและมี

จำ�นวนม�ก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีก�รตรวจ

เช็คเครดิตลูกค ้�ก ่อนสำ�หรับลูกค ้�

โครงก�รที่มีมูลค่�ก�รสั่งซื้อ และลูกค้�

ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีคว�มส�ม�รถ

ในก�รชำ�ระเงิน
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ตลอดปี 2562 ที่ผ่�นม�บริษัทฯ ได้มีก�รปรับปรุงวิธีทำ�ง�น

และขบวนก�รผลิต เพื่อลดจำ�นวนพนักง�นในโรงง�นเสมอม� 

จึงทำ�ให้บริษัทฯ มิได้มีคว�มเสี่ยงด้�นแรงง�น อีกทั้งยังมี

แรงง�นต่�งช�ติม�กม�ยเข้�ม�ห�ง�นในประเทศไทย จึงทำ�ให้

บริษัทฯ ส�ม�รถเลือกคัดสรรพนักง�นได้อย่�งเพียงพอ

ในส่วนของสำ�นักง�นใหญ่ เนื่องจ�กที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่ตั้งอยู่

บนถนนอโศก-ดินแดง อยู่ใกล้กับสถ�นีรถไฟฟ้�ใต้ดินพระร�ม 

9 ซึ่งเป็นศูนย์กล�งธุรกิจ เป็นผลให้บริษัทฯ มีพนักง�นที่สนใจ

เข้�ร่วมง�นกับบริษัทฯ อย่�งเพียงพอ จ�กผลของที่บริษัทฯ ตั้ง

อยู่ในทำ�เลที่สะดวกต่อก�รเดินท�งไปกลับ

บริษัทได้จัดทำ�ประกันภัยต่�งๆ ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของ 

บริษัท เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กภัยธรรมช�ติ นอกจ�กนี้ 

บริษัทได้ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�แผนรองรับก�ร

ดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเหตุก�รณ์ธรรมช�ติที่ส่ง

ผลกรกะทบต่อก�รดำ�เนินง�นต�มปกติของบริษัท โดยเฉพ�ะ

อย่�งยิ่งหน่วยง�นที่มีคว�มสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจอย่�งต่อ

เนื่อง เช่น ฝ่�ยผลิต ฝ่�ยบัญชี-ก�รเงิน และฝ่�ยทรัพย�กร

มนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ ได้รับมอบหม�ยให้เตรียม

แผนสำ�หรับภ�วะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจำ�เป็น เพื่อ

ลดคว�มเสี่ยงในก�รดำ�เนินธุรกิจ

◆  คว�มเสี่ยงด้�นก�รลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

ในปี 2562 บริษัทฯ มิได้มีก�รลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นใด บริษัทร่วมที่ได้ลงทุนไปแล้วที่ผ่�นม�มีผลประกอบก�รที่ดีมีกำ�ไร แต่

เนื่องจ�กทุนที่ลงไปในบริษัทร่วมเป็นอัตร�ที่น้อยม�ก ร้อยละ 40.54 ของทุนจดทะเบียน จึงมิได้มีนัยยะกับคว�มเสี่ยงในก�ร

ลงทุน และงบก�รเงินของบริษัทฯ

ความเสี่ยงด้านบุคลากร ความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
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01 ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ

รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่า

(ล้านบาท)
ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน   

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

  เนื้อที่  0-1-50  ไร่

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

  ห้วยขว�ง กทม. โฉนดเลขที่ 2859 เนื้อที่ 0-0-73 ไร่

 ◆ ที่ตั้งนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน เลขที่ 681 หมู่ 2

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

  19-3-08  ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งอ�ค�รโรงง�นและคลังสินค้�

 ◆ ที่ตั้งนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน   โฉนดเลขที่ 48751

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

  1-0-50  ไร่  จะใช้เป็นท่ีต้ังอ�ค�รท่ีพักพนักง�นในอน�คต

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

  ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธ�นี เนื้อที่ 5-3-70 ไร่ ใช้เป็น

  ที่ตั้งคลังสินค้�

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

57.00

  27.74

94.90

5.40

35.55

ติดภ�ระจำ�นอง

-ไม่มี-

ติดภ�ระจำ�นอง

-ไม่มี-

ติดภ�ระจำ�นอง

2. อ�ค�รสำ�นักง�น/โรงง�น/โกดัง

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

 ◆ ที่ตั้งนิคมอุตส�หกรรมนวนคร พื้นที่ 6,646 ต�ร�งเมตร

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

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

เป็นเจ้�ของ

0.00

34.05

26.90

ติดภ�ระจำ�นอง

ติดภ�ระจำ�นอง

ติดภ�ระจำ�นอง
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รายการ ลักษณะกรรมสิทธิ์
มูลค่า

(ล้านบาท)
ภาระผูกพัน

3. ตึกแถว 3 ชั้น

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

  ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขว�ง กรุงเทพฯ

Leasehold สัญญ�สิ้น

สุด 31 ธค. 62

2.54  โอนสิทธิก�รเช่�

4. ส่วนปรับปรุงอ�ค�รและสิทธิก�รเช่� 20.61

5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักง�น  22.78

6. เครื่องจักรและอุปกรณ์ 52.39 ติดภ�ระจำ�นอง

7. ย�นพ�หนะ 1.58
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01 ข้อพิพาททาง
กฎหมาย

ข้อพิพาททาง
กฎหมาย

 บริษัทไม่มีข้อพิพ�ทกฎหม�ยใดๆ ท้ังสิ้น  รวมท้ังไม่มีคดีที่กระทบต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ

ของบริษัทอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
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01 ข้อมูลทั่วไปของ
บริษัท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
และข้อมูลสำาคัญอื่น

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน) 

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

LIMITED กรุงเทพมห�นคร

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000084

Website www.rockworth.com

E-mail sales@rockworth.com

วันที่ก่อตั้ง 20 พฤศจิก�ยน 2534

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 มกร�คม 2537

ลักษณะการประกอบธุรกิจ ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว 200,000,000 บ�ท

ประเภทหุ้น หุ้นส�มัญ 20,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น 10 บ�ท/หุ้น

ข้อมูลบริษัท
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บริษัท ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรเวท ลิมิเต็ด  

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

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

โทรศัพท์  +91.85.7666 7506

โทรสาร  +91.85 7630 8899

วันที่จดทะเบียน  20 มีน�คม 2551

ประเภทธุรกิจ  ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำ�หน่�ยเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�น

ทุนจดทะเบียน  350,000,000 ล้�นรูปี 

ทุนชำาระแล้ว  261,351,750 ล้�นรูปี 

ประเภทหุ้น  หุ้นส�มัญ 7,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น  50 รูปี/หุ้น

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่  40.54%

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
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1. นายทะเบียนหลักทรัพย์  

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 93 ชั้น 14  ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

(ประเทศไทย)  จำากัด กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์ 0 2009-9000 

 โทรส�ร  0 2009-9991 

 SET Contact center 0 2009-9999

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- ไม่มี -

3. ผู้สอบบัญชี
นางสาววธู ขยันการนาวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่  5423

นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 4498  

นายปรีชา อรุณนารา  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 5800  

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด ชั้น 33 อ�ค�รเลครัชด� 193/136-137 ถนนรัชด�ภิเษกตัดใหม่

 กรุงเทพมห�นคร 10110

 โทรศัพท์ 0-2264-0777

 โทรส�ร  0-2264-0790

4. ที่ปรึกษากฎหมาย
นาย บัญชา เกยุราพันธ์ 197 ซอยรัชด�นิเวศน์  แขวงส�มเสนนอก เขตห้วยขว�ง   

 กรุงเทพมห�นคร 10310

 โทรศัพท์ 08-1621-3612 

บุคคลอ้างอิง
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02
การจัดการและ
การกำากับดูแลกิจการ
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26 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

28 โครงสร้างการจัดการ

38 การกำากับดูแลกิจการ

46 ความรับผิดชอบต่อสังคม

54 การควบคุมภายในและการบริหารจัด  

 การความเสี่ยง

58 รายการระหว่างกัน
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02 ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

จำานวนทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันว�คม 2562  จำ�นวน 200,000,000 บ�ท (สองร้อยล้�นบ�ท)  โดยแบ่งเป็นหุ้นส�มัญ

จำ�นวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้�นหุ้น)  มูลค่�ท่ีตร�ไว้หุ้นละ  10 บ�ท  และมีทุนชำ�ระแล้ว 200,000,000 บ�ท (สองร้อย

ล้�นบ�ท)

ร�ยชื่อผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 10 ร�ยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่�สุด วันที่ 4 ตุล�คม 2562 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น % ของจำานวนหุ้นทั้งหมด

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

2.น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส 1,900,000 9.500

3.น�งส�วณัฐิก�  พงษ์สุทธิมนัส 1,820,000 9.100

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

5.น�งส�วรัชนี  พงษ์สุทธิมนัส 1,792,800 8.964

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

7.น�งส�วสวรรญ�  วัฒน�ยนต์ 1,131,300 5.657

8.น�ยสหนันท์  เชนตระกูล 999,900 5.000

9.น�ยวิเชียร  ศรีมุนินทร์นิมิต 999,400 4.997

10.น�งจ�รุณี  พงษ์สุทธิมนัส 599,706 2.999

11.ผู้ถือหุ้นร�ยอื่นๆ 3,494,455 17.471

รวม 20,000,000 100.000
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หมายเหตุ

 1. ก�รจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปต�มนิย�มผู้ที่เกี่ยวข้องต�มประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ

ตล�ดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันว�คม 2551 เท่�นั้น   มิใช่ก�รจัดกลุ่มต�มม�ต� 258 แห่ง พ.ร.บ.หลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีก�รแก้ไข) แต่อย่�งใด

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

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

เป็นบุตรที่บรรลุนิติภ�วะแล้วของน�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส และน�งจ�รุณี พงษ์สุทธิมนัส  

  ไม่มีผู้ถือหุ้นร�ยใดเปลี่ยนแปลงก�รถือหุ้นอย่�งมีนัยสำ�คัญที่มีผลกระทบต่ออำ�น�จในก�รจัดก�รบริษัท
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02 โครงสร้าง
การจัดการ

โครงสร้าง
การจัดการ

ผู�ถือหุ�น
Shareholder

คณะกรรมการ
Board of Director

คณะกรรมการบริหาร
Board of Executive

ประธานกรรมการบริหาร
Chief executive officer

กรรมการผู�อํานวยการใหญ�
President

ฝ�ายผลิต
Production

ฝ�ายทรัพยากรมนุษย�
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Production

ฝ�ายการเงินการบัญชี
Finance & Accounting

ฝ�ายขายในประเทศ
Domestic Sales

ฝ�ายบริหารงานต�างประเทศ
International Operation

ฝ�ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�
Research & Development

ฝ�ายสนับสนุนงานขาย
Sales Operation

แผนกตรวจสอบภายใน
Internal Audit

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันว�คม 2562 จำ�นวน 200,000,000 

บ�ท (สองร้อยล้�นบ�ท) โดยแบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน 20,000,000 

หุ้น (ยี่สิบล้�นหุ้น)  มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ  10 บ�ท  และมีทุนชำ�ระ

แล้ว 200,000,000 บ�ท (สองร้อยล้�นบ�ท)
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โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประกอบไปด้วยกรรมก�รอิสระ และกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร  คณะกรรมก�รชุดย่อย มีดังนี้

  ◆ คณะกรรมก�รบริห�ร

  ◆ คณะกรรมก�รตรวจสอบ

2. คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ
 ต�มข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รไม่น้อยกว่� 5 คน และกรรมก�รไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของ

จำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักร เพื่อดำ�เนินกิจก�รของบริษัท โดยกรรมก�รของบริษัทฯ จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้�มต�มประก�ศของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ตล�ดหลักทรัพย์ประเทศไทย และกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัท

มห�ชนจำ�กัด

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 7 ท่�น  โดยมีร�ยน�มคณะกรรมก�รบริษัทฯ ดังนี้

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

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

 3. พลโทพิศ�ล เทพสิทธ�  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

 4. น�ยสุรพจน์ สุวรรณพ�ณิช กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

 5. น�ยไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมก�ร กรรมก�รตรวจสอบ และกรรมก�รอิสระ

 6. น�ยสุรพงษ์ สิทธ�นุกูล กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร

 7. น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส กรรมก�ร และกรรมก�รบริห�ร

 โดยมี น�งส�วเบญจพร พลล�  เป็น เลข�นุก�รบริษัทฯ

 นอกเหนือจ�กที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่�ด้วยเรื่องคณะกรรมก�รแล้ว ยังได้กำ�หนดให้คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบ

ด้วย  กรรมก�รอิสระ (Independent Directors)  3 คน  จำ�นวนที่เหลือเป็น กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร (Executive Directors)  และกรรมก�รที่ไม่

เป็นผู้บริห�ร (Non-Executive Directors)  โดยได้กำ�หนดนิย�ม ดังนี้

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

และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดังนี้

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง ทั้งนี้ 

   ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผุ้ที่เกี่ยวข้องด้วย

 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมก�รบริห�ร ลูกจ้�ง พนักง�น ท่ีปรึกษ�ท่ีได้รับเงินเดือนประจำ� หรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม 

   หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง เว้นแต่จะพันจ�กตำ�แหน่งดังกล่�วม�แล้วไม่น้อยกว่� 2 ปี

 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิต หรือโดยก�รจดทะเบียนต�มกฎหม�ยในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

   รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับก�รเสนอให้เป็นผู้บริห�ร หรือผู้มีอำ�น�จ

ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 4. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในลักษณะที่อ�จเป็นก�รขัดขว�งก�รใช้ 

   วิจ�รณญ�ณอย่�งอิสระ

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

   ร�ยใหญ่ของบริษัท

 6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท
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กรรมการบริหาร (Executive Directors)

 หม�ยถือกรรมก�รท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับก�รบริห�รง�นประจำ�  

และเป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  (Non-Executive Directors) 

 หม�ยถึง กรรมก�รจ�กภ�ยนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมก�รบริห�รผู้มี

อำ�น�จ ลงน�มผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริห�ร หรือพนักง�นประจำ�ของ

บริษัท  โดยจำ�นวนกรรมก�รที่มีได้ผู้บริห�รอ�จเห็นไปต�มสัดส่วนของ

เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

โดยคณะกรรมก�รเป็นผู้พิจ�รณ�คัดเลือกกรรมก�รท่ีมีคุณสมบัติเหม�ะ

สม ไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัท

มห�ชนจำ�กัด และข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย

พิจ�รณ�จ�กวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบก�รณ์ คว�มหล�กหล�ยในด้�น

คว�มรู้คว�มส�ม�รถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รหรือผู้บริห�ร

ในธุรกิจที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

รวมทั้งก�รอุทิศเวล�ให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้�ที่ต�มคว�มรับผิดชอบ

ได้อย่�งเต็มที่ มีคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของ

อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

 1. เรียกประชุมคณะกรรมก�รบริษัทและดูแลก�รจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมท้ังเอกส�รต่�งๆ เพ่ือให้คณะกรรมก�รได้รับข้อมูลอย่�งเพียงพอ 

   และทันเวล�

 2. เป็นประธ�นที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัท

 3. เสริมสร้�งม�ตรฐ�นก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีของคณะกรรมก�รบริษัท

 4. เป็นประธ�นที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมก�รประชุมให้เป็นไปต�มข้อบังคับของบริษัท และต�มระเบียบว�ระที่กำ�หนดไว้

 5. ดูแลให้ก�รติดต่อสื่อส�รระหว่�งกรรมก�รและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

 6. ปฏิบัติหน้�ที่ต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้โดยเฉพ�ะให้เป็นหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�ร

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 1. ปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติ 

   คณะกรรมก�รและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษ�ผลประโยชน์บริษัทและของผู้ถือหุ้น บน 

   พื้นฐ�นของหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี

 2. กำ�หนดวิสัยทัศน์ ภ�รกิจ ทิศท�ง นโยบ�ย เป้�หม�ย และงบประม�ณของบริษัท

 3. พิจ�รณ�อนุมัติแผนธุรกิจประจำ�ปี งบประม�ณค่�ใช้จ่�ยประเภททุน ที่นำ�เสนอโดยคณะกรรมก�รบริห�ร

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

   ละครั้ง

 5. กำ�กับดูแลและติดต�มผลก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�รอย่�งสมำ่�เสมอให้เป็นไปต�มนโยบ�ย เป้�หม�ย และแผนง�นที่กำ�หนดไว้อย่�งมี 

   ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจก�ร และสร้�งผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

 6. ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รเปิดเผยส�รสนเทศที่สำ�คัญและจำ�เป็นต่อก�รตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ต�มข้อบังคับตล�ดหลักทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทย

 7. จัดให้มีระบบก�รบัญชี ก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รสอบบัญชีที่มีคว�มเชื่อถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐ�นะของบริษัทที่เป็นจริงต�ม 

   ม�ตรฐ�นก�รบัญชี

 8. จัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนก�รในก�รประเมินคว�มเพียงพอของก�รควบคุมภ�ยใน และก�รตรวจ 

   สอบภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พ

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำ�เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น 

พร้อมนำ�เสนอประวัติของบุคคลนั้น  โดยมีร�ยละเอียดที่เพียงพอเพื่อ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส�ม�รถตัดสินจ�กส�รสนเทศที่ได้รับ  เพื่อเลือกตั้ง

กรรมก�รต�มหลักเกณฑ์ และวิธีก�รต�มที่ได้กำ�หนดไว้ในข้อบังคับของ

บริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

 คณะกรรมก�รจะเป็นผู้เลือกกรรมก�รคนหน่ึงเป็นประธ�น

กรรมก�ร และเลือกกรรมก�รคนหนึ่ง หรือ หล�ยคนเป็นรองประธ�น

กรรมก�รก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  

กรรมก�รบริห�ร  กรรมก�ร ผู้จัดก�ร  คณะกรรมก�รตรวจสอบ  

เลข�นุก�รบริษัท และคณะอนุกรรมก�รอื่นๆ ต�มที่เห็นสมควร

 บริษัทให้ก�รสนับสนุนกรรมก�รทุกท่�นได้เข้�รับก�รอบรม

หลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit 

Committee ของสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย นอกเหนือจ�กคว�มรู้

จ�กคู่มือหนังสือต่�งๆ อ�ทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัท

จดทะเบียน  กรรมก�รตรวจสอบ  ตลอดจนก�รเยี่ยมชมกิจก�รและ  

โรงง�นของบริษัท เพื่อให้กรรมก�รเข้�ใจธุรกิจและก�รดำ�เนินง�นของ

บริษัทได้ม�กขึ้น
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 9. พิจ�รณ�เรื่องคว�มขัดแย้งของผลประโยชน์อย่�งรอบคอบ โดยกำ�หนดแนวท�งที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือ 

   หุ้นโดยรวมเป็นสำ�คัญ

 10. จัดให้มีระบบบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสมและติดต�มอย่�งสม่ำ�เสมอ

 11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รต่�งๆ ได้แก่ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน  

   คณะอนุกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง กรรมก�รผู้จัดก�ร ผู้บริห�รระดับสูงและเลข�นุก�รบริษัท เพื่อให้ดำ�เนินกิจก�รของบริษัทภ�ยใต้ 

   ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริห�ร หรือกรรมก�รผู้จัดก�ร หรืออ�จมอบอำ�น�จที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จ 

   ส�ม�รถอนุมัติร�ยก�รที่ผู้รับอำ�น�จหรือบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะอื่น 

   กับบริษัท หรือบริษัทย่อยห�กมีก�รมอบอำ�น�จให้บุคคลใด ต้องเป็นไปต�มมติที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทที่มีกรรมก�รตรวจสอบเข้� 

   ร่วมประชุมด้วย

  12.แต่งตั้งบุคคลที่เหม�ะสมไปเป็นกรรมก�รของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมก�รบริห�รให้เป็นไปต�มนโยบ�ยของบริษัท ถูกต้องต�มกฎหม�ย 

   และหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 13. ร�ยง�นก�รมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททร�บ

 14. จัดให้มีบรรทัดฐ�นก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รโดยรวมและของกรรมก�รแต่ละคน อย่�งมีหลักเกณฑ์ และทำ�ก�รประเมินผลปฏิบัติ 

   ง�นเป็นประจำ�ทุกปี

 ทั้งนี้ อำ�น�จในก�รดำ�เนินก�รดังกล่�วข้�งต้นไม่รวมถึงก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน และร�ยก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยไปซึ่ง

ทรัพย์สินที่สำ�คัญของบริษัทจดทะเบียน ต�มกฎเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์และคณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน และบริษัทจะต้องปฏิทินให้เป็นไป

ต�มกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ น�กจ�กนี้ อำ�น�จดังกล่�วข้�งต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท

กำ�หนดให้ต้องขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. กำ�หนดนโยบ�ยและทิศท�งในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท รวม

ไปถึงก�รกำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�ม

นโยบ�ยที่กำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผล

 2. ติดต�มและให้คว�มสนใจในก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทไป

อย่�งต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่�และผลผลิตให้แก่กิจก�ร

 3. ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต ใช้คว�มระมัดระวัง และ

ดูแลไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�งบริษัทกับผู้บริห�ร

หรือผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ เพื่อรักษ�ไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท

 4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�ร   

และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รปกติต�มข้อบังคับของบริษัทและเพื่อ

พิจ�รณ�ร�ยก�รที่มีนัยสำ�คัญ หรือผลกระทบสำ�คัญต่อบริษัท

 5. จัดให้มีก�รควบคุมภ�ยใน, ก�รตรวจสอบภ�ยใน และควบคุม

ระบบบัญชีให้มีร�ยง�นท�งก�รเงินที่เชื่อถือได้

 6. จัดให้มีก�รเปิดเผยส�รสนเทศ และข้อมูลท�งก�รเงิน ให้แก่ผู้

ถือหุ้น และประช�ชนทั่วไปทร�บ โดยเป็นไปอย่�งถูกต้องครบถ้วนและ

โปร่งใส

 7. ปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยวัตถุประสงค์ และข้อ

บังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงก�รปฏิบัติให้

เป็นไปต�มระเบียบข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 ประกอบด้วย

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

 2. น�ยสุรพจน์   สุวรรณพ�นิช  กรรมก�รตรวจสอบ

 3. น�ยไชยรัตน์  เดชไกรศักดิ์    กรรมก�รตรวจสอบ

 โดย พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

เป็นผู้มีคว�มรู้และคว�มเชี่ยวช�ญด้�นบัญชี และมีประสบก�รณ์ในก�ร 

สอบท�นงบก�รเงิน

 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ�แต่งต้ังคณะกรรมก�รตรวจ

สอบซึ่งเป็นกรรมก�รอิสระ เพื่อเสริมสร้�งประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนิน

ก�รเพิ่มมูลค่�ให้องค์กร ดูแลกำ�กับกิจก�รให้มีระบบก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดีทั้งกระบวน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบของ

บริษัท ประกอบด้วย กรรมก�รที่เป็นกรรมก�รอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิ

อย่�งน้อย 3 ท่�น และอย่�งน้อย 1 ท่�นต้องมีคว�มรู้ด้�นบัญชีหรือก�ร

เงิน  มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 2 ปี กรรมก�รตรวจสอบซึ่งพ้น

จ�กตำ�แหน่งต�มวะระอ�จได้รับก�รแต่งตั้ง กลับม�ใหม่ได้ในกรณีที่

ตำ�แหน่งกรรมก�รตรวจสอบว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกจ�กถึงคร�วออก

ต�มว�ระ ให้กรรมก�รบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น

กรรมก�รตรวจสอบภ�ยใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมก�รตรวจสอบมีจำ�นวน

ครบต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด โดยบุคคลที่เข้�เป็นกรรมก�ร

ตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำ�แหน่งเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�ร

ตรวจสอบที่ตนแทน และกำ�หนดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจ

สอบอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรม�ส
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1.  สอบท�นร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อคว�มเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

2.  สอบท�นให้บริษัทฯ มีก�รตรวจสอบภ�ยในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภ�ยในที่เหม�ะสม และมีประสิทธิภ�พ

3.  พิจ�รณ�คัดเลือกและเสนอก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี

4.  สอบท�นให้บริษัทฯ ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง

5.  สอบท�นไม่ให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์

6. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดยประธ�นคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ

7.  ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ มอบหม�ย และคณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นชอบ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

 ก�รสรรห�คณะกรรมก�รนั้นบริษัทให้คว�มสำ�คัญกับก�รสรรห�บุคคลเข้�ม�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รห�กเป็นก�ร เสนอแต่งตั้งกรรมก�รร�ย

ใหม่ พิจ�รณ�จ�กองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่ เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมห�ชนจำ�กัด, พระร�ช

บัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึง ข้อบังคับบริษัทโดยคำ�นึงถึงก�รกำ�หนดให้เพศ ระดับก�รศึกษ� คว�มรู้คว�มส�ม�รถ

ทักษะวิช�ชีพ ประสบก�รณ์ก�รทำ�ง�นมีคว�มเชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นและมีภ�วะ คว�มเป็นผู้นำ�  วิสัยทัศน์กว้�งไกลอันเป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนิน

กิจก�รของบริษัทรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมพิจ�รณ�จ�กทักษะและคว�มจำ�เป็นที่ยังข�ด รวมถึงคุณสมบัติที่เหม�ะและสอดคล้องกับองค์

ประกอบอื่นต�มกลยุทธ์ท�งธุรกิจของบริษัท สำ�หรับก�รเสนอแต่งตั้งกรรมก�รร�ยเดิม พิจ�รณ�จ�กองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้�นผลก�รปฏิบัติง�น

ที่ผ่�นม� ก�รให้ข้อเสนอแนะและคว�มคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดำ�เนินกิจก�รของบริษัทโดยมีกระบวนก�รที่โปร่งใส สร้�งคว�มมั่นใจให้แก่ผู้

ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน ได้พิจ�รณ�จ�กหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รและก�รทำ�ง�นของกรรมก�ร รวม

ถึงประเภทค่�ตอบแทน วิธีก�รจ่�ยค่�ตอบแทน และจำ�นวนค่�ตอบแทนกรรมก�ร โดยให้สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบ คว�มตั้งใจของ

กรรมก�ร ประเภทและขน�ดธุรกิจของบริษัตล�ดและคู่แข่งขัน โดยที่ค่�ตอบแทนดังกล่�ว ต้องอยู่ในระดับที่เหม�ะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและ

รักษ�กรรมก�รที่มีคุณภ�พไว้ โดยประเภทของค่�ตอบแทน คือ ค่�ตอบแทน ค่�เบี้ยประชุมร�ยปี และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น

 อย่�งไรก็ต�มหลักเกณฑ์ในก�รจ่�ยค่�ตอบแทนของผู้บริห�รระดับสูง ได้มีก�รพิจ�รณ�โดยประธ�นกรรมก�รบริห�ร และผลก�รดำ�เนินก�ร

ของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รระดับสูง

หมายเหตุ

- ค่�ตอบแทนค่�เบี้ยประชุมเป็นร�ยปี

- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

 ร�ยชื่อกรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัท  ร้อกเวิธ  จำ�กัด  (มห�ชน)  ประกอบด้วย

  น�ยชัชว�ล  พงษ์สุทธิมนัส

  น�ยสุรพงษ์  สิทธ�นุกูล

  น�ยไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส

  น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

  โดย น�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส, น�ยสุรพงษ์ สิทธ�นุกูล, น�ยไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และน�ยดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมก�รสองคนลงล�ยมือ

ชื่อร่วมกัน และประทับตร�สำ�คัญของบริษัท
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หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

 1. บริห�รง�นของบริษัทฯ ให้เป็นไปต�มวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

   กลยุทธ์ นโยบ�ย แผนง�น และเป้�หม�ย ต�มที่คณะกรรม 

   ก�รบริษัทฯ อนุมัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติ 

   ของท่ีประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ และท่ีประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น

 2. บริห�รง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รต�มที่ 

   คณะกรรมก�รบริษัทฯ กำ�หนด

 3. จัดทำ�แผนง�นและงบประม�ณประจำ�ป ี เพื่อเสนอขอ 

   อนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มีก�ร 

   ดำ�เนินใช้งบประม�ณต�มที่ได้รับอนุมัติอย่�งเคร่งครัดร�ยง�น 

   คว�มก้�วหน้�และผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ต่อคณะ 

   กรรมก�รบริษัทฯ อย่�งสมำ่�เสมอและต่อเนื่อง

 ทั้งนี้คณะกรรมก�รและคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ ไม่มีประวัติก�ร

กระทำ� ผิดท�งกฎหม�ยในระยะ 10 ปี ย้อนหลังก่อน ก�รเปิดเผยข้อมูล

แบบ 56-1

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

 ต�มที่บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) ได้จัดให้มีก�รประชุมคณะ

กรรมก�รบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 กรกฎ�คม 2551 เวล� 

10.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง น�งส�ว

เบญจพร พลล� เป็นเลข�นุก�รบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎ�คม 

2551 เป็นต้นไป  และกำ�หนดบทบ�ทหน้�ที่ของเลข�นุก�รบริษัท ดังนี้

 1. ให้คำ�แนะนำ�และสนับสนุนง�นของคณะกรรมก�รบริษัทเก่ียว 

   กับข้อกฎหม�ย และระเบียบปฏิบัติต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ดูแลให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีรวม 

   ทั้งติดต�มให้นโยบ�ย และข้อแนะนำ�ของคณะกรรมก�รบริษัท 

   มีผลในท�งปฏิบัติ

 3. รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และจัดเก็บเอกส�รสำ�คัญต่�งๆ

 4. ดูแลให้คณะกรรมก�รบริษัทปฏิบัติง�นอย่�งถูกต้องและ 

   รอบคอบ

 5. ติดต่อสื่อส�รกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่�งเหม�ะสม

 6. ติดต่อสื่อส�รกับหน่วยง�นกำ�กับดูแลที่เกี่ยวข้อง

คณะผู้บริหาร

 บริษัทฯ มีผู้บริห�รต�มร�ยชื่อที่ปร�กฎในแผนผังโครงสร้�งก�รจัดก�รของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 จำ�นวน 11 ท่�น  ดังนี้

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

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

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

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

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

 5. น�ยช�คริต วรช�ครียนันท์  รองกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่อ�วุโส

 6. น�ยวรินทร พงษ์สุทธิมนัส  รักษ�ก�รผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยข�ยในประเทศ

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

 8. น�งส�วนวรัตน์ พิล�ภรณ์ชัย  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยสนับสนุนง�นข�ย

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

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

 11. น�ยไมตรี  ศรีทิพโพธิ์  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562 ได้มีก�รจ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมก�รตรวจสอบ และ

ค่�ตอบแทนคณะผู้บริห�ร ดังนี้

 คณะกรรมก�รบริษัท / คณะผู้บริห�ร จำ�นวน 11 ท่�น  ซึ่งในส่วนนี้เป็นคณะกรรมก�รบริษัทด้วย จำ�นวน 4 ท่�น  ได้รับค่�ตอบแทนซึ่ง

ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่�พ�หนะ เป็นจำ�นวน  44.08  ล้�นบ�ท

 คณะกรรมก�รตรวจสอบ จำ�นวน 3 ท่�น  ได้รับค่�ตอบแทนและค่�เบี้ยประชุม  เป็นจำ�นวนเงิน  860,000 บ�ท

ค่าตอบแทนอื่น

 -ไม่มี-

บุคลากร  

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562  บริษัทฯ มีพนักง�นรวมทั้งสิ้น 623 คน   

 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่�ยค่�ตอบแทนให้แก่พนักง�น รวมเป็นจำ�นวนทั้งสิ้น   227,541,610.09  บ�ท   ซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

   1.   เงินเดือน   155,785,702 บ�ท

   2.   โบนัส    17,716,898 บ�ท

   3.   เงินได้อื่น   54,039,010.09 บ�ท

   4.   เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ  8,113,776 บ�ท

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

 บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำ� รองเลี้ยงชีพต�มกฎกระทรวงฉบับที่ 162 

(พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิก�รแก่พนักง�น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมก�รออมระยะย�วของพนักง�นบริษัทฯ ซึ่งจะทำ� ให้พนักง�นมี

เงินออมเพื่อใช้ในย�มเกษียณอ�ยุ หรือเมื่อออกจ�กง�น และต่อม�ได้

นำ�เงินกองทุนต�มกฎกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้�เป็นกอง

ทุนจดทะเบียนต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530  

สำ�หรับก�รจ่�ยเงินสะสมเข้�กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พนักง�นส�ม�รถ

เลือกจ่�ยได้ในอัตร�ร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 

หรือ 10 หรือ 13 หรือ 15  ของค่�จ้�ง  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคว�มสมัครใจ

ของพนักง�นแต่ละคน   ส่วนบริษัทฯ จ่�ยเงินสมทบเข้�กองทุนฯ ของ

พนักง�นในอัตร�ร้อยละ 4 ของค่�จ้�งเท่�กันทุกคน 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

 - ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพย�กรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ ตระหนักดีว่�ก�รพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลถือเป็นก�รลงทุน

ที่คุ้มค่�และยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับก�รลงทุนประเภทอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ เพร�ะคว�มสำ�เร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภ�พของบุคล�กรเป็น

สำ�คัญ  องค์กรใดห�กมีทรัพย�กรบุคคลที่มีคว�มส�ม�รถสูง มีคุณธรรม

มีจริยธรรม ย่อมส�ม�รถสร้�งคว�มได้เปรียบท�งก�รแข่งขัน และนำ�พ�

องค์กรไปสู่คว�มสำ�เร็จได้ต�มเป้�หม�ยที่ต้องก�รอย่�งยั่งยืนบริษัทฯ  

จึงปร�รถน�และให้คว�มสำ�คัญก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ เพื่อให้

บุคล�กรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวล�

สาย จำานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2562

จำานวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธันวาคม 2561

ส�ยก�รผลิต

ส�ยก�รข�ย, ก�รตล�ดและบริก�ร

ส�ยนำ�เข้�อุปกรณ์ วัสดุ

ส�ยส่งออก

ส�ยก�รเงินก�รบัญชี

495

101

5

2

20

366

171

4

9

76

รวม 623 626
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บริษัทฯ มีนโยบ�ยพัฒน�พนักง�นทุกระดับให้มีคว�มรู้และทักษะใน

ก�รปฏิบัติง�นอย่�งเป็นระบบ และต่อเนื่องโดยจัดให้มีแผนก�รฝึก

อบรมประจำ� ปี ซึ่งประกอบด้วยก�รฝึกอบรมพื้นฐ�น ทักษะในก�ร

ปฏิบัติเฉพ�ะง�น และคว�มรู้ทั่วไปที่จำ�เป็นต้องใช้ในก�รปฏิบัติง�น  

โดยในปี 2562    บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมน�รวม 24 หลักสูตร มี

พนักง�นเข้�ร่วมสัมมน�จำ�นวน  653  คน  ใช้งบประม�ณก�รฝึกอบรม

และพัฒน�รวมทั้งสิ้น  243,096.83  บ�ท แบ่งเป็น

 ◆ จัดสัมมน�ภ�ยใน      14    หลักสูตร

   มีพนักง�นเข้�อบรมสัมมน�    605    คน

 ◆ จัดสัมมน�ภ�ยนอก       11    หลักสูตร

   มีพนักง�นเข้�อบรมสัมมน�      48    คน

โดยในปี 2562 มีก�รจัดอบรมในเรื่องต่�งๆ ดังต่อไปนี้

 1. ก�รจัดทำ�แผนกลยุทธ์และแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ 

 2. คว�มรู้เรื่องก�รเพิ่มผลผลิต

 3. ก�รบริห�รก�รเปลี่ยนแปลง (Change Management) 

 4. Material Knowledge

 5. ก�รบำ�รุงรักษ�ด้วยตนเอง

 6. ก�รเชื่อมทิก    

 7. ก�รจัดแผนกลยุทธ์และแนวท�งก�รดำ�เนินธุรกิจ

 8. อะไรที่ควรเรียนรู้ในบ้�นร้อกเวิธ

 9. ทบทวนคว�มรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 10. Migration to ISO 45001:2018

 11. ระบบอ�ชีวอน�มัยคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 12. คว�มรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์

 13. ก�รขับรถ Forklift อย่�งถูกวิธี 

 14. ก�รอบรมดับเพลิงขั้นต้น

 15. SolidWorks Advanced Part Modeling

 16. ผู้ตรวจประเมินภ�ยใน ISO 45001:2018

 17. ก�รเขียนโปรแกรม AP 100 (Basic)

 18. เจ้�หน้�ที่คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นระดับบริห�ร

 19. SolidWorks Essentials

 20. ภ�ษีสำ�หรับนักบัญชี ภ�ษีอ�กรทั้งระบบ

 21. ก�รคำ�นวณกำ�ไรสุทธิ

 22. พลิกโฉมก�รผลิตด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย 

 23. ก�รสำ�รวจคว�มต้องก�รพัฒน�ฝีมือแรงง�น

 24. แนวท�งก�รปรับเปลี่ยนระบบก�รจัดก�รพลังง�นสู่ม�ตรฐ�น  

   ISO 5001:2018
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ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
สัดส่วน

การถือหุ้น
ในบริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงาน

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง

1. น�ยชัชว�ล   พงษ์สุทธิมนัส

   ประธ�นกรรมก�ร

    กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

    ผูกพันบริษัท

76 ปริญญ�ตรี ส�ข�รัฐศ�สตร์

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

21.500 2558 – ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บมจ. ร้อกเวิธ

2.  น�ยไชยยงค์   พงษ์สุทธิมนัส

     ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

     กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

     ผูกพันบริษัท

66 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

0.003 2558 – ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รบริห�ร บมจ. ร้อกเวิธ

3.  น�ยดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

     กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

     กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

     ผูกพันบริษัท

48 ปริญญ�ตรี   ส�ข�ก�รตล�ด

OKLAHOMA CITY

UNIVERSITY

9.500 2558 – ปัจจุบัน กรรมก�รผูอ้ำ�นวยก�รใหญ่ บมจ. ร้อกเวิธ

4.   น�ยสุรพงษ์   สิทธ�นุกูล

     กรรมก�รบริห�ร

     กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

     ผูกพันบริษัท

71 ปริญญ�ตรี ส�ข�ก�รจัดก�ร

อุตส�หกรรม สถ�บัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้�

พระนครเหนือ

5.750 2558 – ปัจจุบัน กรรมก�ร บมจ. ร้อกเวิธ

5.  ศ�สตร�จ�รย์พิเศษพลโทพิศ�ล   

     เทพสิทธ�

     ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

     กรรมก�รอิสระ

87 ทันตแพทยศ�สตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์

มห�วิทย�ลัยขอนแก่น 

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย และ

มห�วิทย�ลัยมหิดล 

พ�ณิชย์ศ�สตร์บัณฑิต

นิติศ�สตร์บัณฑิต

ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง

ท�งก�รบัญชี

ปริญญ�โทบริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแห่ง

ประเทศไทย

เลขทะเบียน  2321

-ไม่มี- 2558 – ปัจจุบัน ประธ�นคณะกรรมก�ร

ตรวจสอบ

ประธ�นคณะกรรมก�ร

สรรห� และกำ�หนดค่�

ตอบแทน

บมจ.ร้อกเวิธ

บมจ.บีทีเอส 

โฮลดิ้ง 

 

บมจ.บีทีเอส 

โฮลดิ้ง

6.   น�ยสุรพจน์   สุวรรณพ�นิช

      กรรมก�รตรวจสอบ

      กรรมก�รอิสระ

77 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

แพทย์ศ�สตร์บัณฑิต

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

-ไม่มี- 2558 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษ�สม�คมโรงพย�บ�ล

เอกชน

7.   น�ยไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

      กรรมก�รตรวจสอบ

      กรรมก�รอิสระ

70 ปริญญ�โท บริห�รธุรกิจ

มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

-ไม่มี- 2558 – ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ

กรรมก�รสรรห�และกำ�หนด

 ค่�ตอบแทน

บมจ.เพรซิเดนท์

ไรซ์ 

โปรดักส์
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02 การกำากับดูแล
กิจการ

การกำากับดูแล
กิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีเจตน�รมณ์ท่ีมุ่งม่ันในก�รดำ�เนินธุรกิจภ�ยใต้หลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดี ต�มแนวท�ง

ปฏิบัติของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่�เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รเสริมสร้�งองค์กรให้มีระบบก�รบริห�ร

ง�นที่มีประสิทธิภ�พ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซ่ึงช่วยสร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้

เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่�ย และเพิ่มคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของบริษัทฯ อันนำ� ไปสู่ก�รเติบโตท�งธุรกิจอย่�งยั่งยืน 

 ในปี 2560 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักก�รกำ�กับดูแล

กิจก�รที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพ่ือเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมก�รบริษัทนำ�ไปปรับใช้ในก�ร

กำ� กับดูแลให้กิจก�รมีผลประกอบก�รท่ีดีในระยะย�ว น่�เชื่อถือสำ�หรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้�ง เพื่อประโยชน์ในก�ร

สร้�งคุณค่�ให้กิจก�รอย่�งยั่งยืน โดยเน้ือห�ส่วนใหญ่นำ�ม�จ�กหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ีดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 

2555 ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำ�ดับวิธีก�รนำ�เสนอให้เป็นไปต�มบริบทก�รทำ�หน้�ที่

ของคณะกรรมก�ร ท้ังน้ีคณะกรรมก�รบริษัทได้พิจ�รณ�และทบทวนก�รนำ� หลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ต�มบริบท

ท�งธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับกิจก�รที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องก�ร

กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทดังน้ี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน

และไม่ละเมิดริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่�จะเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐ�น ก�รได้รับข้อมูลข่�วส�รที่เหม�ะสม เพียงพอ และทัน

เวล� ตลอดจนก�รได้เข้�ร่วมประชุมออกเสียงและแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเต็มท่ี 

 1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิข้ันพื้นฐ�นของผู้ถือหุ้นม�โดยตลอด โดยเชื่อว่� สิ่งที่จะทำ�ให้ผู้ถือหุ้นไว้

ว�งใจ และมั่นใจลงทุนกับบริษัทฯ คือก�รมีนโยบ�ยหรือก�รดำ�เนินก�รที่เป็นก�รรักษ�สิทธิขั้นพ้ืนฐ�นที่ผู ้ถือหุ้นทุกร�ยถึง

ได้รับคว�มเป็นธรรม และเป็นไปต�มท่ีกฎหม�ยกำ�หนด

 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินก�รท่ีเป็นก�รส่งเสริมและอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

 ◆ สิทธิในก�รซื้อ ข�ย หลักทรัพย์ท่ีตนถืออยู่

 ◆ สิทธิในก�รได้รับส�รสนเทศของบริษัทฯ อย่�งเพียงพอ ทันเวล� ในรูปแบบที่เหม�ะสมต่อก�รตัดสินใจ

 ◆ สิทธิในก�รได้รับใบหุ้นและสิทธิก�รโอนหุ้น

 ◆ สิทธิในก�รเข้�ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือตัดสินใจในก�รเปลี่ยนแปลงในนโยบ�ยที ่

  สำ�คัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ ต้องขอคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

   อ�ท ิก�รแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ก�รลดทนุและ/หรอืก�รเพิม่ทุน รวมถงึก�รอนมุติัร�ยก�รพิเศษ
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 ◆ สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมก�ร และให้คว�มเห็นชอบในก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ

 ◆ สิทธิในก�รแสดงคว�มคิดเห็นและซักถ�มในก�รประชุมผู้ถือหุ้น

 ◆ สิทธิในก�รมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

 ◆ ในกรณีที่ผลประกอบก�รของบริษัทฯ มีกำ�ไรและไม่มียอดข�ดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำ�ไรจ�ก 

   บริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล

 1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

 นอกเหนือจ�กสิทธิพื้นฐ�นที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  ในปี 2562 บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รในเรื่องต่�งๆ ที่เป็นก�รส่งเสริม 

ในก�รใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 ◆ ก�รกำ�หนดวัน เวล� สถ�นที่ในก�รประชุมผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ จัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นเป็นก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี ปีละ 1 ครั้งภ�ยใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้น

สุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอ�จเรียกประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ห�กมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอว�ระเป็นกรณี

พิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ กำ�หนดจัดประชุมส�มัญประจำ�ปี ในวันที่ 26 เมษ�ยน 

2562 ณ ห้องประชุมบริษัทสำ�นักง�นใหญ่  ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบ�งกะปิ เขตห้วยขว�ง กรุงเทพมห�นคร 10310

 ทั้งนี้ ก�รเลือกสถ�นที่สำ�หรับจัดประชุม ได้คำ�นึงถึงคว�มสะดวกในก�รเดินท�งของผู้ถือหุ้นเป็นสำ�คัญและได้จัดเตรียมห้อง

ประชุมที่มีขน�ดเหม�ะสม ส�ม�รถรองรับผู้เข้�ร่วมประชุมได้อย่�งเพียงพอ

 ◆ ก�รส่งหนังสือนัดประชุม

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีนโยบ�ยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ โดยก�รได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในก�ร

ตัดสินใจ โดยก�รได้รับข้อมูลและมีเวล�ศึกษ�ก่อนวันประชุมอย่�งเพียงพอ และเหม�ะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้

แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทร�บล่วงหน้�อย่�งน้อย 14 วันก่อนก�รประชุม 

 ◆ ก�รมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้�ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมก�รอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมก�ร

อิสระทั้ง 3 ท่�นในหนังสือเชิญประชุมอย่�งครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจ�รณ�ให้เป็นผู้รับ กรอกเอกส�รหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�รลงคะแนนได้ ต�มร�ยละเอียดวิธีก�รมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัด

ประชุม

 ◆ ก�รเข้�ร่วมประชุมและก�รลงทะเบียน

ในวันประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดให้มีระยะเวล�ก�รลงทะเบียนล่วงหน้�ก่อนก�รประชุมอย่�งน้อย 1 ชั่วโมง และจัด

อ�กรแสตมป์ไว้บริก�รแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย รวมทั้งได้นำ�ระบบคอมพิวเตอร์ม�ใช้ในก�รลงทะเบียน จัดเตรียมใบลง

คะแนน เพื่อเป็นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ◆ ก�รเข้�ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมก�รบริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้�ที่ที่จะต้องเข้�ร่วมประชุมทุกครั้งห�กไม่ติดภ�รกิจ

สำ�คัญ รวมทั้งคณะผู้บริห�รของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถ�มในก�รประชุม ประธ�นที่ประชุมจะเปิด

โอก�สให้ผู้ถือหุ้นสอบถ�มและแสดงคว�มคิดเห็นได้อย่�งเต็มที่ในทุกว�ระ โดยมีก�รจดบันทึกประเด็นที่สอบถ�มและข้อคิดเห็น

ที่สำ�คัญไว้ในร�ยง�นก�รประชุมทุกครั้ง 

 1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 นอกเหนือจ�กก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี ห�กผู้ถือหุ้นมีคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอว�ระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผล 

กระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นส�ม�รถลงชื่อทำ�หนังสือขอให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ เรียก

ประชุมวิส�มัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ต�มที่ข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำ�หนดไว้ โดยระบุเหตุผลในก�รเรียกประชุมอย่�งชัดเจน ซึ่งคณะ

กรรมก�รบริษัทฯ จะจัดให้มีก�รประชุมผู้ถือหุ้นภ�ยใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจ�กผู้ถือหุ้น
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกร�ย

อย่�งเท่�เทียมกันและเป็นธรรม เพ่ือสร้�งคว�มมั่นใจให้กับผู้

ถือหุ้นในก�รลงทุนกับบริษัทฯ

 บริษัทฯ มีแนวท�งในก�รปฏิบัติเพื่อรักษ�ไว้ซึ่งสิทธิและ

คว�มเท่�เทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

 2.1 บริษัทฯ กำ�หนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็น

ไปต�มจำ�นวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำ�หนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิ

เท่�กับหนึ่งเสียง

 2.2 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นส�มัญประจำ�ปี ประธ�นฯ จะ

ดำ�เนินก�รประชุมต�มลำ�ดับว�ระก�รประชุมและไม่มีก�รเพิ่ม

ว�ระก�รประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทร�บล่วงหน้�

3. การคำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ มีก�รดูแลและคำ�นึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแนวท�งในก�รปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะพิจ�รณ�ถึงสิทธิต�มกฎหม�ยที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่�งละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่�สิทธิดังกล่�วได้รับ

ก�รคุ้มครองและปฏิบัติด้วยคว�มระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่�เป็นภ�วะหน้�ที่ในก�รกำ�หนดม�ตรก�รที่เหม�ะสมและเป็น

ประโยชน์กับทุกฝ่�ย มีร�ยละเอียดดังนี้

ผูถ้อืหุน้ บรษัิทฯ มุง่ม่ันทีจ่ะเป็นตวัแทนท่ีดใีห้กบัผูถ้อืหุน้ในก�รดำ�เนนิธุรกจิเพ่ือสร้�งคว�มพงึพอใจ และประโยชน์

  สงูสดุให้กบัผูถ้อืหุน้ มกี�รดำ�เนนิง�นทีม่ปีระสทิธภิ�พ โปร่งใสและเชือ่ถือได้ต่อผู้ถอืหุน้ โดยคำ�นงึถึงก�ร 

  เจรญิเติบโต และเพิ่มมูลค่�ให้กับผู้ถือหุ้นในระยะย�ว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและ ต่อเนื่อง

ลูกค้า บริษัทฯ มีคว�มมุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มพึงพอใจให้กับลูกค้� โดยก�รได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภ�พตรงต�ม 

  ที่ลูกค้�ต้องก�ร ในระดับร�ค�ที่เหม�ะสม และบริก�รที่ตรงเวล� มีก�รให้คำ�ปรึกษ�ร่วมแก้ปัญห� รับ 

  ข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษ�ข้อมูลของลูกค้�เป็นคว�มลับ รวมทั้งปฏิบัติต�ม เงื่อนไขสัญญ�ที่ให้ไว้ 

  กับลูกค้�อย่�งเคร่งครัด

คู่ค้า  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้�ต�มกรอบก�รแข่งขันท�งก�รค้�ที่สุจริตและเท่�เทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติต�ม 

  สัญญ�และเงื่อนไขท�งก�รค้� รวมทั้งให้คว�มร่วมมือแก่ผู้ข�ยสินค้�ในด้�นข้อมูลต่�ง ๆ ที่จำ�เป็น ให้ 

  คว�มเสมอภ�คคว�มยุติธรรมแก่ผู้ข�ยทุกร�ย รวมทั้งมีกระบวนก�รจัดซื้อจัดจ้�งที่โปร่งใส เป็นไปต�ม 

  ขั้นตอนและระเบียบของบริษัท

คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งท�งก�รค้�ต�มกรอบกติก� และเงื่อนไขท�งก�รค้�ภ�ยใต้กรอบของกฎหม�ย  

  บรษิทัฯ สนบัสนนุนโยบ�ยก�รแข่งขันอย่�งเสรแีละเป็นธรรม ไม่ผกูข�ด ไม่มกี�รใช้วธิกี�รทีจ่ะได้ข้อมลูใดๆ 

  ของคู่แข่งขัน อย่�งผิดกฎหม�ย ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่งโดยก�รกล่�วห�ที่ปร�ศจ�กคว�มจริง

เจ้าหนี ้ บรษิทัฯ ปฏิบัติต�มเงือ่นไขสญัญ�ในก�รกู้ยมืเงินต�มข้อตกลง และปฏบิติัหน้�ทีท่ี่พงึมต่ีอเจ้�หนีอ้ย่�งเคร่งครดั

พนักงาน บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญต่อพนักง�นของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีก�รแบ่งแยกเชื้อช�ติ ศ�สน� และ 

  เพศ โดยพนักง�นทุกคนจะได้รับก�รปฏิบัติอย่�งเสมอภ�ค และเป็นธรรม มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย 

  และระเบียบข้อบังคับอย่�งเคร่งครัด มีก�รจัดสถ�นที่ทำ�ง�นที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนก�ร 

  ฝึกอบรมและพัฒน�บุคล�กรอย่�งต่อเนื่องควบคู่ไปกับก�รพัฒน�ธุรกิจ ตลอดจนให้ค่�ตอบแทนแก่ 

  พนักง�นอย่�งเหม�ะสม

สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีคว�มตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญของทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำ�   

  หนดนโยบ�ยในก�รดูแลจัดก�รด้�นสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�ง  

 2.3 ก�รเลือกตั้งกรรมก�ร บริษัทฯ กำ�หนดให้ผู้ถือหุ้น

แต่ละร�ยใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลคนเดียว

หรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้

ใดม�กน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอก�สให้บุคคลซึ่งได้

รับคะแนนเสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผู้ได้รับก�รเลือกตั้ง

เป็นกรรมก�รเท่�จำ�นวนกรรมก�รที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

 2.4 บริษัทฯ ได้จัดทำ� บัตรลงคะแนนเสียง สำ�หรับให้ผู้

ถือหุ้นใช้ในก�รออกเสียงแต่ละว�ระ โดยเฉพ�ะในกรณีที่ผู้ถือ

หุ้นต้องก�รออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อคว�ม

โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภ�ยหลัง 
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  มีประสิทธิภ�พและคุ้มค่� มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบของหน่วยง�นร�ชก�รอย่�งเคร่งครัด  

  เพือ่ป้องกนัมใิห้มลภ�วะส่งผลกระทบต่อพนกัง�นผูป้ฏบิตังิ�น และชมุชนใกล้เคยีง ตลอดจนลดผลกระทบ 

  ต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้คว�มร่วมมือหน่วยง�นร�ชก�ร ทั้งท�งด้�นวิช�ก�ร และสนันสนุนกิจกรรมต่�งๆ เช่น ก�ร 

  เปิดกว้�งให้หน่วยง�นร�ชก�ร และสถ�นศกึษ�เข้�ม�ศกึษ�ดูง�นในกระบวนก�รผลติ สนบัสนนุนกัเรยีน 

  นักศึกษ� ได้เรียนรู้ฝึกประสบก�รณ์ ก�รทำ�ง�นและเปิดโอก�สให้หน่วยง�นร�ชก�รเสนอคว�มคิดเห็น  

  ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่�งๆ ด้�นสิ่งแวดล้อม คว�มปลอดภัย

 ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่�นี้ได้

รับก�รดูแลอย่�งดี

4. ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมก�รได้มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนด วิสัยทัศน์ ภ�รกิจ กลยุทธ์ เป้�หม�ย แผนธุรกิจ และงบประม�ณของบริษัท 

ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่�ยจัดก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจ และงบประม�ณท่ีกำ�หนดไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พและ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจก�ร และคว�มมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีระบบก�รควบคุม

ภ�ยใน ,ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นอย่�งสมำ่�เสมอ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 ท�งบริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกันสำ�หรับบริษัท  

 ◆ ก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน

     -  กำ�หนดให้ผู้บริห�รร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์ต่อสำ�นักง�นกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ต�ม 

       ม�ตร� 59 แห่งพระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

   - ห้�มไม่ให้ผู้บริห�รหรือหน่วยง�นที่ได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในเปิดเผยข้อมูลภ�ยในให้แก่บุคคลภ�ยนอก หรือบุคคลที่ไม่มี 

       หน้�ที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบก�รเงินเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน

6.จริยธรรมธุรกิจ

 บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรย�บรรณของคณะกรรมก�ร ฝ่�ยจัดก�ร และพนักง�น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็น

แนวท�งในก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มภ�รกิจของบริษัทด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งก�รปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่ม ส�ธ�รณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงน�มรับทร�บและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อส�รกับ

พนักง�นอย่�งสมำ่�เสมอ และติดต�มก�รปฏิบัติต�มแนวท�งดังกล่�วเป็นประจำ� รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษท�งวินัยไว้ด้วย

7.การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

 คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 7 ท่�น ประกอบด้วย

    -  กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร  4 ท่�น

    -  กรรมก�รที่เป็นอิสระ  3 ท่�น

8.การรวมหรือแยกตำาแหน่ง

 ประธ�นกรรมก�รไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมก�รผู้จัดก�ร เพื่อเป็นก�รแบ่งแยกหน้�ที่ในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รกำ�กับ

ดูแลและก�รบริห�รง�นประจำ�
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9.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำ�หนดนโยบ�ยค่�ตอบแทนกรรมก�รไว้อย่�งชัดเจนและโปร่งใส โดยค่�ตอบแทนอยู่ใน

ระดับเดียวกับอุตส�หกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษ�กรรมก�รที่มีคุณสมบัติที่ต้องก�ร และได้ขออนุมัติจ�กที่ประชุมผู้

ถือหุ้นแล้ว กรรมก�รที่ได้รับมอบหม�ยให้มีหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบเพิ่มม�กขึ้น ได้รับค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมกับหน้�ที่และ

คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยเพิ่มม�กขึ้น

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่�ตอบแทนผู้บริห�รเป็นไปต�มหลักก�รและนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด ซึ่งเชื่อมโยง

กับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและผลก�รดำ�เนินง�นของผู้บริห�รแต่ละท่�น โดยเสนอจำ�นวนค่�ตอบแทนที่เหม�ะสมต่อคณะ

กรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และอนุมัติขั้นสุดท้�ย

 จำ�นวนค่�ตอบแทนในปี 2562 : ในปี 2562 บริษัทได้จ่�ยค่�ตอบแทนต่�งๆ ให้แก่กรรมก�รและผู้บริห�ร มีร�ยละเอียดดังนี้

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

     ◆ กรรมก�ร / กรรมก�รตรวจสอบ

คณะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช้เงิน

     ◆ กรรมก�ร / กรรมก�รตรวจสอบ : ไม่มี

       ◆ คณะผู้บริห�ร : ไม่มี

ปี 2561 ปี 2562

จำานวนราย จำานวนเงินรวม (บาท) จำานวนราย จำานวนเงินรวม(บาท)

เบี้ยประชุมกรรมก�รบริห�ร 4 480,000 4 480,000

เบี้ยประชุม, ค่�ดำ�รงตำ�แหน่ง

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

3 860,000 3 860,000

รวม 7 1,340,000 7 1,340,000

ปี 2561 ปี 2562

จำานวนราย จำานวนเงินรวม (บาท) จำานวนราย จำานวนเงินรวม(บาท)

เงินเดือน 10      35,377,845.00 11     37,449,825.00

โบนัส 10        2,922,411.00 11       4,619,747.00

ค่�ชดเชยเกษียณอ�ยุ  - -   1       2,006,729.00

รวม 10      38,300,256.00 11     44,076,301.00



43แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2562

10. การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รมีกำ�หนดประชุมโดยปกติเป็นประจำ�ทุก 3 เดือน และมีก�รประชุมพิเศษเพิ่มต�มคว�มจำ�เป็น โดยมีก�ร

กำ�หนดว�ระชัดเจน ล่วงหน้� และมีว�ระพิจ�รณ�ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นเป็นประจำ� ฝ่�ยเลข�นุก�รบริษัทได้จัดหนังสือเชิญ

ประชุมพร้อมระเบียบว�ระก�รประชุมและเอกส�รก่อนก�รประชุมล่วงหน้� 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมก�ร ได้มีเวล�ศึกษ�ข้อมูล

อย่�งเพียงพอก่อนเข้�ร่วมประชุม ปกติก�รประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวล�ประม�ณหนึ่งชั่วโมง โดยในปี 2562 ที่ผ่�นม� คณะ

กรรมก�รมีก�รประชุมต�มว�ระปกติจำ�นวน 5 ครั้ง และประชุมต�มว�ระพิเศษ จำ�นวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยก�รเข้�ร่วม

ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทแต่ละท่�นสรุปได้ดังนี้

 ทั้งนี้ได้มีก�รจดบันทึกก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร จัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�ร

พร้อมให้คณะกรรมก�รและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายชื่อ
วาระการ

ดำารง
ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

การประชุม
วาระปกติ

การประชุม
วาระพิเศษ

รวม

1.น�ยชัชว�ล พงษ์สุทธิมนัส 16 5/5 0/0 5/5

2.น�ยสุรพงษ์ สิทธ�นุกูล 17 4/5 0/0 4/5

3.น�ยไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส 17 5/5 0/0 5/5

4.น�ยดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส 16 5/5 0/0 5/5

5.พลโทพิศ�ล เทพสิทธ� 15 5/5 0/0 5/5

6.น�ยสุรพจน์ สุวรรณพ�นิช 15 5/5 0/0 5/5

7.น�ยไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ 12 5/5 0/0 5/5
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11. คณะอนุกรรมการ

 บริษัทยังไม่มีอนุกรรมก�รกำ�หนดค่�ตอบแทน แต่มีกระบวนก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนเบื้องต้นที่เหม�ะสม โดยใช้ข้อมูลค่�

ตอบแทนของบริษัทในอุตส�หกรรมเดียวกัน และมีขน�ดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบก�รของบริษัทประกอบก�รพิจ�รณ�

กำ�หนด ก่อนนำ�เสนอคว�มเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจ�รณ�ตัดสินใจขั้นสุดท้�ย

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

 บริษัทให้คว�มสำ�คัญต่อระบบควบคุมภ�ยทั้งในระดับบริห�ร และระดับปฏิบัติก�ร โดยมีก�รกำ�หนดภ�ระหน้�ที่ อำ�น�จ

ก�รดำ�เนินก�รของผู้บริห�ร ผู้ปฏิบัติง�น ไว้เป็นล�ยลักษณ์อักษรอย่�งชัดเจน  จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ครอบคลุมทั้งใน

ด้�นก�รเงิน ก�รบริห�ร ก�รดำ�เนินง�นให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล เป็นไปต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี

ก�รควบคุมดูแลก�รใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีก�รแบ่งแยกหน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น ผู้ติดต�มควบคุมและประเมิน

ผลออกจ�กกัน เพื่อให้เกิดก�รถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่�งกันอย่�งเหม�ะสม นอกจ�กนี้ก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวกับระบบก�ร

เงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบร�ยง�นท�งก�รเงินเสนอผู้บริห�รต�มส�ยง�นที่รับผิดชอบ 

บริษัทมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�หน้�ที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่�ก�รปฏิบัติง�นหลัก และกิจกรรมท�งก�รเงินสำ�คัญของ

บริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งที่กำ�หนด และมีประสิทธิภ�พ รวมถึงตรวจสอบก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่

เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในมีคว�มเป็นอิสระ ส�ม�รถทำ�หน้�ที่ตรวจ

สอบและถ่วงดุลได้อย่�งเต็มที่ คณะกรรมก�รจึงกำ�หนดให้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในร�ยง�นผลก�รตรวจสอบโดยตรงต่อคณะ

กรรมก�รตรวจสอบ และได้รับก�รประเมินผลง�นจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบด้วย
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13. รายงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบก�รเงินรวมของบริษัท  และส�รสนเทศท�งก�รเงินที่ปร�กฎในร�ยง�นประจำ�

ปี  งบก�รเงินดังกล่�วจัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบ�ยบัญชีที่เหม�ะสมและถือ

ปฏิบัติอย่�งสมำ่�เสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่�งระมัดระวังและประม�ณก�รที่ดีที่สุดในก�รจัดทำ� รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญ

อย่�งเพียงพอในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 คณะกรรมก�รบริษัทตระหนักดีว่�ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับก�รเงินและที่ไม่ใช่ก�รเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนก�ร

ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำ�ชับให้ฝ่�ยบริห�รดำ�เนินก�รในเรื่องที่เกี่ยวกับก�รเปิดเผยข้อมูล

ที่ครบถ้วน ตรงต่อคว�มเป็นจริง เชื่อถือได้ สมำ่�เสมอ และทันเวล� ซึ่งฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญและยึดถือปฏิบัติ

ม�โดยตลอด ในส่วนของง�นด้�นผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยง�นขึ้นเฉพ�ะ  แต่ได้มอบหม�ยให้ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ย

ก�รเงินก�รบัญชี ทำ�หน้�ที่ติดต่อสื่อส�รกับผู้ลงทุนสถ�บันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคร�ะห์ทั้งภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจ�กกิจกรรมใน

เรื่องดังกล่�วยังไม่ม�กนัก ซึ่งผู้ลงทุนส�ม�รถติดต่อขอทร�บข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2246-8888  หรือที่ website

www.rockworth.com 

15. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีก�รกำ�กับดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน โดยแบ่งคว�มสำ�คัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักง�น หรือผู้บริห�รนำ�ข้อมูล

ภ�ยในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์ อย่�งไร

ก็ต�มข้อมูลที่มีผลต่อก�รประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน ต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย
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02 ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

 ภ�ยใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำ�ของไทย ซึ่งจะสร้�งสรรค์สถ�นที่ทำ�ง�นที่ช่วยเสริมสร้�งศักยภ�พในก�รทำ�ง�น

ของคน” ถือเป็นกรอบแนวท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภ�พแวดล้อมอย่�งต่อเนื่อง โดย

คำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้� คู่ค้� สังคมและชุมชน หน่วยง�นร�ชก�ร เพื่อให้ได้รับก�รดูแลคุ้มครองเป็นอย่�งดีภ�ย

ใต้กฎหม�ยและกฎระเบียบต่�งๆ และดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รอย่�งเป็นระบบทั้งด้�นก�รใช้วัตถุดิบ ก�รใช้พลังง�น ก�รใช้

ทรัพย�กรอย่�งเหม�ะสมและมีประสิทธิภ�พ ภ�ยใต้นโยบ�ยด้�นต่�ง ๆ ที่กำ�หนดไว้ดังต่อไปนี้

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ◆ กำ�หนดให้มคีณะกรรมก�รคว�มปลอดภัย อ�ชวีอน�มยั และสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น ร่วมมอืมบีทบ�ท ควบคุม ดแูล 

  บริห�รจัดก�รด้�นคว�มปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร

 ◆ จัดก�รสภ�พก�รทำ�ง�นให้มีคว�มปลอดภัยเหม�ะสม ต�มลักษณะง�นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจ�กก�รทำ�ง�น ที่อ�จ 

  เกิดกับผู้ปฏิบัติง�น

 ◆ ทุกหน่วยง�นดำ�เนินง�นให้เกิดคว�มมั่นใจว่� กระบวนก�รสร้�งคว�มปลอดภัยส�ม�รถกำ�จัดอันตร�ยและคว�มเสี่ยงได้

 ◆ สร้�งก�รมีส่วนร่วม ให้เกิดคว�มตระหนักและร่วมพัฒน�ก�รจัดก�รได้อย่�งต่อเนื่องและยั่งยืน

 ◆ ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง

 ด้านคุณภาพ

 ◆ สร้�งคว�มพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้�

 ◆ ผลิตสินค้�ที่มีคุณภ�พและทันสมัย

 ◆ ให้บริก�รที่ดีทั้งก่อนและหลังก�รข�ย

 ◆ พัฒน�บุคล�กรและทีมง�นให้มีคว�มรู้

  และคว�มส�ม�รถในธุรกิจที่ดำ�เนินก�ร

 ◆ พัฒน�ระบบง�นและก�รทำ�ง�นให้มี

  ประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

 ◆ พัฒน�ผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีคุณภ�พ

  ในง�นและผลิตภัณฑ์

 ด้านสิ่งแวดล้อม

 ◆ ใช้ทรัพย�กรอย่�งรู้คุณค่� มีประสิทธิภ�พ

  สูงสุดช่วยลดก�รก่อให้เกิดขยะอันตร�ย

  และลดก�รใช้พลังง�น

 ◆ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบ

  อันเกิดจ�กกิจกรรมของบริษัท

 ◆ ส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมและสร้�งคว�มตระหนัก

  รักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักง�น นำ�ไปสู่ก�ร

  สร้�งสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

 ◆ ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ระเบียบ ข้อกำ�หนด

  ที่เกี่ยวข้อง
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ด้านพลังงาน

 ◆ ก�รอนรุกัษ์พลังง�นเป็นส่วนหนึง่ของธรุกจิ มคีว�มสอดคล้องกับกฎหม�ยและข้อกำ�หนดอืน่ ๆ ด้�นพลงัง�นทีเ่กีย่วข้อง

 ◆ ปรบัปรงุประสทิธภิ�พก�รใช้พลงัง�นอย่�งต่อเนือ่ง ให้เหม�ะสมกบัธรุกิจ เทคโนโลยทีีใ่ช้

 ◆ สือ่ส�ร แผนง�นและเป้�หม�ยก�รอนรุกัษ์พลงัง�น ให้พนกัง�นทร�บและนำ�ไปปฏบิตัิ

 ◆ พนกัง�นทกุระดบั ปฏบิติัต�มม�ตรก�ร ตดิต�มตรวจสอบ และร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รจัดก�รพลังง�น

 ◆ บรษัิทฯ ให้ก�รสนับสนนุทรพัย�กรด้�นบคุล�กร งบประม�ณ เวล�ในก�รทำ�ง�น ก�รฝึกอบรมและก�รมส่ีวนร่วมในก�รนำ� 

  เสนอข้อคดิเห็น

 ◆ ก�รออกแบบ จัดซือ้ จดัห� เครือ่งจกัร เคร่ืองมอื อปุกรณ์ก�รผลติ และบรกิ�รอ่ืน ๆ  ท่ีจำ�เป็นต้องพจิ�รณ�ถงึก�รใช้พลังง�น 

  อย่�งมปีระสทิธิภ�พ

 ◆ มกี�รทบทวนนโยบ�ย เป้�หม�ย และแผนง�น ทกุปี

 นอกจ�กนี้บริษัทฯมีแผนก�รดำ�เนินก�รเพื่อดำ�รงรักษ� และพัฒน�อุตส�หกรรมสีเขียวขององค์กรให้ก้�วขึ้นไปสู่ระดับ 5 

(เครอืข่�ยสเีขยีว) อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อม ชุมชน สงัคม ต�มหลกัธรรม�ภบิ�ล

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 บริษัทฯมุ ่ง ม่ันดำ�เนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรม

โปร่งใส ครอบคลุมกับก�รเค�รพกฎหม�ย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

และผลประโยชน์ที่มีคว�มขัดแย้งกัน ก�รรักษ�คว�มลับก�ร

ใช้ข้อมูลภ�ยใน ก�รปฏิบัติต่อลูกค้� คู่แข่ง พนักง�น คว�ม

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน

โดยสื่อส�รให้พนักง�นทร�บเกี่ยวกับข้อห้�มว่�ด้วยก�รละเมิด

ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินท�งปัญญ�เกี่ยวกับเครื่องหม�ยก�รค้� 

สินค้� โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

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

กฎหม�ย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักง�น

ปฏิบัติง�นอย่�งมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีในก�รต่อต้�น

คอรัปชั่น บริษัทฯเปิดช่องท�งให้มีก�รแจ้งเบ�ะแส โดยมีขั้น

ตอนก�รแจ้งเบ�ะแส และวิธีก�รพิจ�รณ�ข้อร้องเรียนหรือข้อ

เสนอแนะผ่�นคณะกรรมก�ร รวมทั้งก�รคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อให้

รู้สึกปลอดภัยที่จะร�ยง�นพฤติกรรมที่น่�สงสัยว่�อ�จเป็นก�ร

กระทำ�ที่ฝ่�ฝืนนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงสัย

ว ่�อ�จเป็นก�รกระทำ�คว�มผิดท�งอ�ญ�ที่ เกี่ยวข้องกับ

บริษัทฯ หรือบุคคล�กรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบ�ย

ลงโทษพนักง�นที่ทุจริต โดยไม่มีก�รประนีประนอมใด ๆ

3. การเคารพสิทธิมนุษย์ชน

 บริษัทฯประกอบธุรกิจด้วยคว�มเค�รพต่อสิทธิมนุษยชน

โดยมีนโยบ�ยส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภ�พ

ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่�งเสมอภ�ค ซึ่งเป็นร�กฐ�นของก�ร

หลกัการและแนวทางเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสงัคม ประกอบด้วย 8 ข้อดังน้ี

บริห�รและพัฒน�ทรัพย�กรบุคคลด้วย ก�รปฏิบัติต่อพนักง�น

อย่�งเท่�เทียม เค�รพในคว�มเป็นปัจเจกและคว�มมีศักดิ์ศรี

โดยท่ีผ่�นม�ไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องก�รละเมิดสิทธิมนุษย

ชน ด้�นนโยบ�ยก�รจ้�งง�น บริษัทฯ พิจ�รณ�จ�กคว�มรู้ 

คว�มส�ม�รถ ประสบก�รณ์ พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้

มีโอก�สก้�วหน้� รวมถึงก�รจ้�งง�นคนพิก�ร แรงง�นต่�งช�ติ

ทุกคนจะได้รับก�รปกป้อง ภ�ยใต้กฎหม�ยและระเบียบข้อ

บังคับเดียวกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทฯ ตระหนักดีว่�พนักง�นทุกคนเป็นทรัพย�กรที่มี

ค่�ที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงให้ก�รดูแลทุกด้�นอย่�งเสมอ

ภ�คเท่�เทียม และเป็นธรรมทั้งด้�นก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย ผล

ตอบแทน สวัสดิก�รต่�งๆ ก�รฝึกอบรม และพัฒน�ก�รจัดก�ร

ด้�นองค์คว�มรู้ ก�รจัดก�รด้�นคว�มก้�วหน้�ในส�ยง�น โดย

คำ�นึงถึงหลักก�รจูงใจให้พนักง�นได้ปฏิบัติง�นอย่�งเต็มคว�ม

ส�ม�รถ มีระบบก�รประมินผลก�รปฏิบัติง�นเป็นม�ตรฐ�น

เดียวกัน มีก�รวิเคร�ะห์ค่�ง�น ก�รจัดระดับตำ�แหน่งง�น และ

โครงสร้�งค่�ตอบแทนที่เหม�ะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 ก�รผลิตสินค้�ของบริษัทฯจะมีนโยบ�ยที่เน้นให้สินค้�มี

คุณภ�พ และม�ตรฐ�นส�กล ในร�ค�ที่เหม�ะสมโดยสินค้�จะ

ผ่�นกระบวนก�รออกแบบ และเทคนิคท�งวิศวกรรมที่มีก�ร

ทดสอบต�มม�ตรฐ�น เพื่อดูแลสุขภ�พของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์

สำ�นักง�นซึ่งมีร�ยละเอียดดังนี้

 ◆ รักษ�สภ�พแวดล้อมทั้งในกระบวนก�รผลิตและก�ร
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ใช้ง�นของลูกค้�โดยก�รใช้วัตถุดิบท่ีมีส�รประกอบอินทรีย์

ระเหย (VOC) ตำ่� 

 ◆ สร้�งสภ�พแวดล้อม และอ�ก�ศท่ีดีโดยก�รลดส�ร

พิษที่ตกค้�งจ�กวัตถุดิบโดยคำ�นึงถึงสุขภ�พของผู้ใช้ง�นสินค้�

เป็นหลัก

 ◆ สร้�งคว�มมั่นใจให้กับลูกค้�ว่�สินค้�ปลอดจ�กส�ร

ก่อภูมิแพ้ และส�รก่อมะเร็ง โดยก�รรับรองท้ังสินค้� และ

กระบวนก�รผลิตตลอดทั้งกระบวนก�ร

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

 ◆ พลังง�น

 ระบบแสงสว่าง

 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินโครงก�รต่อเนื่องจ�กปีที่แล้วในก�ร

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้�แบบ High bay 400W ม�เป็นหลอด High 

bay LED 120 W ในกระบวนก�รผลิตแทน ซึ่งจะช่วยลด

ปริม�ณก�รใช้พลังง�นไฟฟ้�สว่�งในพื้นที่ได้ม�กว่� 50 % ซึ่ง

เป็นก�รเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่� ทั้งลดต้นุทนก�รผลิต และได้แสง

สว่�งม�กขึ้น ช่วยให้ก�รทำ�ง�นสะดวกม�กข้ึน อีกท้ังยังลด 

7. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม

 บรษิทัฯได้ให้ก�รสนบัสนุนและส่งเสริมกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสงัคมอย่�งสมำ�่เสมอ รวมถงึก�รปลูกจิตสำ�นกึ

ก�รแบ่งปัน ก�รมจีติอ�ส� มศีลีธรรมในก�รดำ�เนนิชีวติ มคีว�มรบัผดิชอบต่อชมุชนและสงัคม ให้เกิดขึน้แก่พนักง�นทกุระดบัอย่�ง

ต่อเน่ือง โดยก�รสอดแทรกกจิกรรมต่�ง ๆ ให้พนกัง�นได้มส่ีวนร่วมและเกดิคว�มตระหนกัถึงสงัคมชุมชนทีต้่องอยูร่่วมกัน กิจกรรมท่ี

ผ่�นม�มดีงันี้

  กจิกรรมวนัเดก็

บรษัิทฯได้ร่วมกบัเทศบ�ลปร�ส�ททอง อ.บ�งปะอนิ จ.พระนครศรอียธุย� จดักจิกรรมให้กบัน้อง ๆ โดยนำ�กจิกรรมกรรมชวนน้อง

แยกขยะ เข้�ไปให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจในเรือ่งก�รคดัแยกขยะ และทิง้ขยะให้ถกูต้อง

คว�มร้อนสะสมในโรงง�นได้เป็นอย่�งดี นอกจ�กนัน้ยังส�ม�รถ

ช่วยลดภ�วะโลกร้อนให้กับโลกของเร�ด้วยเช่นเดียวกัน

 ระบบนำ้าประปา 

 ปีท่ีผ่�นม�บริษัทฯใช้นำ้�ประป�ในก�รล้�ง ทำ�คว�ม

สะอ�ดบ่อล้�งไขมัน เพื่อเตรียมชิ้นง�นก่อนทำ�ก�รพ่นสีฝุ่น ซึ่ง

ใช้นำ้�ประป�โดยเฉลี่ยประม�ณ 250 หน่วย/เดือน ทำ�ให้องค์กร

มีต้นทุนในกระบวนก�รล้�งไขมันสูง และเนื่องด้วยองค์กรได้

ติดต้ังระบบผลิตนำ้�ด่ืม ซ่ึงในกระบวนก�รผลิตนำ้�ดื่มจะมี

ปริม�ณนำ้�เหลือทิ้งจ�กกระบวนก�รเป็นจำ�นวนม�ก โดยไม่ได้

นำ�ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่อย่�งใด และต้องจ้�งหน่วยง�น

ภ�ยนอกเข้�ม�เพื่อกำ�จัดนำ้�ทิ้งดังกล่�ว บริษัทฯเล็งเห็นคว�ม

สูญเสียดังกล่�วที่เกิดขึ้น จึงได้ดำ�เนินก�รนำ�นำ้�ส่วนที่เหลือ

จ�กจ�กกระบวนก�รผลิตนำ้�ดื่มม�ทำ�ก�รล ้�งไขมันใน

กระบวนก�รทำ�คว�มสะอ�ดบ่อล้�งไขมัน ซึ่งจะช่วยลดก�รใช้

นำ้�ปะป�ได้ประม�ณ 72,000 บ�ท/ปี
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◆ ก�รสนับสนนุง�นด้�นคนพกิ�รดเีด่น 

   ประจำ�ปี 2562

◆ รบัร�งวลัเชดิชูองค์กรทีท่ำ�คณุประโยชน์

  ท�งสงัคม ร่วมสนบัสนุนโครงก�ร 

  “ตู้ชืน่ใจ” เพือ่คนพิก�ร

◆ บรจิ�คหลอดไฟโรงเรยีนบ้�นพลับ และ

   โรงเรยีนวัดล�ระโหง อำ�เภอบ�งปะอิน  

   จงัหวดัพระนครศรีอยธุย�

◆ บรจิ�คหลอดไฟให้กบัวัดคลองพทุร�  

   และวดัเปรมประช�กร อำ�เภอบ�งปะอนิ   

   จงัหวดัพระนครศรีอยธุย�

◆ ร่วมถว�ยเทยีน ณ วดัเปรมประช�กร 

อำ�เภอบ�งปะอนิ จงัหวดั

พระนครศรอียธุย�
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◆ ร่วมกับก�รนคิมอตุส�หกรรม

   บ�งปะอนิ ปล่อยพนัธ์ปล�ชนดิ

   ต่�ง ๆ ณ บรเิวณคลองหนองหอย 

   อำ�เภอบ�งปะอนิ

   จงัหวดัพระนครศรีอยธุย�
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8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มี
ส่วนได้เสีย  

 Human Space and Technology 

คือ Core Value หรือหัวใจหลักที่ท�ง 

ROCKWORTH ยึดถือเป็นแกนหลักใน 

ก�รทำ�ง�นของเร� ซึ่งต่อเนื่องจ�กในปีที่

ผ ่ �นม�เร�มุ ่ ง เน ้นที่ จะพัฒน�พื้น ท่ี 

ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy” 

ถือเป็นก�รจัดรูปแบบสถ�นที่ทำ�ง�น ซึ่ง

มุ่งเน้นคว�มสุขของผู้ทำ�ง�นเป็นสำ�คัญ 

ด้วยก�รอำ�นวยคว�มสะดวก และตอบ

สนองคว�มต้องก�รในก�รทำ�ง�นของผู้

ทำ�ง�นให้ได้ม�กที่สุด ผ่�นแนวคิดสำ�คัญ

ทั้ง 3 ข้�งต้น

 และในปีนี้ยังคงใช้แนวคว�มคิดที่

นำ�ม�ใช ้พัฒน�คือ Activity-Based 

Working คือก�รจัดสรรพื้นที่และสภ�พ

แวดล้อมให้เหม�ะสมกับกิจกรรมในก�ร

ทำ�ง�นประเภทต่�งๆ โดยจะมีสิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับ

กิจกรรมเหล่�นั้นโดยเฉพ�ะ เช่น พื้นที่

เปิดสำ�หรับก�รทำ�ง�นแบบร่วมกันเป็น 

กลุ่มย่อยๆ (Collaboration) รวมถึง

ห ้องประชุมหล�กหล�ยขน�ด ต�ม

คว�มเหม�ะสมในก�รใช้ง�น ซ่ึงก�รจัด

พื้นที่ ในรูปแบบน้ี เป ็นวิ ธีที่ ส�ม�รถ

บริห�รจัดก�รพื้นที่ได้อย่�งคุ ้มค่�และ

ประหยัดค่�ใช้จ่�ยกว่�ก�รจัดสรรพ้ืนท่ี

แบบ Traditional Solution ถึง 30%

 ในส่วนเทคโนโลยีต่�งๆ ได้เข้�ม�

เปลี่ยนแปลงก�รติดต่อส่ือส�รในก�ร

ทำ�ง�นเป็นอย่�งม�ก โดยทำ�ให้ก�ร

ทำ �ง�นนั้ นมีประ สิทธิภ�พม�ก ข้ึน , 

ออฟฟิศท่ีทำ�ง�นมีบรรย�ก�ศท่ีดีข้ึน, 

ช่วยลดค่�ใช้จ่�ยของออฟฟิศลง ในขณะ

ท่ี รู ปแบบของก�รทำ � ง �นก็ ค ่ อยๆ

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน 

Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง

ที่ทำ�ให้องค์กรต้องปรับตัวเรื่องก�รเชื่อม

ต่อและก�รนำ�อุปกรณ์ต่�งๆ ม�ประยุกต์

ใช้ในองค์กรให้ม�กขึ้น ในขณะที่เหล่�ผู้

ใช ้ง�นขององค ์กรจะเป ็นผู ้กำ�หนด

ทิศท�งหลักของเทคโนโลยีท่ีองค์กรจะ

ต ้องรองรับให ้ได ้ เพื่อให ้ก�รทำ�ง�น

ทั้งหมดในแต่ละฝ่�ยขององค์กรเป็นไป

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พสูงยิ่งขึ้น

 ในส่วนของผู ้ใช้ง�นนั้นเกี่ยวกับ

สุขภ�พและก�รยศ�สตร์(Ergonomic 

Design) ก�รออกแบบพื้นที่ทำ�ง�นด้วย

ก�รจัดสรรพ้ืนท่ีและสภ�พแวดล้อมที่มี

คว�มยืดหยุ่นต่อประเภทของก�รทำ�ง�น

ที่หล�กหล�ย (Flexible Working) เพื่อ

ช ่ ว ย เ พิ่ ม ศั ก ยภ �พ ในก� รทำ � ง � น 

(Productivity) ให ้มีคว�มถูกต ้อง 

รวดเร็วและปลอดภัย รวมถึงช ่วยลด

คว�มเครียดและคว�มเหนื่อยล้�จ�กก�ร

ทำ � ง �น ไ ด ้ อี ก ด ้ ว ย ทั้ ง นี้ น อ กจ �ก

กระบวนก�รออกแบบเฟอร ์นิ เจอร ์

สำ�นักง�น (ลดก�รระเหยของส�รก่อ

มะเร็งในวัตถุดิบและกระบวนก�รผลิต)

โดยในปีนี้ท�ง ROCKWORTH ได้รับ

ม�ตรฐ�น Indoor AdvantageTM 

Gold – Office Furniture ทุกร�ยก�ร

สินค้�ต่อเนื่องจ�กปีที่ผ่�นม� นอกจ�กนี้

ยั งมีส ่ วนช ่วยสำ�หรับก�รออกแบบ

อ�ค�ร หรือพ้ืนท่ีท่ีต้องก�รได้รับก�ร

รับรองม�ตรฐ�น LEED (LEADERSHIP 

IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL 

DESIGN) อีกด้วย

ROCKWORTH
800 West Road R1 South, Sri City Special Economic Zone, Chittoor District, Andhra Pradesh, AP 517 588, India

For the following product(s):

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

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

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

294 – 300 Asoke – Dindaeng Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand

See Addendum

Indoor Advantage™ Gold
Indoor Air Quality Certified to SCS‐EC10.3-2014 v4.0
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 parameters. 1 Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard
Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating 1 and school classroom 2 parameters.
1 Modeled as Office Seating
2 Modeled as Pupil Seating

SCS Global Services
Stanley Mathuram, PE, Vice President

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

ROCKWORTH

Certification Addendum

Indoor Advantage™ Gold
Indoor Air Quality Certified to SCS‐EC10.3-2014 v4.0
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
parameters.1 Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating 1 and school classroom 2

parameters.
1 Modeled as Office Seating
2 Modeled as Pupil Seating

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

Addendum

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

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA | Page 2 of 2
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 ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุ่งเน้นก�รออกแบบสินค้�ที่เป็นม�ตรฐ�นส�กล เพื่อให้เหม�ะกับ กลุ่มลูกค้�ทั้งในและ

ต่�งประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2562 นี้จะเน้นสินค้�ที่ตอบสนองก�รทำ�ง�นแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นใน

ยุคที่ต้องมีก�รปรับตัวท�งเทคโนโลยีอย่�งรวดเร็วแบบก้�วกระโดด ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่�งสินค้�ดังนี้

VALO
 สินค้�ที่รองรับก�รทำ�ง�นแบบเป็นกลุ่ม เพ่ือให้ผู้ทำ�ง�น

ส�ม�รถทำ�ง�นในลักษณะก�รทำ�ง�นร่วมกับทีมง�นได้อย่�งมี

ประสิทธิภ�พ โดยส�ม�รถปรับผังเพื่อตองสนองกับก�รทำ�ง�น

ได้หล�กหล�ยลักษณะทั้งแบบที่ต้องก�รคว�มเป็นสัดส่วนหรือ

แบบเปิด

 นอกจ�กนี้ในรูปแบบท่ีเป็นสัดส่วนผนังท่ีกั้นจะมีก�รกรุ

แผ่นซับเสียงเพื่อช่วยลดก�รสะท้อนของเสียงในก�รว�งผังแบบ

เปิดอีกด้วย

 ระบบโซฟ�ที่ เน ้นและส่งเสริมก�รทำ�ง�นในรูปแบบ 

WORK & RELAX เนื่องจ�กก�รทำ�ง�นในปัจจุบัน ผู้ใช้ง�นที่เป็น 

Generation ใหม่ที่มีกระบวนก�รคิดและคว�มเชื่อที่ต่�งจ�กคน

ยุคเดิมดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ต้อง ส�ม�รถใช้ง�นปรับเปลี่ยนได้

หล�กหล�ยรูปแบบหรือ Function

POD
 ตู ้โทรศัพท์ที่ใช ้สำ�หรับจัดว�งผังแบบเปิด เพื่อให้เกิดคว�มเป็นส่วนตัว 

นอกจ�กน้ียังส�ม�รถปรับใช้ สำ�หรับก�รประชุมแบบส่วนตัวและส�ม�รถปรับย้�ย

ตำ�แหน่งเมื่อมีก�รปรับผังที่นั่ง
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BRIDGE
 เน้นก�รใช้ง�นในส่วนก�รคุยแลกเปลี่ยนคว�มคิด

เห็นแบบไม่เป็นท�งก�รและสร้�ง Space สำ�หรับ ผู้ใช้ง�น

ทั้งในก�รประชุมและกิจกรรมอื่นๆ

We
 แนวคว�มคิดของสินค้�ที่ต้องก�รเน้นคว�มหล�ก

หล�ยของก�รจัดว�งที่นั่ งแบบเป็นส ่วนตัวและมีก�ร

ออกแบบที่ดูนุ่มนวลอบอุ่นจ�กก�รใช้ผ้� นอกจ�กนี้ยัง

ส�ม�รถเลือกสีแต่ละด้�นที่ต่�งกันเพื่อสร้�งลูกเล่นเพิ่มเติม

เพื่อสร้�งสีสันให้กับพื้นที่ทำ�ง�น และส่วนของแผงยังมีก�ร

ใส่วัสดุซับเสียงเพื่อกันเสียงสะท้อนขณะทำ�ง�นเป็นก�รเพ่ิม

ให้ก�รทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พโดยลดเสียงรบกวน
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02 การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมก�รตรวจสอบ ซึ่งเป็น

กรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 ท่�น เข้�ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมก�รบริษัทได้ประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ประจำ�ปี 

2562 โดยผลจ�กก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รซักถ�มข้อมูลจ�กฝ่�ยบริห�ร ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็น

ส�ระสำ�คัญเกี่ยวกับระบบก�รควบคุมภ�ยใน จึงมีคว�มเห็นร่วมกันว่� บริษัทมีระบบก�รก�รควบคุมภ�ยในที่พอเพียงเหม�ะสม

ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท

 สำ�หรับองค์ประกอบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัท ทั้ง 5 ด้�น ต�มแนวท�งของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission) สรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

2. การประเมินความเสี่ยง

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

และวัดผลได้ โดยคำ�นึงถึงคว�มเป็นธรรมต่อพนักง�น ลูกค้� คู่ค้� 

คว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มี

ก�รทบทวนก�รปฏิบัติต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้อยู่เป็นประจำ� เพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภ�พก�รณ์ในขณะนั้น 

บริษัทฯ ได้พิจ�รณ�และประเมินคว�มเสี่ยงที่อ�จมีผลกระทบต่อก�ร

ดำ�เนินง�นอย่�งสมำ่�เสมอ โดยกำ�หนดให้มีก�รประชุมร่วมกันระหว่�ง

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

ผลิตภัณฑ์ ฝ่�ยพัฒน�ภ�พลักษณ์องค์กร ฝ่�ยก�รเงินก�รบัญชี ฝ่�ย

ผลิต ฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์และเทคโนโลยีส�รสนเทศ และแผนกตรวจ

สอบภ�ยใน โดยมีกรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่เป็นประธ�นที่ประชุม 

เป็นประจำ�ทุกเดือน เพื่อรับทร�บปัญห�และกำ�หนดวิธีก�รบริห�ร

จัดก�รร่วมกัน เพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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 (1) คณะกรรมก�รตรวจสอบไม่มีคว�มเห็นแตกต่�งจ�กคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัทในเร่ืองคว�มเหม�ะสมและ

คว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน 

 (2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำ�นักง�น อี ว�ย จำ�กัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบก�รเงินประจำ�ปี 2562

ได้ให้คว�มเห็นต่องบก�รเงินของบริษัทอย่�งไม่มีเงื่อนไขว่� งบก�รเงินของบริษัทแสดงฐ�นะท�งก�รเงิน ผลก�รดำ�เนินง�นและ

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

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

3. การควบคุมการปฎิบัติงาน

4. ระบบสารสนเทศและการ 
    สื่อสารข้อมูล

5. ระบบการติดตาม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทฯ มีก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่�ย

บริห�รในแต่ละระดับไว้อย่�งชัดเจน และเป็นล�ยลักษณ์อักษร รวม

ถึงแบ่งแยกกหน้�ท่ีคว�มรับผิดชอบของแต่ละหน่วยง�นออกจ�กกัน 

แยกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบในก�รอนุมัติ ก�รบันทึกบัญชี และข้อมูล

ส�รสนเทศ ออกจ�กกนัโดยเดด็ข�ด เพือ่เป็นก�รตรวจสอบซึง่กันและกัน

บริษัทฯ ให้คว�มสำ�คัญเก่ียวกับระบบส�รสนเทศ โดยได้พัฒน� 

โปรแกรมก�รปฎิบัติง�น และร�ยง�นต่�งๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พ 

ก�รปฎิบัติง�น และสนับสนุนก�รควบคุมภ�ยใน

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

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

ภ�ยในได้ดำ�เนินก�รไปอย่�งครบถ้วน เหม�ะสม โดยมีแผนกตรวจ

สอบภ�ยในรับผิดชอบในก�รตรวจสอบ วิเคร�ะห์ ประเมินผลก�ร

ควบคุมภ�ยในของระบบง�นต่�งๆ และตรวจติดต�มผลก�รปฎิบัติ

ง�นอย่�งต่อเนื่อง ร�ยง�นก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบ

และคณะกรรมก�รบริษัทซึ่งมีก�รประชุมร่วมกันเป็นประจำ�ทุก

ไตรม�ส 
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หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงานของบริษัท

 (1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
   คณะกรรมก�รตรวจสอบได้เห็นชอบให้ น�งส�วพัชร�ภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นตรวจสอบภ�ยใน

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

 (2) หัวหน้างานกำากับดูแลการปฎิบัติงาน 
       บริษัทฯ ไม่มีก�รแต่งตั้งตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นกำ�กับดูแลก�รปฎิบัติง�นของบริษัทฯ โดยตรง

 แต่บริษัทฯ ได้มอบหม�ยให้ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยต่�งๆเป็นผู้รับผิดชอบต�มส�ยง�นในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ก�รปฎิบัติง�นเป็นไปต�ม

กฎหม�ย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำ�หนดจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง      

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตรอบรม

น�งส�วพัชร�ภรณ์ กิจเพิ่มพูล

ผู้จัดก�รแผนกตรวจสอบภ�ยใน

และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รตรวจสอบ

ปริญญ�ตรี

คณะบริห�รธุรกิจ ส�ข�ก�รบัญชี

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

- Tools and Techniques For The Beginning Auditors

- Facilitating Results Using CSA

- Advance Internal Audit

- ก�รตรวจประเมินระบบคุณภ�พ ISO 9001 :  2008

- Introduction & Internal Auditor ISO 50001 : 2011

- Internal Audit’s Challenge in Value Adding

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

 ด้วยม�ตรก�รจัดก�รพลังง�นส�กล

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

 ก�รบริห�รคว�มต่อเนื่องท�งธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

 (Business Continuity Management Standard: BCS)

- Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2015

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

 ต�มแผนกลยุทธ์ รุ่นที่1/61

- Migration to ISO 45001: 2018

- ISO 45001: 2018 Internal Auditor
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รายงาน
ระหว่างกัน

รายงานระหว่างกัน

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

สินค้�และบริก�รต�มร�ค�และเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ โดยมีก�รตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอ

แจ้งร�ยละเอียดเพิ่มเติมสำ�หรับร�ยก�รธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้

02 รายงานระหว่างกัน

ชื่อบริษัท ความสัมพันธ์ ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของ
รายการ2562 2561

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

บริษัทร่วม
(ถือหุ้น 41%)

ข�ยสินค้�
ซื้อสินค้�
ร�ยได้ค่�สิทธิ

30
2
6

9
-
-

ก�รซื้อข�ยสินค้�ดำ�เนินก�รต�มธุรกิจปกติท�งก�รค้� 
โดยมีเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป และร�ค�ต�มสัญญ�ในส่วน
ของร�ยได้ค่�สิทธิ

2. บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ 
พลัส จำ�กัด

มีกรรมก�รร่วม ค่�เช่�และบริก�ร
และค่�
ส�ธ�รณูปโภค
ร�ยได้อื่น

1.12

6

1.10

-

ป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบส�ธ�รณูปโภค ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�
กว่�ร�ค�ค่�เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญ�
มีกำ�หนด 3 ปี ระยะเวล�สิ้นสุดคือ 1 ตุล�คม 2565

3. บริษัท คอปเปอร์ คร�วน์ 
จำ�กัด

มีกรรมก�รร่วม ค่�เช่�และบริก�ร
และค่�
ส�ธ�รณูปโภค

ซื้อสินค้�

1.16

0.88

1.15

-

เป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบส�ธ�รณูปโภค ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�
กว่�ร�ค�ค่�เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญ�
มีกำ�หนด 3 ปี ระยะเวล�สิ้นสุดคือ 31 ธันว�คม 2565

ก�รซื้อข�ยสินค้�ดำ�เนินก�รต�มธุรกิจปกติท�งก�รค้� 
โดยมีเงื่อนไขก�รค้�ทั่วไป

4. บริษัท คร�วน์ อินโนเวช่ัน จำ�กัด มีกรรมก�รร่วม ค่�เช่�และบริก�ร

และค่�

ส�ธ�รณูปโภค

0.49 0.36 เป็นค่�เช่�อ�ค�รสำ�นักง�นตั้งอยู่ในทำ�เลเดียวกันกับ
บริษัทฯ พร้อมระบบส�ธ�รณูปโภค ในอัตร�ค่�เช่�ตำ่�
กว่�ร�ค�ค่�เช่�ยุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญ�
มีกำ�หนด 1 ปี ระยะเวล�สิ้นสุดคือ 31 สิงห�คม 2563
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ระหว่างกัน

 ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจ�รณ�ร�ยก�รระหว่�งกัน และมี

คว�มเหน็ว่�ร�ยก�รระหว่�งกนัดงักล่�ว เป็นร�ยก�รซ่ึงส่วนใหญ่

เกี่ยวเนื่องก�รซื้อข�ยสินค้� ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�ม

เงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนั และเป็นไปต�มธุรกจิปกติ

ท�งธุรกจิ

 ในส่วนค่�เช่�และบรกิ�รและค่�ส�ธ�รณปูโภค เป็นก�รให้

เช่�พ้ืนทีว่่�งในทีต่ัง้เดยีวกนักับบรษิทัฯ เพือ่เพิม่ร�ยได้และก่อให้

เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบริษทั

นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 คณะกรรมก�รตรวจสอบและบรษิทัฯ จะร่วมกันดแูลร�ยก�รระหว่�งกนัดงักล่�วทีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คตว่�จะเป็นไปด้วยคว�ม

สมเหตุสมผลและมีอตัร�ผลตอบแทนทีย่ติุธรรม อย่�งไรกต็�มเนือ่งจ�กร�ยก�รระหว่�งกนัทีเ่กิดขึน้ส่วนใหญ่เป็นร�ยก�รท่ีดำ�เนนิไป

ต�มธุรกจิปกติ โดยบรษัิทฯ ยงัคงยึดถอืคว�มสมเหตสุมผล

และคำ�นงึถึงคว�มเหม�ะสมในเงือ่นไขและร�ค�ทีเ่ป็นธรรมเป็นหลกั

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

ปฏิบัติให้เป็นไปต�มกฎ ประก�ศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และ/หรือ 

ตล�ดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

การคำ้าประกัน

 บรษัิทฯคำ�้ประกันวงเงินกูแ้ละวงเงนิสนิเชือ่ให้แก่บริษทัร่วมในวงเงนิ 228 ล้�นรปีู (2560: 228  ล้�นรูปี)

ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 ในก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกนั กรณทีีบ่รษิทัฯ มรี�ยก�รซือ้

ข�ย สินค้�และบรกิ�รระหว่�งกนั ให้ใช้ร�ค�เช่นเดียวกับท่ีคิด

กับบุคคลภ�ยนอกและเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันทุกร�ย

ไตรม�ส เพือ่ดแูลไม่ให้เกดิคว�มขดัแย้งท�งผลประโยชน์ระหว่�ง

กนั
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03
ฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนินงาน
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62 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

70 คำาอธิบายและการวิเคราะห์

 ของฝ่ายจัดการ
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ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

03 ข้อมูลทางการเงิน
ที่สำาคัญ

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562,2561 และ 2560

2562 2561 2560

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

เงินลงทุนชั่วคร�ว

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

สินค้�คงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 61,513,680 

 101,500,081 

 216,743,340 

 161,026,276 

 7,231,868 

6.5

10.7

22.8

16.9

0.8

 40,974,719 

 100,279,449 

 117,299,176 

 122,633,460 

 14,394,929

5.2

12.7

14.9

15.5

1.8

 49,689,218 

 99,366,264 

 71,928,038 

 112,849,124 

 7,379,850

7.1

14.1

10.2

16.1

1.1

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  548,015,245 57.6  395,581,733 50.1  341,212,494 48.6

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝ�กธน�ค�รที่มีภ�ระคำ้�ประกัน

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

เงินลงทุนระยะย�วอื่น

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สิทธิก�รเช่�

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

 20,202,005 

 59,400 

 1,500,000 

 69,600,000 

 304,414,223 

 1,582,198 

 - 

 - 

 5,711,767

2.1

0.0

0.2

7.3

32.0

0.2

0.0

0.0

0.6

20,325,000 

 86,100 

 1,500,000 

 69,600,000 

 296,586,529 

 1,686,156 

 2,254,320 

 - 

 2,238,521

2.6

0.0

0.2

8.8

37.5

0.2

0.3

0.0

0.3

20,778,949 

 131,600 

 1,500,000 

 65,500,000 

 259,035,961 

 3,096,980 

 4,640,954 

 4,244,270 

 2,217,688

3.0

0.0

0.2

9.3

36.9

0.4

0.7

0.6

0.3

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  403,069,593 42.4  394,276,626 49.9  361,146,402 51.4

รวมสินทรัพย์  951,084,838 100.0  789,858,359 100.0  702,358,896 100.0

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562,2561 และ 2560

2562 2561 2560

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีท

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะย�วที่ถึงกำ�หนด

   ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

ส่วนของหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินที่ถึง

กำ�หนด

   ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

 215,000,000 

 25,460,405 

 109,131,699 

 10,080,000 

 3,232,927 

 18,221,785 

 11,694,948

22.6

2.7

11.5

1.1

0.3

1.9

1.2

 130,000,000 

 - 

 88,144,688 

 10,080,000 

 504,185 

 19,078,839 

 5,978,509

16.5

0.0

11.2

1.3

0.1

2.4

0.8

 136,000,000 

 1,642,360 

 68,570,905 

 - 

 1,427,577 

 18,458,036 

 3,746,720

19.4

0.2

9.8

0.0

0.2

2.6

0.5

รวมหนี้สินหมุนเวียน  392,821,764 41.3  253,786,221 32.1  229,845,598 32.7

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะย�ว - สุทธิจ�กส่วนที่ถึงกำ�หนด

   ชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

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

ที่ถึง

   กำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 

 8,160,000 

 14,686,778 

 75,994,565 

 2,283,278

0.9

1.5

8.0

0.2

 18,240,000 

 1,072,291 

 53,495,182 

 3,718,759

2.3

0.1

6.8

0.5

 - 

 1,573,331 

 49,674,663 

 -

0.0

0.2

7.1

0.0

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

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน

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

10 บ�ท

   ทุนออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว

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

10 บ�ท

กำ�ไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย

   ยังไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

200,000,000 

 200,000,000 

 13,650,000 

 163,791,503 

 79,696,950

21.0

21.0

1.4

17.2

8.4

 200,000,000 

 200,000,000 

 13,650,000 

 167,154,102 

 78,741,804

25.3

25.3

1.7

21.2

10.0

 200,000,000 

 200,000,000 

 13,100,000 

 156,877,647 

 51,287,657

28.5

28.5

1.9

22.3

7.3

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

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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

2562 2561 2560

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

กำาไรขาดทุน:

รายได้

ร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร

ร�ยได้อื่น

 708,986,463 100.0  624,003,517 100.0

 

542,370,276 100.0

   กำ�ไรจ�กก�รวัดมูลค่�อสังห�ริมทรัพย์เพื่อ

ก�รลงทุน

   อื่นๆ

 - 

17,247,533

0.0

2.4

 4,100,000 

8,203,246

0.7

1.3

 2,010,000

5,337,151 

0.4

1.0

รวมร�ยได้อื่น  726,233,996 102.4  636,306,763 102.0  549,717,427 101.4

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนข�ยและบริก�ร

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและจัดจำ�หน่�ย

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

 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

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำาไรจากเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วม

    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ 

(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�กเงินลงทุนในบริษัทร่วม

 5,774,724 

0.0

0.8

0.0

19,549,605

0.0

3.1

0.0

(36,620,684)

 -

0.0

-6.8

0.0

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน

 5,774,724 

 (9,445,232)

0.8

-1.3

 19,549,605 

 (7,623,658)

3.1

-1.2

 (36,620,684)

 (8,023,184)

-6.8

-1.5

กำาไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย)

ภาษีเงินได้

ผลประโยชน์ (ค่�ใช้จ่�ย) ภ�ษีเงินได้

 (3,670,508)

 1,400,995

-0.5

0.2

 11,925,947 

 (1,099,492)

1.9

-0.2

 (44,643,868)

 9,852,228

-8.2

1.8

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (2,269,513) -0.3  10,826,455 1.7  (34,791,640) -6.4

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

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

2562 2561 2560

จำานวนเงิน % จำานวนเงิน % จำานวนเงิน %

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง

กำาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์

เผื่อขาย

หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

 1,193,932 

 (238,786)

0.2

0.0

867,684 

 (173,537)

0.1

0.0

593,108 

 (118,622)

0.1

0.0

ร�ยก�รที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง

   - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้  955,146 0.1  694,147 0.1  474,486 0.1

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง

ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลัก

คณิตศ�สตร์ประกันภัย

กำ�ไรจ�กก�รตีร�ค�ที่ดิน

หัก: ผลกระทบของภ�ษีเงินได้

(1,366,358)

 - 

 273,272

-0.2

 

0.0

- 

 33,450,000 

 (6,690,000)

0.0

-1.1

 (3,261,142)

 - 

 652,228

-0.6

0.1

ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือ

ข�ดทุนในภ�ยหลัง 

   - สุทธิจ�กภ�ษีเงินได้ (1,093,086) -0.2 26,760,000 4.3 (2,608,914) -0.5

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (137,940) 0.0  27,454,147 4.4  (2,134,428) -0.4

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  (2,407,453) -0.3  38,280,602 6.1  (36,926,068) -6.8

กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไร (ขาดทุน) สำาหรับปี  (0.11)  0.54  (1.74)

(หน่วย : บ�ท)



66 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี 2562

บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

(หน่วย : บ�ท)

2562
จำานวนเงิน

2561
จำานวนเงิน

2560
จำานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษี

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

   จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

   ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

   ตัดจำ�หน่�ยลูกหนี้ก�รค้�

   ก�รปรับลดสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)

   ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย

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

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

   ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�อุปกรณ์

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

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

   สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

   ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

   ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย

(3,670,508)

(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

11,925,947 

(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

(44,643,868)

(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�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินดำ�เนินง�น

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

   สินค้�คงเหลือ

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

   สินทรัพย์อื่น

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น

53,950,074 

(97,067,126)

(33,263,888)

6,609,407 

(1,780,144)

20,160,471 

4,326,640

41,983,925 

(42,440,545)

(7,924,756)

(6,468,418)

(20,834)

15,610,622 

2,852,592

2,872,048 

17,973,287 

2,017,318 

(1,677,146)

2,988,153 

(8,419,413)

2,957,019

เงินสดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น

   จ่�ยผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น

   จ่�ยดอกเบี้ย

   จ่�ยภ�ษีเงินได้

(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)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน (60,600,847) (4,608,341) 755,585 
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บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

(หน่วย : บ�ท)

2562
จำานวนเงิน

2561
จำานวนเงิน

2560
จำานวนเงิน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินสดจ่�ยซื้อเงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

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

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์

ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่�ยค่�สิทธิก�รเช่�

0 

0 

0 

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

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้�หนี้ทรัสต์รีซีทลดลง

จ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะย�ว

ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะย�ว

เงินปันผลจ่�ย

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

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี

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

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด

    ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่�ยชำ�ระ

    ซื้อสินทรัพย์ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน

    กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจ�กก�รข�ยและเช่�กลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์

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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อัตราส่วนที่สำาคัญทางการเงิน

(หน่วย : บ�ท)

งบการเงินรวม 2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่�)

อัตร�ส่วนสภ�พคล่องหมุนเร็ว (เท่�)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนลูกหนี้ก�รค้� (เท่�)

ระยะเวล�เก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตร�ส่วนหมุนเวียนสินค้�สำ�เร็จรูปคงเหลือ (เท่�)

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

อัตร�ส่วนหมุนเวียนเจ้�หนี้ (เท่�)

ระยะเวล�ชำ�ระหนี้ (วัน)

Cash Cycle (วัน)

1.40 

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (%)

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

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

อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

29.60%

0.81%

-0.31%

-0.50%

29.85%

3.13%

1.70%

2.36%

25.25%

-6.75%

-6.33%

-8.26%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (%)

อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ถ�วร (%)

อัตร�ก�รหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่�)

-0.24%

-0.75%

0.75

1.37%

3.65%

0.79

-4.95%

-13.43%

0.77

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่�)

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

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บ�ท)

กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บ�ท)

1.08 

0.61 

22.86 

(0.11)

0.72 

2.56 

22.98 

0.54

0.67 

(4.56)

21.06 

(1.74)
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

03 คำาอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

สำ�หรับผลก�รดำ�เนินง�นงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562

1. สรุปรายงานการสอบบัญชี 
 ในระยะเวล 3 ปี ที่ผ่�นม� คือช่วงระหว่�งปี 2560-2562 คว�มเห็นของผู้สอบบัญชีแสดงคว�มเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดย

เห็นว่� งบก�รเงินของบริษัทแสดงฐ�นะก�รเงินผลก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสดของ  บริษัท  ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) โดย

ถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. ผลการดำาเนินงาน
 ผลประกอบก�รของบริษัท สำ�หรับปี 2562 บริษัทข�ดทุนสุทธิรวมเป็นจำ�นวน 2.27 ล้�นบ�ท ในปีที่ผ่�นม� มีก�ร

เปลี่ยนแปลงร�ยก�รของผลก�รดำ�เนินง�น ที่มีส�ระสำ�คัญพอสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมบริษัท

ภาพรวมผลประกอบการปี 2562

ภาพรวมธุรกิจ

 ภ�พรวมของตล�ดเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นภ�ยในประเทศ

ในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น จ�กโครงก�รที่เกิดขึ้นในตล�ด

ของตึกสำ�นักง�นต่�งๆ ซื่งถือเป็นช่วงที่บริษัทต่�งเริ่มกลับม�มี

คว�มมั่นใจและเริ่มที่จะมองก�รขยับขย�ยอีกครั้งหนึ่งหลังจ�ก

ที่ได้ชะลอก�รเปลี่ยนแปลงม�ได้ระยะหนึ่ง ท�งบริษัทค�ดว่�

ตล�ดสำ�นักง�นจะมีแนวโน้มในก�รปรับตัวดีข้ึนต่อเนื่องในปี 

2563 จ�กม�ตรก�รกระตุ้นก�รลงทุนจ�กภ�ครัฐ และคว�ม

เชื่อมั่น ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ 

อย่�งไรก็ดี กลยุทธ์และนวัตกรรมก�รออกแบบพื้นที่สำ�นักง�น

รูปแบบใหม่จะช่วยกระตุ ้นคว�มต้องก�รและส่งเสริมให้

ตล�ดสดใสม�กขึ้น

 จ�กก�รที่บริษัทดำ�เนินก�รเปลี่ยนแปลงโชว์รูมของ

บริษัทให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้เรื่องพื้นที่สำ�นักง�น นำ�เทรนก�ร

ว�งพื้นที่ออศฟิศยุคใหม่ โดยก�รสร้�งพื้นที่ต�มกิจกรรมของ

ก�รทำ�ง�นในแต่ละรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อก�รร่วมกันและก�รใช้

พื้นที่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำ�นักง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ เพื่อ

ตอบโจทย์ก�รทำ�ง�นของคนยุคใหม่ ผลตอบรับดีต�มคว�ม

ค�ดหม�ย บริษัทได้รับผลประโยชน์จ�กก�รเข้�เยี่ยมชมเป็น

อย่�งม�ก บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนแผนก�รตล�ดและก�รข�ย

เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และได้นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ช่วยใน

ก�รทำ�ง�นและก�รว�งแผนง�น เป็นผลให้บริษัทได้ยอดข�ย

ม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง นอกจ�กนี้ท�งบริษัทกำ�ลังอยู่ในช่วงของ

ก�รปรับเปลี่ยนขบวนก�รผลิตและระบบ Supply Chain และ 

Logistic Management เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อตอบ

สนองคว�มต้องก�รของลูกค้�ที่มีม�กขึ้นอย่�งต่อเนื่อง
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 ยอดขาย

 เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนเป็นจำ�นวน  84.98 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.62 โดยยอดข�ยในประเทศเพิ่มขึ้น 65.75 ล้�นบ�ท 

และยอดข�ยต่�งประเทศเพิ่มขึ้น 19.23 ล้�นบ�ท จ�กก�รวิเคร�ะห์ส่วนง�นก�รตล�ดและก�รข�ยพบว่� ส�เหตุเนื่องม�จ�ก

หล�ยปัจจัยเช่น

 ◆ ก�รทำ�ก�รตล�ดทีต่รงเป้�หม�ยลูกค้�ของบรษิทัม�กขึน้

 ◆ ก�รปรับเปลี่ยนโชว์รูมของบริษัทให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้ท�งก�รทำ�ง�น (Work Space Experience Center)

 ◆ ก�รปรับกลยุทธ์ท�งก�รข�ยเพื่อให้เข้�ถึงกลู่มเป้�หม�ยหลักม�กขึ้น

 ◆ ก�รเพิม่สนิค้�ใหม่ของบรษัิททีต่รงต่อกลุม่เป้�หม�ยหลกั

 ◆ ก�รส่งมอบง�นของง�นแต่ละโครงก�รเป็นไปต�มกำ�หนดเวล�

แต่อย่�งไรก็ต�มท�งบริษัทยังคงทำ�ก�รพัฒน�อย่�งต่อเนื่องเพื่อจะเพิ่มยอดข�ยและกำ�ไรอย่�งยั่งยืนต่อไป 

 ต้นทุนขาย

 ในปี 2562 อัตร�ส่วนต้นทุนข�ย ต่อยอดข�ย เท่�กับร้อยละ 70.40 ซึ่งสูงกว่�อัตร�ส่วนต้นทุนข�ยในปี 2561 ซึ่งเท่�กับ

ร้อยละ 70.15 อัตร�ส่วนต้นทุนข�ยต่อยอดข�ยสูงขึ้นเล็กน้อย อันเนื่องจ�กก�รสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นที่เพิ่ม

ขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น ที่กำ�หนดอัตร�ค่�ชดเชยเพิ่มเติมกรณีน�ยจ้�งเลิกจ้�ง สำ�หรับลูกจ้�งซึ่งทำ�ง�นติดต่อกัน

ครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่�ชดเชยไม่น้อยกว่�ค่�จ้�งอัตร�สุดท้�ย 400 วัน ก�รบังคับใช้ของกฎหม�ยดังกล่�ว ส่งผลให้

บริษัทมีค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิตเพิ่มขึ้น 6.71%  แต่เนื่องจ�ก บริษัทฯ มียอดก�รผลิตเพิ่มขึ้น 14.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึง

ส�ม�รถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรได้ในอัตร�คงที่ มูลค่�ก�รผลิตที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ส่งผลให้ต้นทุน

ก�รผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตำ่�กว่�ผลกระทบจ�กก�รสำ�รองค่�ชดเชยเพิ่มเติมกรณีน�ยจ้�งเลิก จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำ�ให้สัดส่วน

ของต้นทุนก�รข�ยในปีปัจจุบันค่อนข้�งคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน

 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รจำ�นวน 221.32 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 2.53% โดยส�เหตุ

หลักม�จ�กก�รตั้งสำ�รองผลประโยชน์พนักง�นเพิ่มเติมสำ�หรับพนักง�นที่มีก�รทำ�ง�นติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ในกรณีที่

น�ยจ้�งเลิกจ้�ง ให้มีสิทธิได้รับค่�ชดเชยไม่น้อยกวำ่�คำ่�จ้�งอัตร�สุดท้�ย 400 วัน (จ�กเดิม 300 วัน) ต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครอง

แรงง�น (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภ�คม 2562 นอกจ�กนี้ บริษัทฯ ยังมีค่�เสื่อมร�ค�ที่เพิ่มขึ้นจ�ก

ก�รลงทุนเปลี่ยนแปลงโชว์รูมของบริษัทให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้เรื่องพื้นที่สำ�นักง�น นำ�เทรนก�รว�งพื้นที่ออศฟิศยุคใหม่อีกด้วย 

อย่�งไรก็ดีบริษัทฯ มีม�ตรก�รควบคุมค่�ใช้จ่�ย ลดค่�ใช้จ่�ยที่ไม่จำ�เป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�รอย่�งสมำ่�เสมอ
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ล้านบาท ร้อยละ

เงินเดือน    ค่�แรงง�นและค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น 136.53 61.66%

ค่�โฆษณ�ส่งเสริมก�รข�ย  ค่�ใช้จ่�ยโชว์รูม 2.04 0.92%

ค่�น�ยหน้�ในก�รข�ย 14.08 6.36%

ค่�จัดส่งสินค้� 18.23 8.23%

ค่�ใช้จ่�ยในก�รส่งออก 1.11 0.50%

ค่�เสื่อมร�ค�และร�ยจ่�ยตัดจ่�ย 13.20 5.96%

ค่�ไฟฟ้�   ประป�   โทรเลข   โทรศัพท์ 4.47 2.02%

ค่�พ�หนะและเดินท�ง 9.56 4.32%

ค่�ซ่อมแซมบำ�รุงรักษ� 5.88 2.66%

ค่�เช่�รถยนต์ อ�ค�รและโชว์รูม 2.25 1.02%

อื่นๆ 14.08 6.36%

รวมทั้งสิ้น 221.43 100.00%

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำาคัญมีดังนี้   

ปี 2562  

ค่�ใช้จ่�ยหลักของบริษัทฯ จะได้แก่   เงินเดือนและค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.66  ของยอดร�ยจ่�ยรวม 

ร�ยจ่�ยดังกล่�วเป็นร�ยจ่�ยในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ได้แก่ ก�รข�ย ก�รตล�ด จัดส่งติดตั้ง บัญชีก�รเงิน บริห�ร

และธุรก�ร ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตส�หกรรมโดยทั่วไป   

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี  2562  ค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561  ซึ่งมีผลม�จ�กวงเงินกู้ยืมสำ�หรับโครงก�รปรับปรุงโชว์รูม

และก�รลงทุนในเครื่องจักรใหม่

3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
 สินทรัพย์

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ ร�ยก�รของสินทรัพย์ที่มีส�ระสำ�คัญและมีผลต่อฐ�นะก�รเงินของบริษัท   มีดังนี้

 ◆ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ในปี 2562 มียอดสุทธิเพิ่มขึ้นจำ�นวน 7.83 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กบริษัทฯ มีก�รซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักง�น และย�นพ�หนะเพิ่มขึ้นระหว่�งปีประม�ณ 53.67 ล้�นบ�ท ตัดจำ�หน่�ย 32.98 

ล้�นบ�ท หักด้วยค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี จำ�นวน 25.35 ล้�นบ�ท สัดส่วน ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์สุทธิเท่�กับร้อยละ 32.01 

ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่�วประกอบด้วย ที่ดิน อ�ค�รโรงง�น โชว์รูม ย�นพ�หนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่�ง ๆ ที่มีคว�ม

จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัททั้งในด้�นก�รผลิตสินค้� ก�รข�ยและก�รดำ�เนินง�นในด้�นต่�ง ๆ

 ◆  สินค้าคงเหลือ  ในปี  2562 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำ�นวน 161.03 ล้�นบ�ทโดยคิดเป็นร้อยละ 16.93 ของสินทรัพย์

รวม สินค้�คงเหลือเพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 เป็นจำ�นวน 38.39 ล้�นบ�ทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.31 เมื่อพิจ�รณ�ในแง่ของอัตร�

หมุนเวียนของสินค้�คงเหลือ จะเห็นว่�ในปี 2562 มีอัตร� หมุน 7.88 เท่�ซึ่งช้�กว่�อัตร�หมุนเวียนของสินค้�ในปี 2561 ซึ่งมี

อัตร�หมุนเท่�กับ  9.32  เท่� สินค้�คงเหลือที่เพิ่มขึ้นหลักม�จ�กสินค้�สำ�เร็จรูปสำ�หรับโครงก�รที่เตรียมก�รส่งมอบในปี 2563

 สินค้�คงเหลือของบริษัท จำ�นวน 161.03 ล้�นบ�ท ประกอบด้วยวัตถุดิบ จำ�นวน  73.35  ล้�นบ�ท สินค้�สำ�เร็จรูป จำ�นวน 

74.92 ล้�นบ�ท และง�นระหว่�งทำ�  จำ�นวน 6.01 ล้�นบ�ท สนิค้� คงเหลือทัง้หมดโดยส่วนใหญ่ยงัมสีภ�พปรกตใิช้ในก�รดำ�เนนิง�นได้   
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
 4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

 ในปี  2562 บรษิทัมเีงนิสดสทุธิจ�กกกจิกรรมจดัห�เงนิเป็นจำ�นวน 99.21 ล้�นบ�ท  เงนิสดดงักล่�วถกูใช้ไปในกจิกรรมดำ�เนนิง�น 

เป็นจำ�นวน 60.60 ล้�นบ�ท  และกจิกกรรมก�รลงทนุ เป็นจำ�นวน 18.07 ล้�นบ�ท  ซึง่โดยส่วนใหญ่จะเป็นก�รลงทนุในสนิทรพัย์ โดยมี

สนิทรพัย์ส่วนปรบัปรงุอ�ค�ร อปุกรณ์ จำ�นวน 36.40 ล้�นบ�ท โดยทัง้ปีมียอดเงนิสดและร�ยก�รเทยีบเท่�เงนิสดเพิม่ขึน้จำ�นวน    20.54   

ล้�นบ�ท 

 อตัราส่วนสภาพคล่องทีส่ำาคญั ในปี 2562 บรษิทัฯมอีตัร�ส่วนสภ�พคล่องเท่�กบั 1.40 เท่� ระยะเวล�เกบ็หนีโ้ดยเฉลีย่ เท่�กบั 

70.24 วนั และ Cash Cycle เท่�กบั 44.45 วนั สภ�พคล่องโดยรวมตำ�่ลงเลก็น้อย อย่�งไรกด็ ีบรษิทัมคีว�มมัน่ใจ สภ�พคล่องของบรษิทั

ยงัเพยีงพอต่อต่อก�รดำ�เนนิก�รและก�รชำ�ระหนีส้นิทีถ่งึกำ�หนด

อตัร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไร และ อตัร�ส่วนแสดงประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิง�นเนือ่งจ�กบรษิทัมขี�ดทนุสทุธ ิ จำ�นวน 

2.27 ล้�นบ�ทในปีปัจจบุนั ทำ�ให้อตัร�ส่วนแสดงคว�มส�ม�รถในก�รห�กำ�ไรและอตัร�ส่วนแสดงประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนนิง�นต่�งๆ 

ลดลงจ�กปีก่อน ทัง้นีก้�รข�ดทนุดังกล่�วมสี�เหตหุลกัม�จ�กเหตกุ�รณ์สำ�คญัระหว่�งปีทีท่ำ�ให้เกดิก�รบนัทกึผลกระทบอนัเกดิจ�กก�ร

แก้ไขกฎหม�ยทีเ่กีย่วข้องกับอตัร�ค่�ชดเชยกรณเีลกิจ้�ง โดยในมุมมองก�รดำ�เนนิง�นโดยรวม บรษิทัฯ ยงัส�ม�รถควบคมุต้นทนุและค่�

ใช้จ่�ยอืน่ได้มปีระสทิธภิ�พ ใกล้เคยีงกับปีก่อน

 เนือ่งจ�กสนิค้�ของบรษิทัไม่ได้จดัอยูใ่นประเภทสนิค้�แฟชัน่  หรือมอี�ยจุำ�กดั อกีทัง้ก�รผลติหลกัเกดิข้ึนจ�กก�รสัง่ผลติต�มออเด

อร์ลกูค้� และมแีผนก�รลดสนิค้�ค้�งน�นโดยเข้�ร่วมง�นข�ยลดร�ค�ต่�งๆอย่�งสมำ�่เสมอ อกีทัง้มกี�รว�งแผนก�รเปิด OUTLET เพือ่

ระบ�ยสนิค้�ทีย่งัอยูใ่นระหว่�งพจิ�รณ�คว�มเหม�ะสมของเวล�และสถ�นทีใ่นก�รลงทนุ อย่�งไรกต็�มบรษิทัฯ ยงัมสีนิค้�คงเหลอืบ�ง

ส่วนชำ�รดุเสยีห�ย  โดยบรษิทัได้ประเมนิเพือ่ตัง้สำ�รองเพือ่คว�มเสยีห�ยไว้  เป็นจำ�นวน  25.25  ล้�นบ�ท โดยมกี�รประเมนิจ�กคณุภ�พ

และอ�ยสุนิค้�คงคลงัของแต่ละร�ยก�รสนิค้�และคลงัสนิค้�โดยมหีลกัเกณฑ์ทีไ่ด้รบัก�รสอบท�นอย่�งสมำ�่เสมอและแผนง�นดงัต่อไปนี้

 ◆ หนีส้นิ ณ สิน้ปี 2562 บริษัทฯมหีนีส้นิรวม 493.95 ล้�นบ�ท เพ่ิมขึน้จ�กปีก่อน 8.79 ล้�นบ�ทหรอืร้อยละ 2.23โดยมหีนีส้นิ

หมนุเวยีนทัง้สิน้ 392.82 ล้�นบ�ท และหนีส้นิไม่หมนุเวยีนจำ�นวน 101.12 ล้�นบ�ท  โดยบรษิทัฯได้จดจำ�นอง/จำ�นำ� ทีด่นิ อ�ค�ร สทิธิ

ก�รเช่�อ�ค�ร เครือ่งจกัร และอปุกรณ์ เพือ่คำ�้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทัง้หมดทีม่อียูก่บัสถ�บนัก�รเงิน 

 ◆ ลกูหนีค้้างชำาระ บรษิทัฯ มยีอดลกูหนีส้ทุธริวม ณ 31 ธนัว�คม พ.ศ. 2562 จำ�นวน 216.74 ล้�นบ�ท โดยมยีอดสำ�รองหนีส้ญู

เป็นจำ�นวน 20.37 ล้�นบ�ท จำ�นวนหนีท้ัง้หมดเป็นลกูหนีท้�งก�รค้�ซ่ึงยงัไม่ส�ม�รถชำ�ระหนีไ้ด้ต�มข้อตกลง ซึง่ส่วนใหญ่เกิดขึน้จ�กหนี้

ในบรษัิทร่วมในช่วงก�รระยะเริม่ต้นก�รดำ�เนนิกจิก�รของบรษัิทฯดงักล่�ว อย่�งไรกด็ ีปัจจบุนั บรษิทัฯ ได้มีก�รปรบัเปลีย่นรูปแบบก�ร

ชำ�ระเงนิเป็นก�รซือ้ข�ยผ่�น L/C บรษิมัร่วมฯ ดงักล่�วเพือ่ควบคมุก�รเกดิขึน้ของหนีใ้หม่ อกีทัง้มกี�รตดิต�ม ทวงถ�ม และห�รือ

แผนก�รชำ�ระหนีท้ีค่งค้�งร่วมกนัอย่�งใกล้ชดิ และจ�กก�รตดิต�มอย่�งต่อเนือ่ง บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึคว�มส�ม�รถในก�รดำ�เนนิธรุกจิของ

บรษิทัร่วม ทีด่ขีึน้ โดยในปีนีบ้รษิทัร่วมดงักล่�วเรืม่มกี�รถยอยชำ�ระหนีเ้ก่�ต�มทีต่กลงเรยีบร้อย อย่�งไรกดี็ก�รดำ�เนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 

ร่วมดงักล่�วยงัมคีว�มไม่แน่นอนค่อนข้�งสงุ บรษิทัฯ จงึยงัคงยดึก�รตัง้สำ�รองในเกณฑ์เดยีวกบัคูค้่�ทัว่ไป ต�มอ�ยหุน้ี เพือ่หลีกเลีย่งผลก

ระทบทีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คต

ประเภท หลักเกณฑ์ แผนการบริหาร

วัตถุดิบ เกณฑ์อ�ยุ กำ�จัดและ/หรือใช้ง�นโดย

ปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้�

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

สินค้�มีตำ�หนิ สุทธิจ�กประม�ณก�รที่

ค�ดว่�จะได้รับทั้งจำ�นวน

โครงก�รง�นข�ยลดร�ค�

และโครงก�ร OUTLET
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 อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

 ผลประกอบก�รในปี 2562 ส่งผลให้อตัร�ส่วนต่�งๆ มกี�ร

เปลีย่นแปลงจ�กปี 2561 ดงันี้

 ◆ อตัร�ส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้คอืลดลง 0.36 เท่� 

 ◆ อตัร�ส่วนคว�มส�ม�รถชำ�ระดอกเบีย้ เพิม่ขึน้ 1.95 เท่�

 โครงสร้างเงนิทนุ ในปี 2562 บรษัิทฯ มอีตัร�ส่วนหนีส้นิต่อ

ส่วนของผูถ้อืหุน้เท่�กบั 1.08 เท่� เพิม่ขึน้จ�กอตัร�ใกล้เคยีงของ

ระยะเวล� 3 ปีทีผ่่�นม� ทีม่สัีดส่วนเท่�กบั 0.72 เท่� 0.67 เท่�  

และ 0.65 เท่� ในปี 2561 2560 และ 2559 อนัเนือ่งม�จ�ก

กิจกรรมลงทุนในโชว์รูมและเครื่องจักรและก�รสำ�รองผล

ประโยชน์ระยะย�วต�มข้อกฎหม�ย อย่�งไรกด็ ีโครงสร้�งท�งก�ร

เงนิของบรษิทัฯ อยูใ่นระดบัทีด่ ีมคีว�มเสีย่งท�งธุรกจิในเกณฑ์ตำ�่ 

ซึง่สอดคล้องกบัก�รแนวคิดของผู้บริห�ร และต้องก�รคว�มคล่อง

ตวัในตอบรบัก�รเปลีย่นแปลง และรบัมอืภ�วะเศรษฐกจิต่�งๆ ที่

อ�จเกดิขึน้ได้อย่�งร�บรืน่ 

 รายจ่ายลงทุน

 ในปี 2562 บริษัทมเีพยีงก�รปรบัปรงุอ�ค�รโรงง�นและซือ้

เครือ่งจกัรหลกัทัว่ไป ไม่มรี�ยจ่�ยลงทนุขน�ดใหญ่ 

 4.2 ความเพยีงพอของสภาพคล่องและควมสามารถใน

การจดัหาแหล่งเงนิทนุเพิม่เตมิ

 บรษิทัฯ ยงัมีอัตร�ส่วนสภ�พคล่องคดิเป็น 1.40 เท่� และมี 

Cash Cycle อยูท่ีป่ระม�ณ 44 วนั (ระยะเวล�ในก�รเรยีกเกบ็หนี้

เฉลีย่ + ระยะเวล�ในก�รข�ยสนิค้�เฉลีย่ – ระยะเวล�ในก�รช�ระ

หนีฉ้ลีย่) ซึง่จ�กกระแสเงนิสดและอัตร�ส่วนสภ�พคล่องต่�งๆ อกี

ทัง้เงนิลงทนุจ�กก�รเพิม่ทนุจำ�นวน 100 ล้�นบ�ททีม่สีภ�พคล่อง

สงู และวงเงนิเงินกูย้มืระยะสัน้จ�กสถ�บันก�รเงนิ/เจ้�หนีท้รสัต์รี

ซทีกูก้บัธน�ค�รหล�ยแห่งดังท่ีได้เปิดเผยข้อมลูไว้แล้ว ในหม�ยเหตุ

ประกอบงบก�รเงนิข้อ 19 ของร�ยง�นประจำ�ปี 2562 โดยมวีงเงนิ

รวมทัง้สิน้จำ�นวนประม�ณ 468 ล้�นบ�ท (วงเงนิทีเ่บกิเป็นเงนิสด

ได้ 322 ล้�นบ�ท) และเป็นวงเงนิทีย่งัไม่ได้เบกิใช้จำ�นวน 96.34 

ล้�นบ�ท ทำ�ให้มัน่ได้ว่�บริษทัฯมสีภ�พคล่องทีเ่พียงพอต่อก�ร

ดำ�เนนิง�น คว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี ้ ก�รปฏบิตัติ�มเงือ่นไข

ก�รกูย้มืทีส่ำ�คญั ตลอดจนคว�มส�ม�รถในก�รจดัห�แหล่งเงนิทนุ

เพิม่เตมิ

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน
 บรษิทัฯมสีญัญ�เช่�ก�รเงนิกับบรษัิทลสีซิง่เพือ่เช่�ย�นพ�หนะและอปุกรณ์ใช้ในก�รดำ�เนนิง�นของกจิก�ร โดยมกีำ�หนดก�รชำ�ระ

ค่�เช่�เป็นร�ยเดอืน อ�ยขุองสญัญ�มรีะยะเวล�โดยเฉลีย่ประม�ณ 4 ถงึ 5 ปี ทีเ่ป็นสญัญ�ทีบ่อกเลกิไม่ได้ และมภี�ระผกูพนัทีจ่ะต้องจ่�ย

ค่�เช่�ขัน้ตำ�่ต�มสญัญ�เช่�ก�รเงนิ ดงัท่ีได้เปิดเผยข้อมลูไว้แล้ว ในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงินข้อ 22 ของร�ยง�นประจำ�ปี 2562

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำาเนินงานในอนาคต
 ถงึแม้ภ�พรวมตล�ดออฟฟิศเฟอร์นเิจอร์ไทยปรบัตัวดีขึน้ในปีทีผ่่�นม� แต่ภ�พรวมเศรษฐกจิในปี 2563 อ�จจะมกี�รสะดุด

เนือ่งจ�กผลกระทบของก�รแพร่ระบ�ดของเชือ้ CoronaVirus ทีแ่พร่กระจ�ยไปในหล�ยประเทศ ประกอบกบัผลกระทบทีเ่กดิจ�ก

โรงง�นในประเทศจีนที่ถูกปิดตัวลงอย่�งไม่มีกำ�หนด ทั้งที่ถือเป็นหนึ่งในแหล่งก�รผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ต่�งๆในอุตส�หกรรม

เฟอร์นเิจอร์ทีส่ำ�คญั จงึอ�จจะส่งผลให้ก�รส่งของเกิดคว�มล่�ช้�ไปจ�กเดมิ นอกจ�กนัน้คว�มไม่แน่นอนด้�นก�รเมอืงและคว�มม่ันคง

ภ�ยในประเทศ ตลอดจนสภ�พก�รแข่งขนัในภมูภิ�คทีร่นุแรงขึน้ บรษิทัฯจงึมุง่เน้นแนวท�งก�รปรบัเปลีย่นบคุคล�กรในบรษิทัให้พร้อม

กบัคว�มเปลีย่นแปลงของโลกธรุกิจและโลกของก�รทำ�ง�นในปัจจบุนั เพือ่สร้�งคว�มคล่องตวัให้กบัก�รปฏบิตังิ�น เพิม่ประสทิธผิล ลด

ต้นทนุ และเพิม่ร�ยได้ให้กบัองค์กร 
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04
การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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78 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

79 แบบยืนยันความถูกต้อง - ค่าสอบบัญชี
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การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
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แบบยืนยันความถูกต้อง
ค่าสอบบัญชี
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05
เอกสารแนบ
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82 เอกสารแนบ 1

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร

 ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

94 เอกสารแนบ 2

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

95 เอกสารแนบ 3

 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 และหัวหน้างาน กำากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

96 เอกสารแนบ 4

 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

97 เอกสารแนบ 5

 รายละเอียดอ่ืนๆ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

1. น�ยชัชว�ล  พงษ์สุทธิมนัส

    - ประธ�นกรรมก�ร

    - กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

      ผูกพันบริษัท

76  - ปริญญ�ตรี   

   ส�ข�รัฐศ�สตร์

   มห�วิทย�ลัย 

   ร�มคำ�แหง

   / -

21.50 บิด�ของกรรมก�ร

ผู้อำ�นวยก�รใหญ่

2558-ปัจจุบัน  -ประธ�น 

  กรรมก�ร 

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

 - ไม่มี -

บริษัทจำากัดอื่น

 - ไม่มี -

องค์กรอื่น

 - ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

2. น�ยสุรพงษ์  สิทธ�นุกูล

    - ประธ�นกรรมก�ร

    - กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

      ผูกพันบริษัท

71 - ปริญญ�ตรี  

  ส�ข�ก�รจัดก�ร

  อุตส�หกรรม

  สถ�บันเทคโนโลยี 

  พระจอมเกล้�

  พระนครเหนือ

  /-

5.75 - ไม่มี - 2558-ปัจจุบัน - กรรมก�ร - บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

 - ไม่มี -

บริษัทจำากัดอื่น

 - ไม่มี -

องค์กรอื่น

 - ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

3. น�ยไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส

    - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

    - กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

      ผูกพันบริษัท

    - กรรมก�รบริห�ร

66 - ปริญญ�โท  

  บริห�รธุรกิจ

  มห�วิทย�ลัย 

  ธรรมศ�สตร์

  / DCP พ.ศ. 2545

0.003 หล�นของประธ�น

กรรมก�ร

2558-ปัจจุบัน -ประธ�น 

 กรรมก�ร 

 บริห�ร

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

- ไม่มี 

บริษัทจำากัดอื่น

- ไม่มี -

องค์กรอื่น

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา / ประวัติ

อบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

4.  พลโทพิศ�ล  เทพสิทธ�

    - กรรมก�รอิสระ

87 - ทันตแพทยศ�สตร์   

  บัณฑิต กิตติมศักดิ์

- พ�ณิชย์ศ�สตร์

  บัณฑิตนิติศ�สตร์

  บัณฑิต

- ประก�ศนียบัตร

  วิช�ชีพชั้นสูง

  ท�งก�รบัญชี

- ปริญญ�โท

  บริห�รธุรกิจ

  มห�วิทย�ลัย

  ธรรมศ�สตร์

- ผู้สอบบัญชี

  รับอนุญ�ตแห่ง

  ประเทศไทย

/ DCP พ.ศ.2545

  ACP พ.ศ.2552

- ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจุบัน - ประธ�น 

  กรรมก�ร

  ก�รตรวจสอบ

- กรรมก�ร 

  อิสระ

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง (ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ)

บริษัทจำากัดอื่น

 - ไม่มี -

องค์กรอื่น

 - ไม่มี -

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

5.  คุณสุรพจน์  สุวรรณพ�นิช

    - กรรมก�รอิสระ

77 - ปริญญ�โท  

  บริห�รธุรกิจ

  มห�วิทย�ลัย 

  ธรรมศ�สตร์

 - แพทย์ศ�สตร์ 

   บัณฑิต

   มห�วิทย�ลัย

   เชียงใหม่

/ DAP พ.ศ.2546

- ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจุบัน  -กรรมก�ร

  ตรวจสอบ

 -กรรมก�ร

  อิสระ

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

บมจ.เพรสซิเดนท์ไรซ์ โปรดักซ์

(กรรมก�รอิสระ, กรรมก�รตรวจสอบ) 

บริษัทจำากัดอื่น

- ไม่มี -

องค์กรอื่น

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

6. น�ยไชยรัตน์  เดชไกรศักด์ิ

    - กรรมก�รอิสระ

70  - ปริญญ�โท 

   บริห�รธุรกิจ

   มห�วิทย�ลัย

   ธรรมศ�สตร์

   / DAP พ.ศ.

     2551

     ACP พ.ศ.

     2552

- ไม่มี - - ไม่มี - 2558-ปัจจุบัน  -กรรมก�ร

  ตรวจสอบ

 -กรรมก�ร

  อิสระ

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

บมจ.เพรสซิเดนท์ไรซ์ โปรดักซ์

(กรรมก�รอิสระ, กรรมก�รตรวจสอบ) 

บริษัทจำากัดอื่น

- ไม่มี -

องค์กรอื่น

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

4.  คุณดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

    - กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

    - กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

      ผูกพันบริษัท

    - กรรมก�รบริห�ร

48  - ปริญญ�ตรี 

   ส�ข�ก�รตล�ด

   OKLAHOMA 

   CITY

   UNIVERSITY

   / DCP พ.ศ.

     2547

     FN พ.ศ.2548

9.50 บุตรของประธ�น

กรรมก�ร

2558-ปัจจุบัน -กรรมก�ร

 ผู้อำ�นวย

 ก�รใหญ่

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

- ไม่มี -

บริษัทจำากัดอื่น

- ไม่มี -

องค์กรอื่น

- ไม่มี -
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

1. น�ยชัชว�ล  พงษ์สุทธิมนัส

    - ประธ�นกรรมก�ร

    - กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

      ผูกพันบริษัท

76  - ปริญญ�ตรี 

   ส�ข�รัฐศ�สตร์

   มห�วิทย�ลัย

   ร�มคำ�แหง

   / -

21.50 บิด�ของกรรมก�ร

ผู้อำ�นวยก�รใหญ่ 

2558-ปัจจุบัน  -ประธ�น

กรรมก�ร

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

- ไม่มี -

บริษัทจำากัดอื่น

- ไม่มี -

องค์กรอื่น

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

2. น�ยสุรพงษ์  สิทธ�นุกูล

    - ประธ�นกรรมก�ร

    - กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

      ผูกพันบริษัท

71 - ปริญญ�ตรี 

  ส�ข�ก�รจัดก�ร

  อุตส�หกรรม

  สถ�บัน

  เทคโนโลยี

  พระจอมเกล้�

  พระนครเหนือ

  /-

5.75 -ไม่มี- 2558-ปัจจุบัน  -กรรมก�ร - บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

- ไม่มี -

บริษัทจำากัดอื่น

- ไม่มี -

องค์กรอื่น

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

3. น�ยไชยยงค์  พงษ์สุทธิมนัส

    - ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

    - กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

      ผูกพันบริษัท

    - กรรมก�รบริห�ร

66 - ปริญญ�โท 

  บริห�รธุรกิจ

  มห�วิทย�ลัย

  ธรรมศ�สตร์

  / DCP พ.ศ. 

  2545

0.003 หล�นของประธ�น

กรรมก�ร

2558-ปัจจุบัน - ประธ�น

  กรรมก�ร

  บริห�ร

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

- ไม่มี -

บริษัทจำากัดอื่น

- ไม่มี -

องค์กรอื่น

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำานาจควบคุมของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

4.  คุณดุษฎี  พงษ์สุทธิมนัส

    - กรรมก�รผู้อำ�นวยก�รใหญ่

    - กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

      ผูกพันบริษัท

    - กรรมก�รบริห�ร

48  - ปริญญ�ตรี 

   ส�ข�ก�รตล�ด

   OKLAHOMA 

   CITY

   UNIVERSITY

   / DCP พ.ศ.

     2547

     FN พ.ศ.2548

9.50 บุตรของประธ�น

กรรมก�ร

2558-ปัจจุบัน -กรรมก�ร

 ผู้อำ�นวย

 ก�รใหญ่

- บมจ. ร้อกเวิธ

บริษัทมหาชนจำากัดอื่น

- ไม่มี -

บริษัทจำากัดอื่น

- ไม่มี -

องค์กรอื่น

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ บริษัท ร้อกเวิธ จำากัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำาแหน่ง
อายุ
(ปี)

คุณวุฒิ
ทางการศึกษา 
/ ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ 

ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี 
ย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน 

/ บริษัท

1. น�งส�วเบญจพร พลล� 39  - ปริญญ�ตรี 

   วิทย�ศ�สตร์

   และเทคโนโลยี

0.002 - ไม่มี - 2558-ปัจจุบัน -เลข�นุก�ร

 อ�วุโส

- บมจ. ร้อกเวิธ

เอกสารแนบ 1
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย
บจ.ร้อกเวิธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย

รายชื่อกรรมการ

1.น�ยชัชว�ล     พงษ์สุทธิมนัส -

2.น�ยไชยยงค์    พงษ์สุทธิมนัส -

3.น�ยดุษฎี        พงษ์สุทธิมนัส -

4.น�ยสุรพงษ์     สิทธ�นุกูล -

5.พลโทพิศ�ล     เทพสิทธ� -

6.น�ยสุรพจน์     สุวรรณพ�นิช -

7.น�ยไชยรัตน์    เดชไกรศักดิ์ -

หมายเหตุ : x = ประธ�นกรรมก�ร   I = กรรมก�ร   II =  กรรมก�รบริห�ร
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในและหัวหน้างาน กำากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นางสาวพัชราภรณ์  กิจเพิ่มพูล

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

ประวัติการทำางาน

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

2531 – 2534   ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท พรีเชียส บ็อคซ์ จำ�กัด

2534 – 2537   สมุห์บัญชี บริษัท .ร้อกเวลส์ จำ�กัด

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

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

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

สถานที่ติดต่อ   บริษัท ร้อกเวิธ จำ�กัด (มห�ชน) 

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

      กรุงเทพฯ 10320

      เบอร์โทรศัพท์ +66(2) 123-8888 

      Email: Patcharaporn@rockworth.com
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 4

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2562 และ 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่�ด้วยมูลค่�ยุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่�

ยุติธรรมแยกแสดงต�มลำ�ดับชั้นของมูลค่�ยุติธรรม ดังนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคร�ว

    ตร�ส�รหนี้ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

    ตร�ส�รทุน

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ที่ดิน

-

59

-

-

101,500

-

-

-

-

-

69,600

185,036

101,500

59

69,600

185,036

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนชั่วคร�ว

    ตร�ส�รหนี้ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อข�ย

    ตร�ส�รทุน

อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

ที่ดิน

-

132

-

-

99,366

-

-

-

-

-

65,500

151,586

99,366

132

65,500

151,586

(หน่วย : บ�ท)

(หน่วย : บ�ท)
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รายละเอียดอื่นๆ

เอกสารแนบ 5

-ไม่มี-
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