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วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียนด้านที่ปรึกษา ให้
บริการ และจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านออกแบบเพื่อการผลิต
และการก่อสร้างแบบครบวงจร

พันธกิจ

• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ และ
วิศวกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
• ดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการให้บริการระดับ
มืออาชีพ
• ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นต่อ
ไปให้มีคุณภาพในอนาคต
• เสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม
การให้บริการ

เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ

เป็ น บริ ษั ท ฯ ที่ เ ป็ นผู ้ น� ำ ในด้ า นการให้ ค�ำ ปรึ กษาและ
คั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นเทคโนโลยี เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์
นวัตกรรมทางด้านออกแบบและผลิต รวมถึงการก่อสร้างในระดับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)

2560

2561

2562

รายได้จากการขาย

337.67

477.85

441.68

รายได้จากการบริการ

215.71

251.17

285.30

รายได้อื่น

10.11

9.94

7.99

รวมรายได้

563.48

738.96

734.97

ต้นทุนขาย

200.87

269.76

259.34

94.90

107.51

120.96

138.20

160.44

176.30

91.76

106.00

106.16

525.74

643.70

662.76

37.74

95.26

72.21

1.00

0.29

0.01

36.74

94.96

72.20

9.01

19.73

14.59

27.73

75.24

57.63

ต้นทุนการให้บริการ
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)

2560

2561

2562

สินทรัพย์รวม

310.54

379.39

615.45

หนี้สินรวม

271.64

286.54

292.02

38.90

92.86

323.43

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

2560

ก�ำไรต่อหุ้น

108.20

1.01

0.28

-

0.15

0.10

เงินปันผล

อัตราส่วนทางการเงิน

2561

2560

2561

2562

2562

อัตราก�ำไรขั้นต้น - จากการขาย (%)

40.51

43.55

41.28

อัตราก�ำไรขั้นต้น - จากการบริการ (%)

56.01

57.20

57.60

อัตราก�ำไรขั้นต้น (%)

46.55

48.25

47.69

4.92

10.18

7.84

77.81

115.89

27.58

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.98

1.09

1.99

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

6.98

3.09

0.90

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%)

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2562 บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจยิ่งและเป็นการ
เริ่มต้นของการเข้ามาในตลาดทุน โดยบริษัทได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ระดมทุน และท�ำการ
ซือ
้ ขายหุน
้ ของบริษท
ั ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก เมือ
่ วันศุกร์ท  
ี่ 22 พฤศจิกายน 2562  
ด้วยบริษัทยึดมั่นในเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการ
ให้ค�ำปรึกษา ให้บริการ และคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ด้านออกแบบและการผลิต รวมถึงการก่อสร้างแบบครบวงจร
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดําเนิน
ธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบันทั้งในด้านการบริหารความเสี่ยง
การพัฒนาการกํากับดูแลกิจการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงขอให้ค�ำมั่นว่าเรายังคงมุ่งมั่นรักษาและพัฒนาคุณภาพในการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดี การพัฒนา
มาตรฐานการให้ บริ การที่ ประทั บใจและให้ มี ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยัง ให้ความส�ำคัญ
ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้หลัก
จริยธรรมและแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในนามของคณะกรรมการบริษท
ั ขอขอบคุณผูถ
้ อ
ื หุน
้ นักลงทุน
พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสถาบัน     
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนลูกค้า คู่ค้า ทุกท่านที่ให้ความเชื่อ
มั่นและการสนับสนุนอย่างดียง
ิ่ แก่บริษท
ั เสมอมา ตลอดจนคณะ
ผูบ
้ ริหารและพนักงานของบริษท
ั ทีร่ ว
่ มมือร่วมใจผลักดันบริษัท
ให้ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการด�ำเนินงานด้วยดีมา  
โดยตลอดเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมกับการแข่งขันใน
ธุรกิจและสามารถเติบโตอย่างมัน
่ คงยัง
่ ยืนตลอดไป

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สารจาก CEO ฉบั บ นี้ เป็ น ฉบั บ แรกของบริ ษั ท
แอพพลิแคด จ�ำกั ด (มหาชน) หลั งจากได้ เข้ า จดทะเบียน
ซื้อ ขายในตลาดหลั กทรั พย์ เอ็ ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 22
พฤศจิกายน 2562
ธุรกิจของแอพพลิแคดในปัจจุบน
ั เป็นธุรกิจทีเ่ รียกว่า
Value Added Reseller และ Solution Provider ที่จะจัดหา
ให้ค�ำปรึกษาทางด้ า นเทคโนโลยี ด ้ า นการออกแบบ ผลิต
และก่ อ สร้ า งที่ ทั น สมั ย ช่ ว ยลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม รายได้ ใ ห้
กับลูกค้าที่น�ำเทคโนโลยีของเราไปใช้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน
สินค้าทีบ
่ ริษท
ั ฯ ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ล้วนแต่เป็น
สินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง
บริษัทฯ มีความชัดเจนในการเพิ่มสินค้าหรือเลือกที่จะเป็น
ตัวแทนสินค้าเฉพาะสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย หรือ
เป็นเทรนด์ของโลกด้าน Digital Design and Production

เท่านั้น รวมกับความเชี่ยวชาญของทีมงานพร้ อ มด้ ว ย
ความใส่ ใ จที่ มี ใ ห้ กั บ ลู ก ค้ า ของเรา ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ รั บ
ความยอมรั บ ในฐานะผู ้ น� ำ ตลาดในประเทศไทยทางด้ า น
เทคโนโลยีออกแบบ ผลิต และก่อสร้างแบบ 3 มิติ อย่างแท้จริง
ซึง
่ สะท้อนออกมาเป็นรายได้ทเี่ กิดจากการบริการรายปีหรือ
Subscription Service Contract ทีเ่ พิม
่ สูงขึน
้ ทุกๆ ปี
และตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องเราที่ จ ะเป็ น ผู ้ น� ำ ในระดั บ
ภูมิภาคอาเซียนนั้น บริษัทลูก PT. Indonesia AppliCAD
ก็ได้แสดงถึงผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่งและเติบโตได้
อย่างน่าสนใจ
บริษท
ั แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) มีความมุง
่ มัน
่ มา
ตลอดทีจ
่ ะพัฒนาบริษท
ั ให้มค
ี วามเติบโตทัง
้ ในด้านรายได้แ ละ
ก�ำไร ซึ่งการน�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนท�ำให้ได้ประโยชน์
มากมายหลายทาง ทัง
้ ในเรือ
่ งของเงินทุนทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ชื่อเสียง
และความน่ า เชื่ อ ถื อ ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ ว ย ควบคู ่ ไ ปกั บ
การบริหารงานที่มีธรรมาภิบาลตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
ท�ำให้บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ลูกค้า  
คูค
่ า้   และพนักงาน เพือ
่ ความยัง
่ ยืนทีแ่ ท้จริงของบริษท
ั ฯ แห่งนี้

ขอแสดงความนับถือ
นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

7

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) ประกอบด้วยกรรมการอิสระซึง่ เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน
3 ท่าน ได้แก่ ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข นายธานินทร์ พรศิริเวช และนายจีรวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้ง
จากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ให้ดำ� เนินการ โดยมีขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยมีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบ
บัญชี และน�ำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดจ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายนาม

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�ำนวนครั้งทั้งหมด

1.ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ประธานกรรมการตรวจสอบ

6/6

2.นายธานินทร์ พรศิริเวช

กรรมการตรวจสอบ

6/6

3.นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

กรรมการตรวจสอบ

5/6

คณะกรรมการตรวจอบ ได้ท�ำการพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
1.  การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�ำรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี
2562 โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ และความมีอิสระของผู้
สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฏหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มี
ความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
2.  การรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ มีความเพียงพอและเป็นไปตามเงือ่ นไข  
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงาน ก.ล.ต.
3.  การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร  รวมทั้งสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ พร้อมทั้งให้มี
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
4.  การสอบทานการก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย โดยติดตามให้มีการ
แก้ไขปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้
จัดจ้างบริษัทผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด รวมถึงปรับปรุง
แก้ไขระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า  มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพตามแนวทางหลักการควบคุมภายในที่ดีของ COSO
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5.  การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตามจรรยาบรรณของบริษทั ฯ  และเป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฏหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั อย่างสม�ำ่ เสมอ มี
การติดตามการเปลีย่ นแปลงของกฏระเบียบต่างๆ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ ได้ปฏิบตั เิ ป็นไปตามทีก่ ำ� หนดไว้อย่างเคร่งครัด เพือ่ ให้เกิดความ
โปร่งใส และมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน คู่ค้า และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
6.  การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก�ำหนดค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ ความเป็นอิสระของ
ผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชี โดยมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง
บริษัท กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยสรุป การปฎิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบภายในปี 2562 ได้ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรูค้ วามสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงข้อมูลอันเป็นสาระส�ำคัญและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
         ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการ
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน)

ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

นายประภาส ตั้งอดุลยรัตน์

นายสมศักดิ์ วรรักษา

นางสาวฐิติพร ฉาไธสง

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการและผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC

10

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการและผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง

รายงานประจำ�ปี 2562

นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ

ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

นายธานินทร์ พรศิริธิเวช

นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
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ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
ต�ำแหน่ง : ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   25 ธันวาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.11
การเข้าร่วมประชุม
•   คณะกรรมการบริษัท
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ครั้ง

การศึกษา
•   Ph.D. Computer Engineering, School of Computer
    Science and Engineering, University of
    New South Wales, Australia
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่
    151/2018
ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

                             บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท นววิวรรธ จำ�กัด

2553 – ปัจจุบัน

รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร

                             และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
ต�ำแหน่ง : กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 49 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   22 พฤษภาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 57.15
การเข้าร่วมประชุม
•   คณะกรรมการบริษัท
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ครั้ง

การศึกษา
•   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์     
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
    SET/2012
ประสบการณ์การทำ�งาน
2556 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอพพลิแคด

              จำ�กัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษท
ั แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จำ�กัด

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท PT. Indonesia AppliCAD

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำ�กัด

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นายสมศักดิ์ วรรักษา
ต�ำแหน่ง : กรรมการ และผู้อ�ำนวยการ
     ฝ่ายธุรกิจ AEC
อายุ 50 ปี

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   22 พฤษภาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.04
การเข้าร่วมประชุม
•   คณะกรรมการบริษัท
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ครั้ง

การศึกษา
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
    SET/2012
ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอพพลิแคด
จำ�กัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ AEC บริษัท
แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
ต�ำแหน่ง : กรรมการ และผู้อ�ำนวยการ
     ฝ่ายปฏิบัติการกลาง
อายุ 51 ปี

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   22 พฤษภาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.04
การเข้าร่วมประชุม
•   คณะกรรมการบริษัท
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ครั้ง

การศึกษา
•   ปริญญาตรี การบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
    SET/2012
•   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่น
    48/2012
•   หลักสูตร Driving Company Success with IT
    Governance (ITG) รุ่น 1/2016
•   โครงการอบรมด้านการตรวจสอบภายในรุ่นที่ 2 โดย
    สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอพพลิแคด
จำ�กัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จำ�กัด

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จำ�กัด

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
ต�ำแหน่ง : กรรมการ
อายุ 50 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   23 สิงหาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
•   ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม
•   คณะกรรมการบริษัท

8/8

ครั้ง

การศึกษา
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
    150/2018
ประสบการณ์การทำ�งาน
2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แอพพลิแคด
จำ�กัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไพร์ม ดีไซน์ โซลูชั่นส์ จำ�กัด

2556 – 2558

ผู้อำ�นวยการบริหาร บริษัท
แอพพลิแคด จำ�กัด

2543 – 2556
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ผู้อำ�นวยการ บริษัท โซลิด ซิสเต็ม จำ�กัด
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ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
ต�ำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ
     และกรรมการอิสระ
อายุ 58 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   3 กุมภาพันธ์ 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
•   ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม
•   คณะกรรมการบริษัท

8/8

ครั้ง

•   คณะกรรมการตรวจสอบ

6/6

ครั้ง

การศึกษา
•   ปริญญาเอก สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตร
    การจัดการดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
•   ปริญญาโท สาขาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
    พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
•   ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005
•   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 28/2004
•   หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2005
•   หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 18/2008
ประสบการณ์การทำ�งาน
2561 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

2561 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2559 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ บริษท
ั นามยงเทอร์มน
ิ ล
ั จำ�กัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ บริษท
ั ปูนซีเมนต์นครหลวง จำ�กัด (มหาชน)

2558 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเอ็มซีเมดิคอล
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซีพีเอ แอสโซซิเอทส์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด

2546 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอ็นเอฟซี จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

17

นายธานินทร์ พรศิริธิเวช
ต�ำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 50 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   25 ธันวาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.03
การเข้าร่วมประชุม
•   คณะกรรมการบริษัท

8/8

ครั้ง

•   คณะกรรมการตรวจสอบ

6/6

ครั้ง

การศึกษา
•   Master of Business Administration, St. Louis
    University, USA
•   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่
    243/2017
ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษท
ั ไอคอนสยาม ซิกเนเจอร์ จำ�กัด

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม รีเทล จำ�กัด

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไอซีเอส จำ�กัด

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดีเพก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

2553 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้
ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

2558 – ปัจจุบัน

Executive Vice President บริษัท ดีที กรุ๊ป
ออฟ คัมพะนิส์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท สยาม ริเวีย จำ�กัด

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เดอะ เจ้าพระยา ริเวอร์
แอสเสท โฮลดิ้งส์ จำ�กัด
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นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม
ต�ำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 49 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   25 ธันวาคม 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.07
การเข้าร่วมประชุม
•   คณะกรรมการบริษัท

8/8

ครั้ง

•   คณะกรรมการตรวจสอบ

6/6

ครั้ง

การศึกษา
•   ปริญญาโท Master of Business Administration
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
    151/2018
ประสบการณ์การทำ�งาน
2555 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

2560 – ปัจจุบัน

Head of Ecosystem บริษัท สิริ
เวนเจอร์ส จำ�กัด

2545 – 2560

Audience Evangelism Manager
กรรมการ บริษัท ไมโครซอฟต์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์
ต�ำแหน่ง : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
อายุ 50 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   29 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
•   ไม่มี
การศึกษา
•   Doctorate in Business Administration,
    University VAN Amsterdam
•   Master of Business Administration,
    University of Portsmouth
•   Master of Management, Thames Business School
•   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่
    81/2552
ประสบการณ์การทำ�งาน
2557 – ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ดีอีทีไอ จำ�กัด

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท PT. Indonesia AppliCAD

2552 – 2556

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านบัญชีและการเงิน บริษัท จี เจ
สตีล จำ�กัด (มหาชน)

2535 – 2553

Head of Global Network Operation,
France Telecom
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นายทัศนัย ไพศิริยืนยง
ต�ำแหน่ง : กรรมการบริหาร
อายุ 51 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   7 สิงหาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
•   ไม่มี
การศึกษา
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
2561 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัท แอพพลิแคด
จำ�กัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท แรบบิท
โปรโตไทป์ จำ�กัด

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC
     และผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ
     3D Printer Solution
อายุ 40 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   29 เมษายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.06
การศึกษา
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
2558 – ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ MEC และ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer
Solution บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

2555 – 2558

รองผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจ MEC
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นายชโย เพ็ชรรัตน์
ต�ำแหน่ง : ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อายุ 42 ปี

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   27 มกราคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.04
การศึกษา
•   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, การตลาด,
    มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
•   ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•   ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
2543 – ปัจจุบัน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัย
แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นางขวัญใจ วิริยะสุมน
ต�ำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบัญชี  
บริษัทแอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน)
อายุ 44 ปี
วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   1 เมษายน 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.02
การศึกษา
•   ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
    มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
การอบรม
•   ไม่มี
ประสบการณ์การทำ�งาน
2556 – ปัจจุบัน ผู้จัดการส่วนบัญชี
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
2552 – 2556

24

สมุห์บัญชี บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด
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นางสาวเปมสิตา สิบุญญาณัฐ
ต�ำแหน่ง : ผู้จัดการส่วนบัญชี - บริษัทย่อย
อายุ 38 ปี

วันที่เริ่มดำ�รงตำ�แหน่ง
•   28 กุมภาพันธ์ 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
• 0.03
การศึกษา
•   ปริญญาตรี การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
    มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต
การอบรม
•   การจัดทำ�งบการเงินรวม รุ่นที่ 2/2561
ประสบการณ์การทำ�งาน
2561 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการส่วนบัญชี – บริษัทย่อย ของบริษัท
แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

2556 – 2561

สมุห์บัญชี - บริษัทย่อย ของบริษัท
แอพพลิแคด จำ�กัด

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ
“APP”) เดิมชื่อบริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ส�ำหรับการ
ออกแบบ โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์
AutoPLANT ซอฟต์แวร์เขียนแบบระบบงานท่อ 3 มิติ และจากการ
ที่ นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงโอกาส
ของซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ ที่จะกลายมาเป็นเครื่องมือพื้นฐาน
ของวิศวกรแทนการเขียนแบบด้วยกระดาษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท� ำ งานของวิ ศ วกรให้ เ ร็ ว ขึ้ น ง่ า ยขึ้ น และถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ
มากยิ่งขึ้น จึงเริ่มศึกษาตลาดซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบ
อุตสาหกรรมในประเทศไทย และเห็นช่องว่างของตลาดระดับกลาง
(Middle Range) ประกอบกับในปี 2539  Dassault Systemes
SOLIDWORKS Corporation ทีเ่ ป็นบริษทั ชัน้ น�ำในด้านซอฟต์แวร์
ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้
พัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ซอฟต์แวร์
ส�ำหรับออกแบบอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นการใช้งานที่ง่าย เรียนรู้ได้
เร็ว และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานของผูใ้ ช้งานได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งตรงกับความต้องการในประเทศไทยในขณะนั้น บริษัทฯ จึง
ติดต่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์
SOLIDWORKS ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา
เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจ บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยัง
ตลาดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ที่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถ
ผลิตชิ้นงานจากไฟล์งานออกแบบ 3 มิติ อันจะช่วยให้ผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ได้อย่าง
รวดเร็ ว และมี ต ้ น ทุ น ในการออกแบบและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ที่ลดลง โดยในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Stratasys ในประเทศไทย จาก
Stratasys AP Limited ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้น�ำในตลาด
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระดับโลก ต่อมาเพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
บริษทั ฯ จึงได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง โดยในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับการ
แต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ ARCHICAD ในประเทศไทย
จาก Graphisoft SE ประเทศฮังการี   และในปี 2562 บริษัทฯ ได้
ขยายธุรกิจไปยังตลาดเครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner) ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีระบบการตรวจวัดด้วยแสงแบบ 3 มิติ ส�ำหรับใช้ในภาค
อุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
เครื่องสแกน 3 มิติ ยี่ห้อ GOM ในประเทศไทย จาก Gom GmbH.
ประเทศเยอรมนี
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นอกจากนี้ เพือ่ เป็นการเติมเต็มโซลูชนั่ ด้านการออกแบบ
3 มิติ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการ
ให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผ่านบริษัท ดีอีทีไอ จ�ำกัด และบริการผลิต
ชิน้ งานต้นแบบ (Prototype) ด้วยเทคโนโลยีเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ผ่าน
บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด ปัจจุบันทั้งสองบริษัทเป็นบริษัท
ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ขยายตลาดไปยังประเทศ
อินโดนีเซีย เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) โดยได้จดทะเบียนจัดตั้ง PT. Indonesia AppliCAD ในปี
2556 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์และโซลูชั่นส�ำหรับ
การออกแบบ 3 มิติ ในประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบัน PT. Indonesia
AppliCAD ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยซอฟต์ แ วร์
SOLIDWORKS, ซอฟต์แวร์ ARCHICAD, ซอฟต์แวร์ GstarCAD,
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Stratasys และเครื่องสแกน 3 มิติ GOM
ตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา  กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการออกแบบที่ดีที่สุดเพื่อสร้างความ
พึ ง พอใจสู ง สุ ด ให้ กั บ ลู ก ค้ า  โดยสรรหาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์ส�ำหรับออกแบบอุตสาหกรรม
(Mechanical Solution : MEC) และสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
(Architecture Engineering & Construction : AEC) รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (Hardware) ได้แก่ เครื่องพิมพ์
3 มิติ (3D Printer) และเครื่องสแกน 3 มิติ ตลอดจนการให้บริการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจทั้ง
จากลูกค้าและเจ้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นโดยตลอด และเพื่อ
รองรับการเติบโตดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการเพิ่มทุนอย่างต่อเนื่อง
จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน 100 ล้าน
บาท และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ได้ท�ำการแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจ�ำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท แอพพลิแคด
จ�ำกัด (มหาชน)”

รายงานประจำ�ปี 2562

1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
Recognized as the region’s leading company for consulting, services, and providing the design technologies for
manufacturing and construction”
เป็นบริษัทชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียนด้านที่ปรึกษา ให้บริการ และจัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลทางด้านออกแบบเพื่อการผลิตและการ
ก่อสร้างแบบครบวงจร
พันธกิจ (Mission)
•
Provide the best in class of Design & Engineering Technologies for the customer
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อการออกแบบ และวิศวกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
•
Provide professional services and support with expert team  
ดูแลลูกค้าด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และการให้บริการระดับมืออาชีพ
•
Support for education institution for next generation workforce
ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นต่อไปให้มีคุณภาพในอนาคต
•
Enabling customers to create innovation
เสริมสร้างศักยภาพและสร้างสรรค์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมการให้บริการ
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจ (Goals)
To be recognized as the leading company for consulting and selecting the technological products to encourage the
creation of creative innovation of design and manufacturing as well as construction in Southeast Asia
เป็นบริษัทฯ ที่เป็นผู้น�ำในด้านการให้ค�ำปรึกษาและคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ด้านออกแบบและผลิต รวมถึงการก่อสร้างในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ

พัฒนาการที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ปี 2537
•

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ “บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 เพื่อประกอบ
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบ

ปี 2540
•

บริษทั ฯ เริม่ ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC) โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์
SOLIDWORKS ในประเทศไทยจาก Dassault Systemes SOLIDWORKS Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2543
•

บริษทั ฯ จัดตัง้ หน่วยงานฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบ เพือ่ ให้บริการฝึกอบรมส�ำหรับลูกค้าทีซ่ อื้ ซอฟต์แวร์จากบริษทั ฯ

ปี 2550
•

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ GstarCAD ในประเทศไทยจาก Gstarsoft Co., Ltd. ประเทศจีน

ปี 2551
•

บริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ Stratasys ในประเทศไทยจาก Stratasys AP Ltd.ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปี 2553
•

บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ ARCHICAD ในประเทศไทยจาก Graphisoft SE ประเทศฮังการี

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ปี 2555
•
•

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 8 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 1 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 9 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม ดังนี้
• บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จ�ำกัด  โดยการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 9,998 หุ้น ในราคาตาม
มูลค่าทางบัญชี ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.98 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
• บริษัทฯ ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด โดยการซื้อหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน 40,000 หุ้น ในราคา
ตามมูลค่าทางบัญชี ซึ่งภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวท�ำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
80 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ปี 2556
•
•

จดทะเบียนจัดตั้ง  PT. Indonesia AppliCAD ในประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดย
บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จ�ำกัด เป็น บริษัท ดีอีทีไอ จ�ำกัด

ปี 2557
•

PT. Indonesia AppliCAD ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศอินโดนีเซีย

ปี 2559
•
•

บริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศพม่าเพิม่ เติม
บริษทั แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด เริม่ ธุรกิจการจัดจ�ำหน่ายเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้งานทัว่ ไป (General Use)

ปี 2560
•

บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 27 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 9 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 36 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่จ�ำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ปี 2561
•

บริษัทฯ ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PT. Indonesia AppliCAD  เป็นร้อยละ 67 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของประเทศ
อินโดนีเซีย
• ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�ำเนินการ ดังนี้
• แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
• เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 46.80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 36 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน 82.80 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 93,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ
• บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด เพิ่มอีกจ�ำนวน 9,998 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิม 1 ราย ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี
ท�ำให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ในบริษทั แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด
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ปี 2562
•

กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ GOM จาก Gom GmbH. ประเทศเยอรมนี โดยบริษัทฯ ได้
รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทย และ PT. Indonesia AppliCAD ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศ
อินโดนีเซีย
• เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 APP Indo ได้มีการจัดประเภทหุ้นใหม่ โดยแบ่งประเภทหุ้นออกเป็น หุ้น Series A จ�ำนวน 89,100 หุ้น คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือโดย Mr. Ibnu Afi Sena ผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซีย และหุ้น Series B
จ�ำนวน 180,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือโดยบริษัทฯ และได้ก�ำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น
Series B มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้น Series A ในอัตราเงินปันผลร้อยละ 95 ของเงินปันผลที่ APP Indo ประกาศจ่าย
• บริษัทฯ รับโอนธุรกิจจัดจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้งานทั่วไป (General Use) จากบริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด
• ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน  57.20 ล้านบาท
จากทุนจดทะเบียนเดิม 82.80 ล้านบาทเป็น 140 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�ำนวน 114.40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 34.40 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ท�ำการจองซื้อและช�ำระค่าหุ้นเรียบร้อยแล้ว
ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ มีทุนช�ำระแล้วเท่ากับ 100 ล้านบาท
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 72 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน
3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 8 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
       ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เสนอขายหุ้นสามัญใหม่
       ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชนต่อไป
•

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 APP น�ำหุ้นเข้าท�ำการซื้อขายวันแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังปิดการจองซื้อหุ้นไอพีโอ 80 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 2.46 บาทโดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ว่า “APP”

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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3 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

ปัจจุบัน โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ เป็นดังนี้
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน)
(ทุนช�ำระแล้ว 100 ล้านบาท)
99.99%
บริษัท ดีอีทีไอ จ�ำกัด
(ทุนช�ำระแล้ว 1 ล้านบาท)

99.99%
บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด
(ทุนช�ำระแล้ว 5 ล้านบาท)

หมายเหตุ :*
• บริษัทฯ ถือหุ้น Series B ของ PT. Indonesia AppliCAD
จ�ำนวน 180,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67 ของจ�ำนวน
หุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ซึง่ ตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในข้อบังคับ
บริษทั (Articles of Association) ของ APP Indo หุน้ Series B
ที่บริษัทฯ ถือจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 95 ของ
เงินปันผลที่ PT. Indonesia AppliCAD ประกาศจ่าย
• ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ PT. Indonesia AppliCAD ร้อยละ
33.00 ได้แก่ Mr. Ibnu Afi Sena ซึ่งปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมการของ PT. Indonesia AppliCAD ทั้งนี้ Mr. Ibnu
Afi Sena ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญา
ระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) กับ Mr. Ibnu
Afi Sena โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการจัดหาผู้ซื้อหุ้นเป็น
อันดับแรก (First Rights) และถ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถหา
ผู้ซื้อหุ้นได้ Mr. Ibnu Afi Sena จึงจะมีสิทธิขายหุ้นของ PT.
Indonesia AppliCAD ให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อได้
ตามต้องการ ซึ่งภายใต้ข้อก�ำหนดในกฎหมายของประเทศ
อินโดนีเซีย ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการขายหุน้ จะต้องแจ้งให้บริษทั (PT.
Indonesia AppliCAD) รับทราบและต้องผ่านการอนุมตั จิ ากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะสามารถด�ำเนินการขายหุ้นได้
รายละเอียดของบริษัทย่อย

(1) บริษัท ดีอีทีไอ จ�ำกัด (“DETI”)
DETI จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2544
ภายใต้ชื่อบริษัท อีทีซี เซอร์วิส จ�ำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 1
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 100 บาท และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อ
หุ้น บริษัท อีทีซี เซอร์วิส จ�ำกัด จ�ำนวน 9,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
อีทีซี เซอร์วิส จ�ำกัด ต่อมาในปี 2559 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท  
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67.00%
PT. Indonesia AppliCAD
(ทุนช�ำระแล้ว USD 270,000)

ดีอีทีไอ จ�ำกัด
DETI ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารฝึ ก อบรมการใช้ ง าน
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม
และการก่อสร้าง โดยได้รบั การแต่งตัง้ เป็น Solidwork Authorized
Training Center จาก Dassault Systems SOLIDWORKS
Corporation และ Authorized Training Center จาก Autodesk,
Inc ปัจจุบัน DETI มีศูนย์ฝึกอบรม 2 สาขา คือ สาขาบางนา และ
สาขาบ่อวิน (ชลบุร)ี สามารถรองรับผูเ้ ข้าอบรมได้สงู สุด 98 คนต่อวัน
(2) บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ำกัด (“RP”)
RP จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2554 ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ�ำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และเมื่อวัน
ที่ 25 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น RP จากผู้ถือหุ้นเพิ่ม
เติมจ�ำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RP ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน
2561 บริษทั ฯ ได้ซอื้ หุน้ RP เพิม่ อีกจ�ำนวน 9,998 หุน้ ท�ำให้สดั ส่วน
การถือหุน้ ใน RP ของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ RP
RP ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารผลิ ต ชิ้ น งานต้ น แบบ
(Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume Production ด้วย
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เช่น เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ เครือ่ ง Vacuum Casting
และเครื่อง CNC
(3) PT Indonesia AppliCAD (“APP Indo”)
APP Indo จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม
2556 โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99 ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลง
กฎหมายของประเทศอินโดนีเซียเกีย่ วกับสัดส่วนการถือหุน้ ของผูถ้ อื
หุ้นต่างด้าวในธุรกิจจัดจ�ำหน่าย (Distributor’s sale not affiliated
to production) ซึ่งก�ำหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างด้าวสูงสุดไม่เกิน
รายงานประจำ�ปี 2562

ร้อยละ 67 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทฯ จึงต้องลดสัดส่วนการถือหุ้นใน PT. Indonesia AppliCAD ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก�ำหนด ปัจจุบัน APP Indo มีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 3,186,000,000 รูเปีย (270,000 ดอลลาร์สหรัฐ) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
270,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 ดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษทั ฯ ถือหุน้ ใน APP Indo จ�ำนวน 180,900 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ APP Indo
นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 APP Indo ได้มีการจัดประเภทหุ้นใหม่ โดยการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท (Articles
of Association) ของ APP Indo เพื่อแบ่งประเภทหุ้นออกเป็น หุ้น Series A จ�ำนวน 89,100 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33 ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือโดย Mr. Ibnu Afi Sena ผู้ถือหุ้นชาวอินโดนีเซีย และหุ้น Series B จ�ำนวน 180,900 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 67 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือโดยบริษัทฯ และได้ก�ำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น Series B มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้น
Series A ในอัตราเงินปันผลร้อยละ 95 ของเงินปันผลที่ APP Indo ประกาศจ่าย ทัง้ นี้ Mr. Ibnu Afi Sena ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ใดๆ
กับผู้ถือหุ้น กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน Mr. Ibnu Afi Sena ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของ PT. Indonesia
AppliCAD และบริษัทฯ ได้ท�ำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) กับ Mr. Ibnu Afi Sena โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการ
จัดหาผู้ซื้อหุ้นเป็นอันดับแรก (First Rights) และถ้าหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาผู้ซื้อหุ้นได้ Mr. Ibnu Afi Sena จึงจะมีสิทธิขายหุ้นของ PT.
Indonesia AppliCAD ให้แก่ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อได้ตามต้องการ ซึ่งภายใต้ข้อก�ำหนดในกฎหมายของประเทศอินโดนีเซียผู้ถือหุ้น
ที่ต้องการขายหุ้นจะต้องแจ้งให้บริษัท (PT. Indonesia AppliCAD) รับทราบและต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะสามารถ
ด�ำเนินการขายหุ้นได้
APP Indo ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายโซลูชนั่ ด้านการออกแบบ 3 มิติ ในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ ซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบ
อุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys และเครื่องสแกน 3 มิติ GOM
รวมถึงให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่อง
สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม

AppliCAD

RP

DETI

APP Indo

การประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC)

√

-

-

√

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (AEC)

√

-

-

√

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Grade)

√

-

-

√

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้งานทั่วไป (General Use)

√

-

-

-

เครื่องสแกน 3 มิติ

√

-

-

√

บริการ Subscription Service

√

-

-

√

บริการออกแบบ 3 มิติ ตามความต้องการของลูกค้า

√

-

-

-

บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume
Production

-

√

-

-

บริการฝึกอบรม

-

-

√

-

ผลิตภัณฑ์/บริการ
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบ (Software)

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (Hardware)

ธุรกิจการให้บริการ (Services)

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี 2559-2562 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ประเภทของรายได้
รายได้จากการขาย

ปี 2559
ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2561
ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

253.43

46.90

272.13

48.30

319.34

43.21

287.38

39.10

75.22

13.92

65.53

11.63

158.51

21.45

154.30

20.99

รวมรายได้จากการขาย

328.65

60.82

337.67

59.92

477.85

64.67

441.68

60.09

รวมรายได้จาก
การบริการ

203.31

37.62

215.71

38.28

251.17

33.99

285.30

38.82

8.43

1.56

10.11

1.79

9.94

1.34

7.99

1.09

738.96 100.00

734.97

100.00

- ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบ
- ผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ
3 มิติ

รายได้อื่น*
รวมรายได้ทั้งหมด

540.39 100.00

563.48 100.00

หมายเหตุ :  รายได้อนื่ ทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วย  ค่าคอมมิชชัน่ และเงินสนับสนุนทางการตลาดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
และก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกตามผลิตภัณฑ์และบริการ

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายโซลูชั่นส�ำหรับการออกแบบ 3 มิติ และให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบ

ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบด�ำเนินการโดย APP และ APP Indo เป็นธุรกิจทีส่ ร้างรายได้หลักให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.11 ร้อยละ 80.59 ร้อยละ 66.83 และร้อยละ 65.07 ของรายได้จากการขาย ในปี 2559-2562 ตามล�ำดับ โดยการ
จ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ให้แก่ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ (Software License)  ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการ
ออกแบบที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์
ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (Mechanical Solution: MEC)
ซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบอุตสาหกรรม เป็นซอฟต์แวร์ 3 มิติ ทีช่ ว่ ยในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือชิน้ ส่วนอุปกรณ์ รวมถึงการ
ทดสอบคุณสมบัตทิ างวิศวกรรมของผลิตภัณฑ์ทอี่ อกแบบเรียบร้อยแล้ว โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการจ�ำลองสถานการณ์เพือ่ ใช้ในการวิเคราะห์
คุณสมบัตติ ่างๆ ของชิ้นงาน เช่น ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ตลอดจนการทดสอบประกอบและจ�ำลองการเคลื่อนไหวร่วมกับชิ้นงานอื่นๆ
ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์พนื้ ฐานส�ำหรับผูป้ ระกอบการในกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นชิน้ ส่วนยานยนต์ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครือ่ ง
ใช้ไฟฟ้า  ตลอดจนการผลิตเครื่องจักร และวัสดุอุตสาหกรรม เช่น แม่พิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน โดยรายได้จากการขายซอฟต์แวร์
ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 67 ของรายได้จากการขายซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์หลักส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม 3 มิติ ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่าย ได้แก่ ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS โดย
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รายงานประจำ�ปี 2562

APP ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทยจาก Dassault Systemes SOLIDWORKS Corporation (“DSSW”) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2540 ต่อมาปี 2557 APP Indo ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศอินโดนีเซีย และในปี 2559 APP
ได้รับสิทธิในการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เพิ่มในประเทศพม่า 
ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS
SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์ทพี่ ฒ
ั นาโดย DSSW ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นซอฟต์แวร์ 3 มิติ ด้านงานออกแบบอุตสาหกรรม
ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ท�ำให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานได้ง่ายและได้รับความนิยมใน
หมู่วิศวกรและวงการอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซอฟต์แวร์   SOLIDWORKS มีจุดเด่นในการสร้างแบบจําลองเสมือนจริงของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ใช้งานสามารถก�ำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะต่างๆ ของชิ้นงาน เช่น สี โครงสร้าง ปริมาตร พื้นผิว และประเภทของ
วัสดุ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณสมบัติของชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นการค�ำนวณหาพื้นที่ ปริมาตร หรือน�้ำหนัก รวมถึงการทดสอบการประกอบ
และจ�ำลองการเคลื่อนไหวร่วมกับชิ้นงานอื่นๆ ตลอดจนการทดสอบทางวิศวกรรมของชิ้นงานที่ออกแบบในสภาวะต่างๆ ก่อนท�ำการผลิต
จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่ออกแบบสามารถใช้งานได้จริงตามคุณลักษณะ (Specification) ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลา ขั้นตอน และต้นทุนที่ใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งาน โดยจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่
ทุกปีเพื่อพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการอัปเดตฟังก์ชั่นใหม่ๆ เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้
แก่ผู้ใช้งานที่มีความต้องการหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ที่ APP และ APP Indo จัดจ�ำหน่ายแบ่งออกเป็น 3 แพ็กเกจ ประกอบด้วย (1) SOLIDWORKS
Standard (2) SOLIDWORKS Professional  และ (3) SOLIDWORKS Premium ซึง่ แต่ละแพ็กเกจจะมีฟงั ก์ชนั่ การใช้งานทีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
1.
2.
3.
SOLIDWORKS SOLIDWORKS SOLIDWORKS
Standard
Professional
Premium
การออกแบบชิ้นงาน 3D (Parts)

√

√

√

การออกแบบชิ้นงานประกอบ (Assemblies)

√

√

√

การสร้างแบบงานส�ำหรับการผลิต (2D Drawing)

√

√

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการออกแบบเฉพาะทาง เช่น งานโลหะแผ่น (Sheet
Metal) งานเชื่อม (Weldments) งานที่มีผิวงานซับซ้อน (Surfacing)
และงานแบบแม่พิมพ์ (Mold)

√

√

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการประมาณราคา (Costing)

-

√

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการค้นหาข้อผิดพลาดในการออกแบบ (Utilities)

-

√

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการสร้างภาพเสมือนจริง (Visualize)

-

√

√

คลังข้อมูลของชิ้นงานมาตรฐาน (Libraries)

-

√

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการจัดการและควบคุมระบบ CAD ไฟล์ได้

-

√

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการวิเคราะห์ชิ้นงาน (Simulation)

-

-

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการสอบทวนคุณภาพชิ้นงาน (Validation)

-

-

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการก�ำหนดค่าความคลาดเคลื่อน (Tolerance
Analysis) ส�ำหรับใช้ในการผลิต

-

-

√

ฟังก์ชั่นช่วยในการออกแบบระบบไฟฟ้า(ECAD/MCAD) ระบบท่อใน
โรงงาน (Wire and Pipe Routing)

-

-

√

ท�ำงานร่วมกับข้อมูลที่ได้มาจากเครื่อง 3D Scanner ได้

-

-

√

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม
นอกเหนือจาก SOLIDWORKS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์เสริม
(Add-on) ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงานของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ให้ตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะทางของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีทั้งที่พัฒนาโดย DSSW เช่น SOLIDWORKS
Simulation, SOLIDWORKS Electrical, SOLIDWORKS Visualize เป็นต้น และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์รายอื่นๆ ได้แก่ SolidCAM และ
SolidPlant โดยการใช้งานซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) จะเป็นลักษณะของฟังก์ชนั่ เพิม่ เติมบน Tools Bar ในซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS (Plug-in)
หรือซอฟต์แวร์แยกต่างหาก โดยการน�ำไฟล์งานทีไ่ ด้จากซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS มาท�ำงานบนซอฟต์แวร์เสริมแต่ละตัว (Stand-Alone)
ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสามารถสรุปได้ดังนี้
ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ที่ใช้ส�ำหรับการจ�ำลองทางวิศวกรรม

SOLIDWORKS Simulation : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเคราะห์
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของชิ้นงานที่ถูกออกแบบด้วยซอฟต์แวร์
3 มิติ เพื่อตรวจสอบความแข็งแรง คุณภาพ และการท�ำงานของ
ชิ้นงาน โดยสามารถก�ำหนดสภาวะและแรงกระท�ำต่างๆ ในการ
ทดสอบชิน้ งาน  จึงท�ำให้สามารถประเมินคุณภาพของชิน้ งาน และ
ช่วยปรับปรุงคุณภาพชิ้นงานก่อนการผลิตจริง

SOLIDWORKS Plastics : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จ�ำลองการฉีด
พลาสติกตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และจ�ำลองลักษณะการ
ไหลของพลาสติกในระหว่างกระบวนการฉีดพลาสติก รวมถึงการ
ประเมินความเสีย่ งทีเ่ กิดจากการฉีดพลาสติก ซึง่ จะช่วยลดของเสีย
จากกระบวนการฉีดพลาสติก และท�ำให้ผใู้ ช้งานสามารถตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของชิ้นงานได้ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์
จึงช่วยให้การออกแบบชิ้นงานพลาสติกและแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

SolidCAM : เป็นซอฟต์แวร์ทใี่ ช้จำ� ลองการกัดงานด้วยเครือ่ ง CNC
(Computer Numerical Controlled) และก�ำหนดค�ำสัง่ เพือ่ ควบคุม
การท�ำงานของเครื่อง CNC จากไฟล์ชิ้นงาน CAD ที่ออกแบบไว้
โดยซอฟต์แวร์จะช่วยก�ำหนดขนาดวัตถุดิบที่ต้องใช้ แนะน�ำการ
วางต�ำแหน่งวัตถุดิบ ก�ำหนดประเภทของหัวกัด และช่วยก�ำหนด
เส้นทางการกัดงานให้อัตโนมัติเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวม
ถึงแสดงขั้นตอนในการกัดชิ้นงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
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ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ที่ใช้ส�ำหรับการออกแบบเฉพาะทาง

SOLIDWORKS Electrical : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้าทัง้ ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ควบคูไ่ ปกับการออกแบบงาน
ด้านเครื่องกล โดยสามารถจัดท�ำรายการอุปกรณ์ (Bill of Material
: BOM) ที่อยู่ในแบบได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงช่วยในการเดินสายไฟ
แบบอัตโนมัตโิ ดยเชือ่ มโยงกับข้อมูลใน BOM เพือ่ เชือ่ มต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าตามจุดเทอมินอลที่ก�ำหนด

SOLIDWORKS PCB : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบระบบแผง
วงจรไฟฟ้า  (Printed Circuit Board : PCB) โดยจะช่วยเชื่อมโยง
ข้อมูลการออกแบบของระบบแผงวงจรไฟฟ้าและการออกแบบ
งานด้านเครื่องกลเข้าด้วยกัน ท�ำให้การออกแบบแผงวงจรมีความ
รวดเร็วและถูกต้องแม่นย�ำมากยิง่ ขึน้ รวมถึงช่วยให้การแก้ไขแบบ
สามารถท�ำได้โดยง่าย

SolidPlant : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนแบบงานเดินท่อและสายไฟ
ในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นท่อแรงดัน ท่อโรงงาน ท่อระบายน�้ำ โดย
สามารถแสดงรายการอุปกรณ์ (Bill of Material : BOM) ที่อยู่ใน
แบบได้ และมีคลังข้อมูลของชิน้ งานมาตรฐานส�ำหรับการออกแบบ
ระบบท่อและโรงงานให้เลือกใช้จ�ำนวนมาก

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ที่ใช้ส�ำหรับการน�ำเสนอข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล

SOLIDWORKS Composer : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เพิ่มศักยภาพ
ในการสื่อสารเชิงเทคนิค สามารถสร้างภาพส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดซับซ้อนทั้งในลักษณะภาพ 2 มิติ
และ 3 มิติ หรือภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดท�ำคู่มือการ
ประกอบการผลิต คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์ คู่มือการบ�ำรุงรักษา 
และเอกสารการน�ำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสามารถแสดง
รายการอุปกรณ์ (Bill of Material : BOM) ได้

SOLIDWORKS Inspection : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดท�ำเอกสารที่
เกีย่ วข้องการตรวจสอบชิน้ งาน รวมถึงสามารถท�ำงานร่วมกับเครือ่ ง
ตรวจสอบชิน้ งาน (Coordinate Measuring Machine : CMM) เพือ่
เชือ่ มต่อผลการตรวจสอบชิน้ งานและจัดท�ำรายงานการตรวจสอบ
ให้โดยอัตโนมัติ

SOLIDWORKS Visualize : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างภาพกราฟิก
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เพือ่ ใช้นำ� เสนองานออกแบบให้มคี วามสมจริง และ
มีแสงเงาที่สวยงาม

SOLIDWORKS PDM Professional : เป็นซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ควบคุม
บริหารจัดการ และสร้างความปลอดภัยให้กับข้อมูลการออกแบบ
โดยการก�ำหนดสิทธิการใช้งานและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้แก่
ผู้ใช้งานแต่ละรายตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุตสาหกรรม
สัดส่วนรายได้จากการขายซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC) แยกตามประเภทลูกค้า
ประเภทลูกค้า

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

68.23%

68.83%

67.68%

73.41%

- วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

28.50%

26.16%

27.58%

28.76%

- ยานยนต์

15.69%

13.10%

12.27%

15.64%

- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

8.02%

13.27%

11.12%

9.48%

- เครื่องใช้ไฟฟ้า

8.88%

5.93%

6.76%

7.05%

- อุตสาหกรรมการผลิตอื่น

7.15%

10.37%

9.95%

12.49%

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

6.04%

6.64%

3.44%

4.40%

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชั่น

5.31%

3.09%

4.80%

3.40%

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

5.40%

6.37%

8.13%

5.23%

ลูกค้าต่างประเทศ

3.98%

2.38%

4.43%

6.94%

11.04%

12.69%

11.51%

6.62%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

บุคคลธรรมดาและธุรกิจอื่น
รวม

2. ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (Architecture Engineering & Construction : AEC)
ซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เป็นซอฟต์แวร์ทชี่ ว่ ยในการออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
การก่อสร้าง เช่น การออกแบบอาคาร การตกแต่งภายใน รวมถึงการออกแบบโครงสร้างและงานระบบต่างๆ ของอาคาร โดยรายได้จากการขาย
ซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 33 ของรายได้จากการขายซอฟต์แวร์
ทัง้ นี้ ซอฟต์แวร์หลักส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่าย สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุม่ ดังนี้
2.1 ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการเขียนแบบ 2 มิติ : GstarCAD
ซอฟต์แวร์เขียนแบบ 2 มิติ เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับการ
เขียนแบบ 2 มิติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Aided
Design : CAD) เพื่อทดแทนการเขียนแบบด้วยกระดาษ ซึ่งจะ
ช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของสถาปนิกและ
วิศวกรในการเขียนแบบแปลนงานต่างๆ ทัง้ นี้ ซอฟต์แวร์เขียนแบบ
2 มิติ ทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายหลัก ได้แก่ ซอฟต์แวร์ GstarCAD
GstarCAD เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบ 2 มิติ ที่พัฒนา
โดย Gstarsoft Co., Ltd. ประเทศจีน ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้
งานจ�ำนวนมากกว่า  65 ประเทศทั่วโลก เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งาน
ง่าย และสามารถรองรับไฟล์งานออกแบบได้หลากหลายประเภท
ท�ำให้สามารถท�ำงานร่วมกับไฟล์จากซอฟต์แวร์อื่นโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำการแปลงไฟล์ ซึ่งจะไม่ท�ำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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2.2 ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบอาคาร 3 มิติ เทคโนโลยี BIM : ARCHICAD
ซอฟต์แวร์ออกแบบอาคาร 3 มิติ เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงภาพการเขียนแบบจ�ำลองการก่อสร้างในลักษณะ 3
มิติ   ท�ำให้การออกแบบมีความรวดเร็วมากขึ้น และง่ายต่อการน�ำเสนอและสื่อสารข้อมูลให้ฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในการ
เขียนแบบ 3 มิติ ซอฟต์แวร์จะสามารถจัดท�ำแบบก่อสร้างทั้งแบบแปลน 2 มิติ และภาพรูปตัดได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการ
ท�ำงานที่ซ�้ำซ้อนและประหยัดเวลา  ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ออกแบบอาคาร 3 มิติ ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายหลัก ได้แก่ ซอฟต์แวร์ ARCHICAD
ARCHICAD เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย Graphisoft SE ประเทศฮังการี และถือเป็นซอฟต์แวร์แรกส�ำหรับการออกแบบอาคาร
3 มิติ ที่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) เพื่อใช้งานบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) ท�ำให้
ได้รบั การยอมรับจากผูใ้ ช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในยุโรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศญีป่ นุ่ และด้วยเทคโนโลยี BIM ท�ำให้
ซอฟต์แวร์ ARCHICAD สามารถสร้างแบบจ�ำลองเสมือนของอาคารที่แม่นย�ำโดยการเพิ่มข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ลงในแบบก่อสร้าง
อาคาร ท�ำให้เกิดการเชื่อมโยงของข้อมูลและบูรณาการข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ทั้งข้อมูลด้านการออกแบบ การก่อสร้าง วิศวกรรม และ
การจัดซือ้ รวมถึงท�ำให้สามารถถอดปริมาณ BOQ (Bill of Quantity) ท�ำให้ทกุ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน
และสามารถประมาณราคาการก่อสร้างออกมาได้แม่นย�ำ รวมถึงง่ายต่อการบริหารจัดการความคืบหน้าของโครงการ

2.3 ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
กลุม่ บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการท�ำงานของซอฟต์แวร์ GstarCAD และ ARCHICAD ให้ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของลูกค้าผู้ใช้งาน โดยลักษณะการใช้
งานของซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) จะเป็นลักษณะของฟังก์ชั่นเพิ่มเติมบน Tools Bar ในซอฟต์แวร์หลักซึ่งพัฒนาโดยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
รายอื่นๆ ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสามารถสรุปได้ดังนี้
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ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ที่ใช้ส�ำหรับการเขียนแบบ 2 มิติ

CADProfi : เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ที่ ช ่ ว ยให้ ก ารเขี ย นแบบ 2 มิ ติ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีเครื่องมือเฉพาะเพื่อช่วยในการ
ออกแบบ เช่น การถอดปริมาณวัสดุ (BOM/BOQ) และชิ้นส่วน
มาตรฐาน (Library) ซึ่งแบ่งเป็น 4 Modules ประกอบด้วย การ
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม (Architectural) การออกแบบวงจร
ไฟฟ้า  (Electrical) การออกแบบระบบท่อ (HVAC&Piping) และ
การออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical)
ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ที่ใช้ส�ำหรับการออกแบบแบบอาคาร

MEP Modeler : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกับ ซอฟต์แวร์
ARCHICAD เพื่อช่วยออกแบบงานไฟฟ้า  ประปา และระบบปรับ
อากาศในอาคาร โดยสร้างเป็นแบบจ�ำลอง 3  มิติ เช่นเดียวกับตัว
อาคาร เพือ่ ช่วยให้การออกแบบมีความถูกต้องในเรือ่ งของต�ำแหน่ง
และระดับของอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีว่ างตัวในแนวอาคาร เช่น ท่อแอร์ ท่อ
น�้ำดี-น�้ำทิ้ง เมื่อผู้ออกแบบสามารถก�ำหนดต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ต่างๆ ได้ถกู ต้องแม่นย�ำตัง้ แต่ตน้ จะช่วยลดปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ใน
ระหว่างก่อสร้าง รวมถึงท�ำให้การสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้
ก่อสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Eptar : เป็นซอฟต์แวร์ทใี่ ช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ ARCHICAD เพือ่
ใช้ออกแบบ และจัดท�ำรายละเอียดโครงเหล็กเสริมทัง้ ในรูปแบบ 2
มิติ และ 3 มิติ รวมถึงสามารถค�ำนวณและถอดปริมาณเหล็กเสริม
คอนกรีตทั้งหมดที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ท�ำให้สามารถออกแบบ
งานโครงสร้างได้ละเอียดมากขึน้ ลดการเกิดข้อขัดแย้งในแบบ และ
ลดปัญหาความผิดพลาดในงานก่อสร้างได้
ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ที่ใช้ส�ำหรับการเขียนแบบ 3 มิติ

THAIBIM : เป็นซอฟต์แวร์เสริมที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นเอง เพื่อใช้
ร่วมกับซอฟต์แวร์ ARCHICAD ซึ่งจะช่วยท�ำให้สถาปนิกและผู้รับ
เหมาไทยท�ำงานออกแบบ เขียนแบบก่อสร้าง ประมาณราคา ได้
สะดวกมากขึ้น เนื่องจากมีค�ำสั่งการวางโครงสร้างอาคารตามรูป
แบบที่นิยมใช้ในประเทศไทยที่หลากหลายให้เลือกใช้ใน Library,
การใส่เหล็กเสริมใน เสา คาน พื้น แบบอัตโนมัติ, รวมถึงการถอด
ปริมาณวัสดุที่ใช้ในทุกส่วนของอาคาร

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

39

2.4 ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบเฉพาะทาง
กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ 3 มิติ อื่นๆ ที่ใช้ส�ำหรับการออกแบบเฉพาะทางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มี
ความหลากหลาย ซึ่งซอฟต์แวร์ในส่วนนี้จะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ท�ำงานอิสระแยกต่างหาก (Stand-Alone) ซึ่งสามารถน�ำไฟล์งานที่
ได้จากซอฟต์แวร์ GstarCAD หรือ ARCHICAD มาพัฒนาต่อยอดได้ ทัง้ นี้ ซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบเฉพาะทางทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่าย
สามารถสรุปได้ดังนี้
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับออกแบบงานระบบ (MEP) ในอาคาร

CADEWA : เป็นซอฟต์แวร์จากประเทศญีป่ นุ่ ทีใ่ ช้ชว่ ยออกแบบงาน
วิศวกรรมระบบในอาคาร ซึง่ ประกอบด้วยระบบไฟฟ้า ระบบประปา
และสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ โดยมีคำ� สัง่ ทีช่ ว่ ยให้การออกแบบ
ท�ำได้ง่ายขึ้น เช่น การเดินท่อน�้ำที่ใส่อุปกรณ์ให้โดยอัตโนมัติ การ
ตรวจสอบการชนกั น ของงานระบบ และค� ำ สั่ ง ช่ ว ยนั บ จ� ำ นวน
อุปกรณ์ที่ใช้ในแบบเพื่อถอดปริมาณ โดยรองรับเทคโนโลยี BIM  
ซึ่งสามารถรับเข้าและส่งออกไฟล์มาตรฐาน IFC เพื่อให้โปรแกรม
BIM อื่น น�ำข้อมูลไปใช้งานได้
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของอาคาร

Prota Structure : เป็นซอฟต์แวร์ทวี่ ศิ วกรใช้ในการวิเคราะห์ความ
แข็งแรงของอาคาร โดยสามารถสร้างแบบจ�ำลองโครงสร้างอาคาร
3 มิติ หรือน�ำไฟล์แบบจ�ำลองโครงสร้างอาคารจากซอฟต์แวร์อื่น
มาใช้ในการค�ำนวณเพื่อก�ำหนดมาตรฐานเหล็กและคอนกรีตที่
ใช้   และท�ำการวิเคราะห์ความแข็งแรงของอาคารที่ออกแบบ เพื่อ
ตรวจสอบว่าอาคารสามารถคงอยู่ได้ในสภาวะการต่างๆ  เช่น เมื่อ
เกิดแผ่นดินไหว หรือพายุ พร้อมทัง้ สร้างรายงานการค�ำนวณให้โดย
อัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานออกแบบมีความถูกต้องและรวดเร็ว
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับบริหารจัดการข้อมูล

Oracle Primavera : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหารจัดการโครงการ
(Project Management) ทั้งการวางแผน ล�ำดับเหตุการณ์ต่างๆ
รวมไปถึงควบคุมและบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่
ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ทมี่ คี วาม
ซับซ้อนของกิจกรรมและจ�ำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ท�ำให้
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถท�ำงานร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และ
บริหารภาพรวมของโครงการได้ดียิ่งขึ้น
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ArchiFM : เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับใช้บริหารจัดการอาคาร (Facility
Management) ที่ใช้งานร่วมกับระบบ BIM เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่
ละเอียด ถูกต้อง และแม่นย�ำ ตั้งแต่การค�ำนวณขนาดพื้นที่ การ
จัดท�ำรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร รวมถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติการซ่อมบ�ำรุง ตลอดจนการวางแผนการใช้งานและ
ซ่อมบ�ำรุง  โดยสามารถเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ เข้ากับระบบฐาน
ข้อมูลอื่น เช่น ERP เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการอาคารเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ExtrAXION : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ประมาณราคาก่อสร้างจากแบบ
ก่อสร้าง โดยการหาความยาวเส้น ค�ำนวณพื้นที่ และนับปริมาณ
วัสดุอุปกรณ์ในแบบก่อสร้าง ข้อมูลที่ค�ำนวณได้จะเชื่อมโยงกับ
Work Breakdown Structure (WBS) เพื่อค�ำนวณหาปริมาณงาน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยอัตโนมัติ

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการจัดท�ำภาพเสมือนจริง

Artlantis : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างภาพกราฟิกส�ำหรับน�ำเสนอ
ทัศนียภาพ (Perspective) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ทัง้ งานออกแบบอาคาร,
ตกแต่งภายใน, งานภูมสิ ถาปัตย์, งานออกแบบเครือ่ งประดับ และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการน�ำเสนองาน Animation ที่มีคุณภาพ
สูงในรูปแบบงานทัศนียภาพเสมือนจริง การน�ำเสนองานแบบ VR
Panoramas และ VR Objects

Twinmotion : เป็นซอฟต์แวร์ทใี่ ช้สร้างภาพเคลือ่ นไหว (Animation)
แบบเรียลไทม์  โดยสามารถอ้างอิงภูมปิ ระเทศหรือรายละเอียดโดย
รอบจาก Google Earth ได้ท่ัวโลก ท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถจ�ำลอง
สถานที่ตั้ง Project และรายละเอียดรอบนอกได้อย่างแม่นย�ำ
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V-Ray : เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับสร้างภาพกราฟิกของงานออกแบบ
อาคารทั้งภายนอกและภายในที่มีความสมจริง ซึ่งมีคุณภาพงาน
ในระดับดีมาก โดยต้องท�ำงานร่วมกับซอฟต์แวร์หลักในการสร้าง
โมเดล

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับสร้างโมเดล 3 มิติ ทั่วไป

SketchUp Pro : เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบ 3 มิติ ส�ำหรับออกแบบ
สถาปัตยกรรมบ้าน อาคาร งานระบบ ที่ออกแบบมาให้ใช้งาน
ได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีค�ำสั่งส�ำหรับจัดการชิ้นงาน 3 มิติ ในการ
ท�ำงานร่วมกับ Google Map และ Google Earth เพื่อสร้างแผนที่
ทางภูมิศาสตร์ หรือน�ำอาคารที่ออกแบบไปวางบน Google Earth
เพื่อสร้างความสมจริง

ZBrush : เป็นซอฟต์แวร์สำ� หรับใช้ปน้ั โมเดล 3 มิติ (3D Sculpture)
โดยมีเครือ่ งมือหลากหลายแบบทีช่ ว่ ยในการปัน้ โมเดลทีง่ า่ ยต่อการ
ใช้งาน และท�ำให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งโมเดลและแก้ไขงาน
ได้อย่างอิสระ โดยมีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกับการปั้นจริง
ท�ำให้สามารถสร้างผลงานที่มีรูปทรงพิเศษที่มีความโดดเด่น จึง
นิยมใช้ในงานโมเดลที่มีรายละเอียดสูง เช่น งาน Animation หรือ
งาน Compute Graphic ในภาพยนตร์ต่างๆ

Rhinoceros : เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับสร้างโมเดล หรือชิ้นงาน 3
มิติ ส�ำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความทันสมัย โดยมี
ความโดดเด่นในการสร้างรูปทรงอิสระ หรือ Free Form ท�ำให้นัก
ออกแบบสามารถถ่ายทอดจินตนาการได้อย่างไร้ขีดจ�ำกัด
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง ได้แก่  ผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง สถาปนิก ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
สัดส่วนรายได้จากการขายซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (AEC) แยกตามประเภทลูกค้า
ประเภทลูกค้า
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
- วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)
- ยานยนต์
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุตสาหกรรมการผลิตอื่น
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชั่น
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
ลูกค้าต่างประเทศ
บุคคลธรรมดาและธุรกิจอื่น
รวม

ปี 2559
21.05%
5.01%
3.23%
1.65%
3.82%
7.34%
39.81%
9.90%
0.90%
8.18%
20.17%
100.00%

ปี 2560
24.04%
7.88%
3.85%
1.75%
3.03%
7.54%
35.16%
11.64%
0.87%
7.90%
20.38%
100.00%

ปี 2561
26.52%
7.77%
2.65%
2.44%
6.64%
7.01%
35.44%
12.03%
0.09%
8.71%
17.21%
100.00%

ปี 2562
31.05%
10.15%
5.68%
2.63%
3.94%
8.66%
40.06%
7.40%
1.42%
8.50%
11.56%
100.00%

2.2 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (Hardware)

เพื่อเป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญในธุรกิจจัดจ�ำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ กลุ่มบริษัทฯ ยังจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ด้านการออกแบบ 3 มิติ เช่น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) และเครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner) รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยในปี
2559-2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.89 ร้อยละ 19.41 ร้อยละ
33.17 และร้อยละ 34.93 ของรายได้จากการขาย ตามล�ำดับ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เป็นเทคโนโลยีการผลิตชิ้นงานจากไฟล์งานออกแบบ 3 มิติ (3D CAD) ด้วยกระบวนการเติมเนื้อ
วัสดุ (Additive Manufacturing) โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการค�ำนวณข้อมูลจากไฟล์งานออกแบบ 3 มิติ (3D CAD) เพื่อพิมพ์เนื้อวัสดุต่อกัน
เป็นชัน้ ๆ ด้วยความละเอียดระดับไมครอน (1 ไมครอน เท่ากับ 0.001 มิลลิเมตร) จนเป็นชิน้ งานตามทีอ่ อกแบบได้อย่างเสมือนจริง สามารถ
จับต้องได้ รวมถึงน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ท�ำให้ผู้ออกแบบสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�ำ
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ปัจจุบัน เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) และวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์ (Material) ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่าย สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ประกอบด้วย เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Grade) และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้งานทั่วไป (General Use)
ทั้งนี้ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีดังนี้
1.1 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Grade)
เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ประเภทนีจ้ ดั จ�ำหน่ายโดย APP และ APP Indo เป็นเครือ่ งพิมพ์ขนาดใหญ่ทมี่ คี วามแม่นย�ำสูง สามารถผลิตชิน้
งานทีม่ คี วามซับซ้อนได้อย่างเทีย่ งตรง แม่นย�ำ และรวดเร็ว รวมทัง้ มีวสั ดุทใี่ ช้ในการพิมพ์หลายประเภท ท�ำให้สามารถก�ำหนดคุณสมบัตทิ าง
วิศวกรรมของชิน้ งานได้หลากหลาย จึงเหมาะส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ (Automotive), การบินและอวกาศ (Aerospace),
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Appliance), การแพทย์ (Health Care), ทันตกรรม (Dental) เป็นต้น
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่ APP และ APP Indo จัดจ�ำหน่าย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Stratasys จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้น�ำในตลาดเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระดับโลก ทั้งนี้ เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ ของ Stratasys สามารถจ�ำแนกได้
ตามวัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพิมพ์ชิ้นงาน ดังนี้
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM
(Fused Deposition Modeling)
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM เป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้รับ
ความนิยมและมีการใช้งานมากทีส่ ดุ ในปัจจุบนั โดยเป็นเครือ่ งพิมพ์
ที่ใช้วัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติก (Thermo Plastic) ซึ่งเป็น
พลาสติกที่เมื่อหลอมละลายแล้วสามารถน�ำมาขึ้นรูปกลับมาใช้
ใหม่ได้ เช่น ABS, PLA, PET, Nylon เป็นต้น กระบวนการท�ำงาน
ของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้จะเริ่มต้นจากการหลอมเส้นพลาสติกให้
กลายเป็นของเหลวแล้วฉีดออกมาเป็นเส้นด้วยหัวฉีดในแนวระนาบ
เป็นชัน้ ๆ เพือ่ ขึน้ รูปชิน้ งานตามข้อมูลไฟล์ออกแบบ 3 มิติ ชิน้ งานที่
ได้จะมีลักษณะเป็นวัตถุแข็งทึบแสง จึงเหมาะส�ำหรับงานประเภท
ทีต่ อ้ งการความแข็งแรงของชิน้ งาน เช่น ตัวอย่างชิน้ งานส�ำหรับการ
ทดสอบประกอบ, อุปกรณ์จับยึด (Jig & Fixture), ชิ้นส่วนส�ำหรับ
ใช้งานจริง (End Use Part) และเครื่องมือแพทย์ เป็นต้น
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ Polyjet
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ Polyjet เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วัสดุ
ประเภทเรซิ่นที่มีความไวต่อแสง (Photo Resin) ในการพิมพ์ โดย
เรซิน่ จะแข็งตัวในจุดทีโ่ ดนแสง กระบวนการท�ำงานของเครือ่ งพิมพ์
ประเภทนี้จะเริ่มต้นด้วยการฉีดเรซิ่นเหลวออกมา  แล้วฉายแสง
UV เพื่อให้เรซิ่นแข็งตัวท�ำให้เกิดรูปร่างขึ้นทีละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ
จนได้เป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ ชิ้นงานที่ได้จะมีความละเอียดสูง
สามารถพิมพ์งานทีม่ หี ลายสีหรือหลายวัสดุได้ในหนึง่ ชิน้ จึงเหมาะ
ส�ำหรับงานทีพ่ นื้ ผิวมีความละเอียดซับซ้อน หรืองานทีต่ อ้ งการความ
สวยงาม เช่น Model สินค้าตัวอย่าง และงานด้านทันตกรรม เป็นต้น
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นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ ยี่ห้อ Desktop Metal จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ทีม่ เี ทคโนโลยีในการ
พิมพ์ชนิ้ งานทีเ่ ป็นโลหะด้วยความรวดเร็ว ใช้งานง่าย และปลอดภัย
เนื่องจากไม่ต้องใช้ผงโลหะที่เป็นอันตราย โดยจะท�ำงานด้วยการ
พิมพ์โลหะที่ประสานขึ้นเป็นชั้นๆ จากนั้นจึงน�ำชิ้นงานไปท�ำการ
ล้างตัวประสานออกด้วยเครือ่ งล้าง หลังจากนัน้ จึงน�ำชิน้ งานไปเข้า
เตาอบ เพื่อที่จะน�ำความร้อนของชิ้นงานไปใกล้จุดหลอมเหลว ซึ่ง
จะท�ำให้ผงโลหะประสานเป็นเนือ้ เดียวกันจนเป็นโลหะในทีส่ ดุ ทัง้ นี้
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการท�ำการตลาดส�ำหรับเครื่อง
Desktop Metal

1.2 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้งานทั่วไป (General Use)
เครื่องพิมพ์ 3 มิติประเภทนี้ จัดจ�ำหน่ายโดย APP เป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ที่มีขนาดเล็ก น�้ำหนักเบา และราคาย่อมเยา เหมาะ
ส�ำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก ไม่มีความซับซ้อน เช่น แบบจ�ำลองขนาดเล็ก, สื่อการเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก เป็นต้น  
ปัจจุบัน เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้งานทั่วไปที่ APP จัดจ�ำหน่ายมีจ�ำนวน 3 ยี่ห้อ ประกอบด้วย (1) Sindoh จากประเทศเกาหลี
(2) Formlabs จากประเทศสหรัฐอเมริกา และ (3) XYZ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในการจัดจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้งาน
ทั่วไป บริษัทฯ จะจ�ำหน่ายโดยใช้ช่องทางออนไลน์เป็นหลักผ่าน www.8baht.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ

Sindoh

Formlabs

XYZ

2. เครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner)
เครื่องสแกน 3 มิติ ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายเป็นเทคโนโลยีระบบการตรวจวัดด้วยแสงแบบ 3 มิติ เพื่อใช้ในงานด้านการตรวจ
สอบของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ (Industrial Inspection) จึงเหมาะส�ำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความรวดเร็ว และแม่นย�ำในการ
ตรวจสอบ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอากาศยาน เป็นต้น โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายเครือ่ งสแกน 3 มิติ GOM จาก Gom GmbH. ประเทศเยอรมนี ซึง่ เป็นผูน้ ำ� เทคโนโลยีระบบด้านการตรวจวัด 3 มิติ ความละเอียดสูง
ด้วยเทคโนโลยี Optical Metrology System ซึ่งเป็นการใช้ 3D Scanner ร่วมกับซอฟต์แวร์ส�ำหรับงานด้านการตรวจสอบโดยเฉพาะ ทั้งนี้
APP และ APP Indo เริ่มจัดจ�ำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ  GOM อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562
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3. อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ
นอกเหนือจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังจ�ำหน่ายอุปกรณ์ที่เป็น
อะไหล่ รวมถึงวัสดุสนิ้ เปลืองต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้ควบคูก่ บั ส�ำหรับเครือ่ งพิมพ์และเครือ่ งสแกน เช่น วัสดุสำ� หรับพิมพ์ประเภทต่างๆ น�ำ้ ยาล้างชิน้
งาน ถาดรองชิ้นงาน และชิ้นส่วนอะไหล่ เป็นต้น  
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ได้แก่ ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา
สัดส่วนรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (ฮาร์ดแวร์) แยกตามประเภทลูกค้า
ประเภทลูกค้า

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต

25.47%

46.74%

56.15%

27.38%

- วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

1.60%

10.06%

2.81%

2.69%

- ยานยนต์

6.55%

12.41%

12.10%

13.70%

14.98%

8.48%

3.71%

2.40%

- เครื่องใช้ไฟฟ้า

1.04%

11.51%

2.92%

5.37%

- อุตสาหกรรมการผลิตอื่น

1.31%

4.28%

34.61%

3.22%

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง

3.82%

1.73%

4.08%

0.87%

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชั่น

5.93%

11.41%

4.81%

34.97%

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ

38.56%

22.83%

30.09%

26.56%

0.28%

2.12%

1.20%

7.19%

25.94%

15.16%

3.67%

3.02%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ลูกค้าต่างประเทศ
บุคคลธรรมดาและธุรกิจอื่น
รวม

2.3 การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ

เพื่อเป็นการเติมเต็มโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ ของกลุ่มบริษัทฯ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ
วงจร กลุ่มบริษัทฯ จึงมีการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ แก่ลูกค้า ซึ่งสามารถแบ่งการบริการดังกล่าวออก
เป็น 4 ประเภท ดังนี้
1. บริการ Subscription Services
เนื่องจากซอฟต์แวร์และโซลูช่ันที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายเป็นเทคโนโลยีดา้ นการออกแบบที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางในการใช้งาน ไม่วา่ จะเป็นซอฟต์แวร์ หรือเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ยีห่ อ้ Stratasys กลุม่ บริษทั ฯ จึงมีนโยบายในการขายซอฟต์แวร์และ
โซลูชั่นพร้อมกับแพ็คเกจบริการ Subscription Services เป็นเวลา 1 ปี  และเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาให้บริการ Subscription Services
ในครั้งแรกแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกที่จะต่ออายุสัญญาบริการ Subscription Services เพิ่มเติมได้คราวละ 1-3 ปี โดยมีอัตราค่าบริการ
และเงื่อนไขการให้บริการตามที่ก�ำหนดส�ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาของบริการ Subscription Services ลูกค้าจะได้รับ
สิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์ หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ของลูกค้า โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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สิทธิพิเศษของ Subscription Services ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์
• บริการอัพเกรดเวอร์ชนั (Software Upgrade) : บริการ บริการ
อัพเกรดเวอร์ชนั ใหม่ ตลอดระยะเวลาบริการหลังการขาย โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อเสริมประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของซอฟต์แวร์
• บริการฝึกอบรม : ลูกค้าสามารถเข้าอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่ศูนย์ฝึก
อบรมของ DETI โดยผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้งานจะได้รับ
ประกาศนียบัตร (Certificate) รับรองการใช้งานซอฟต์แวร์
• บริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Support)
: บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมให้ค�ำปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ
ผ่านช่องทางการให้บริการ ดังนี้
Hotline Service : การบริการให้ค�ำปรึกษาต่างๆ เกี่ยว
กับการใช้งานซอฟต์แวร์ทางโทรศัพท์ ในเวลาท�ำการ ตั้งแต่เวลา 
8.30- 17.00 น.
Online Service : การบริการแก้ไขปัญหาผ่านการสนทนา
ในช่องทางออนไลน์ รวมถึงการ Remote Access เพื่อช่วยแก้
ปัญหาอย่างรวดเร็ว
Onsite Service : การบริการด้วยการส่งผู้เชี่ยวชาญ
(Application Engineer) ไปให้ค�ำปรึกษา และค�ำแนะน�ำในการ
แก้ปัญหาร่วมกับทีมงานของลูกค้า  เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการ
• บริการอื่น : ลูกค้าสามารถ download ข้อมูล หรือสื่อการใช้
งานต่างๆ ไปใช้งานเพิ่มเติม เช่น 3D Object หรือ Library
ส�ำเร็จรูป เช่น สกรู น็อต หน้าต่าง ประตู เป็นต้น ส�ำหรับน�ำไป
ใช้ในงานออกแบบ หรือวีดีโอสอนการใช้ค�ำสั่งต่างๆ เป็นต้น
ตลอดจนสิทธิในการใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ
สิทธิพิเศษของ Subscription Services ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
• บริ ก ารตรวจเช็ ค สภาพ บ� ำ รุ ง รั ก ษา  และเปลี่ ย นอะไหล่ :
บริการตรวจเช็คสภาพและบ�ำรุงรักษาเครื่อง (Preventive
maintenance) ทุก 4 เดือน หรือ 3 ครั้งต่อปี เพื่อให้เครื่องอยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้อย่างสมบูรณ์ รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่
ทดแทนตามสัญญา 
• บริ ก ารฝึ ก อบรม : ลู ก ค้ า สามารถเข้ า อบรมการใช้ ง าน
เครื่องพิมพ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
• บริการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Support) :
บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้ค�ำปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านช่องทางการให้บริการ ดังนี้
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

Hotline Service : การบริการให้ค�ำปรึกษาต่างๆ และ
แก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการใช้งานทางโทรศัพท์ ในเวลาท�ำการ ตัง้ แต่
เวลา 8.30-17.00 น. ที่ Hotline 081-936-9914
Onsite Service : การบริการนอกสถานที่โดยการส่งผู้
เชีย่ วชาญไปยังส�ำนักงานของลูกค้า เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ ร่งด่วนด้วย
ความรวดเร็ว และถูกต้อง
• บริการผลิตชิ้นงาน : กรณีที่เครื่องพิมพ์ของลูกค้ามีปัญหา
ระหว่างการใช้งาน ท�ำให้เครื่องไม่สามารถท�ำงานได้ หรืออยู่
ระหว่างการน�ำเข้าชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนจากผู้ผลิต ลูกค้า
สามารถส่งไฟล์งานที่ถูกต้องสมบูรณ์มาให้บริษัทฯ ท�ำการ
ผลิตชิ้นงานของลูกค้า  ด้วยเครื่องของบริษัทฯ ได้ ซึ่งจะมีค่า
ใช้จ่ายเฉพาะค่าวัสดุที่ใช้ในการผลิตตามจริงเท่านั้น โดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายส�ำหรับชั่วโมงการท�ำงานของเครื่อง และ
ค่าแรงวิศวกร
2. บริการด้านการออกแบบ 3 มิติ ตามความต้องการของ
ลูกค้า (Customized Services)
บริษัทฯ ให้บริการด้านการออกแบบ 3 มิติ ตามความ
ต้องการของลูกค้า  โดยอาศัยประสบการณ์และความช�ำนาญของ
บุคลากร ตลอดจนความพร้อมด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะทางของลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
ทั้งส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรมและ
การก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์เสริม (Customization)
เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการเฉพาะทางของลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ตั ว อย่ า งบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการออกแบบ 3 มิ ติ ส� ำ หรั บ
อุตสาหกรรม
• บริการสร้างไฟล์ออกแบบ 3 มิติ และวิเคราะห์งานออกแบบ
ทางวิศวกรรม
• บริการจัดท�ำงานน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยภาพเรนเดอร์เสมือน
จริงและภาพเคลื่อนไหวแบบอินเตอร์แอกทีฟ
• บริ ก ารพั ฒ นาโปรแกรมเสริ ม เฉพาะด้ า นเพื่ อ ท� ำ งานบน
ซอฟต์แวร์หลักอย่าง SOLIDWORKS
ตั ว อย่ า งบริ ก ารช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการออกแบบ 3 มิ ติ ส� ำ หรั บ
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
• บริการสร้างแบบจ�ำลองอาคาร 3 มิติ บนมาตรฐาน BIM
• บริการจัดท�ำแอนิเมชั่นน�ำเสนองาน รวมถึงงานน�ำเสนอด้วย
เทคโนโลยี AR และ VR
• บริ ก ารพั ฒ นาโปรแกรมเสริ ม เฉพาะด้ า น และสร้ าง BIM
Object ซึ่งเป็นแบบชิ้นงาน 3 มิติ เพื่อสร้างเป็น Library
ส�ำเร็จรูป ส�ำหรับใช้ในงานออกแบบ และสร้างเป็นแบบจ�ำลอง
เสมือนจริงส�ำหรับน�ำเสนองาน  
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3. บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume Production
RP ให้บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume Production ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ Scan &
Reverse Engineering ขึน้ รูป ออกแบบ ปรับปรุงชิน้ งาน 3 มิติ ไปจนถึงผลิตเป็นชิน้ งานต้นแบบ โดยใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ ตามความเหมาะสม
ของการผลิตงานแต่ละประเภท ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer), เครื่อง Vacuum Casting, เครื่อง CNC (Computer Numerical
Control)
4. บริการฝึกอบรม
DETI ให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบอุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรมแบบครบวรจรทีม่ ปี ระสบการณ์
มานานกว่า 18 ปี ปัจจุบนั DETI ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น SOLIDWORKS Authorized Training Center จาก DSSW และ Authorized Training
Center จาก Autodesk, Inc.
ศูนย์ฝึกอบรม DETI เป็นศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที่มุ่งเน้นในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้
ใช้งานซอฟต์แวร์ให้สามารถน�ำไปใช้ในการท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยกระบวนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติให้สามารถน�ำความรู้
ไปใช้งานจริง ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้รบั การฝึกอบรมโดยทีมงานผูส้ อน (Trainer) มืออาชีพทีม่ คี วามพร้อมทัง้ ด้านเทคนิคการสอน ประสบการณ์จริง
ในการท�ำงาน และมีความเชีย่ วชาญในการใช้งานซอฟต์แวร์ โดย Trainer ของ DETI จะต้องผ่านการอบรมและได้รบั การรับรอง (Certified)
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
หลักสูตรที่ DETI เปิดสอนมีความหลากหลายเพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมสามารถเลือกอบรมได้ตามความสนใจ หรือความต้องการทีจ่ ะน�ำ
ไปใช้ในการท�ำงานได้จริง ไม่ว่าจะเป็น SOLIDWORKS, ARCHICAD, AutoCAD, Revit, SketchUp หลักสูตรที่เปิดสอนมีตั้งแต่ระดับพื้น
ฐานจนถึงระดับสูง โดยจะใช้เวลาในการอบรมประมาณ 1-4 วัน ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของหลักสูตร นอกจากนี้  DETI ยังให้บริการจัดหลักสูตร
อบรมพิเศษตามความต้องการของลูกค้านอกสถานที่ (Customize Onsite) ซึง่ ลูกค้าสามารถก�ำหนดหัวข้อการฝึกอบรมเพือ่ ให้เหมาะสมกับ
การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อจบการอบรมในแต่ละหลักสูตร ผู้เข้าอบรมจะได้รับการทดสอบ
เพื่อประเมินความสามารถและทักษะการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificated) เพื่อเป็นการ
รับรองความสามารถการใช้ซอฟต์แวร์ของผู้เข้าอบรมแต่ละราย
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนของ DETI ในปัจจุบัน มีดังนี้

หลักสูตรซอฟต์แวร์การออกแบบด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
ประเภทของหลักสูตร

วิชาที่เปิดสอน

SOLIDWORKS Standard Course :
หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ส�ำหรับการออกแบบ
วัตถุประเภทต่างๆ

- SOLIDWORKS Basic
- SOLIDWORKS Essentials
- SOLIDWORKS Advanced Part Modeling
- SOLIDWORKS Assembly Modeling
- SOLIDWORKS Surface
- SOLIDWORKS Drawing
- SOLIDWORKS Sheet Metal
- SOLIDWORKS Weldments
- SOLIDWORKS Mold Design
- SOLIDWORKS CAD Productivity Tools

SOLIDWORKS Communication :
หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ส�ำหรับการน�ำเสนอ
ผลงาน

- SOLIDWORKS PhotoView 360
- SOLIDWORKS Animation
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ประเภทของหลักสูตร

วิชาที่เปิดสอน

SOLIDWORKS Simulation Course :
หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ส�ำหรับการทดสอบทาง
วิศวกรรม

- SOLIDWORKS Simulation
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
- SOLIDWORKS Flow Simulation
- SOLIDWORKS Simulation Dynamics
- SOLIDWORKS Simulation Nonlinear
- SOLIDWORKS Motion
- FEA with SOLIDWORKS

SOLIDWORKS Special Course :
หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ส�ำหรับการออกแบบ
งานเฉพาะทาง

- SOLIDWORKS Electrical 2D
- SOLIDWORKS Electrical 3D
- SOLIDWORKS Motion
- SolidCAM 2.5D Milling
- SolidCAM 3D Milling
- Product Design for Plastic
- SOLIDWORKS Routing

หลักสูตรซอฟต์แวร์การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง
ประเภทของหลักสูตร

วิชาที่เปิดสอน

ARCHICAD Course :
หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ ARCHICAD ในการสร้าง BIM Model

- ARCHICAD Workshop
- ARCHICAD BIM Basic
- ARCHICAD BIM Intermediate

Revit Course :
หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ Revit ในการสร้าง BIM Model

- Revit for Architecture Workshop
- Revit for Architecture Basic
- Revit for Structure
- Revit for MEP

AutoCAD Course :
หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ AutoCAD ในการเขียนแบบ 2 มิติ

- AutoCAD 2D Basic
- AutoCAD 2D Intermediate

Special Course :
หลักสูตรการใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบอื่นๆ

- SketchUp Pro Basic
- Basic Drawing

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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3 การตลาดและการแข่งขัน
3.1 กลยุทธ์ในการแข่งขัน

1. จัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ชนั้ น�ำทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ในการจั ด จ� ำ หน่ า ย
ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ จึงให้ความ
ส�ำคัญอย่างมากในการสรรหาผลิตภัณฑ์ โดยจะเน้นซอฟต์แวร์
และผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงจาก
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงชั้นน�ำของโลก และได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล เพือ่ สร้างความแตกต่าง
ในการแข่งขัน  และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ทีต่ อ้ งปรับตัวตามเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ
จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ให้
กับหลายผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ชั้นน�ำระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น
SOLIDWORKS ทีพ่ ฒ
ั นาโดย DSSW ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็น
ผู้น�ำในตลาดซอฟต์แวร์ 3 มิติ ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม
โดย SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์แรกๆ ที่สามารถใช้งานบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ท�ำให้ใช้งานได้ง่ายและได้รับความ
นิยมจากผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ ยังมีซอฟต์แวร์
ARCHICAD ที่พัฒนาโดย Graphisoft SE ประเทศฮังการี ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์แรกส�ำหรับการเขียนแบบ 3 มิติ ที่เริ่มพัฒนาเทคโนโลยี
Building Information Modeling (BIM) เพือ่ ใช้งานบนคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคล (Personal Computer) ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทฯ ยัง
มีส่วนส�ำคัญในการน�ำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัยที่จะช่วยยกระดับ
อุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศให้ทัดเทียมสากล โดยการ
คัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) ยี่ห้อ Stratasys จากประเทศ
สหรัฐอเมริกา, เครื่องพิมพ์โลหะ 3 มิติ ยี่ห้อ Desktop Metal จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงเครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner)
ยี่ห้อ GOM ประเทศเยอรมนี ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความ
นิยมและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับต้นๆ ของโลก การ
ที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผู้
ผลิตชั้นน�ำดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถ
ในการวิเคราะห์ตลาด และความต้องการของลูกค้าได้อย่างดี เมื่อ
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรวมถึงการคาดการณ์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการออกแบบได้อย่างแม่นย�ำ จึง
ช่วยเพิ่มโอกาสของกลุ่มบริษัทฯ ในการต่อยอดธุรกิจได้อย่างต่อ
เนื่อง และมั่นคงในอนาคต
2. การให้บริการที่ครบวงจรและมีคุณภาพระดับมืออาชีพ
กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ส�ำหรับการ
ออกแบบทัง้ ทางด้านอุตสาหกรรม ด้านสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง
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ตลอดจนเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ
(ฮาร์ดแวร์) ไม่ว่าจะเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ
รวมถึงให้บริการที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นบริการ Subscription
Services บริการศูนย์ฝึกอบรม บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบ รวม
ไปถึ ง บริ ก ารด้ า นการออกแบบตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า 
ท�ำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ
วงจร และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นบริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ สถาปนิก ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมา สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงาน
ภาครัฐ
นอกจากนี้ กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ยั ง มุ ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารที่ มี
คุณภาพแก่ลูกค้า  โดยเริ่มตั้งแต่บริการก่อนการขาย (Pre-Sale)
เจ้าหน้าที่ส่วนงานขายจะสอบถามถึงความต้องการของลูกค้า 
หลังจากนั้นจะท�ำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนงานเทคนิค เพื่อน�ำ
เสนอโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสาธิตการใช้งานจริงของ
ซอฟต์แวร์ และ/หรือผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้เห็นถึงตัวอย่างชิ้นงาน
ที่ได้จากการใช้งานจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า  และ
ภายหลังจากที่ลูกค้าเลือกซื้อซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์แล้ว กลุ่ม
บริษัทฯ จะมีการจัดฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดพื้นฐานความรู้
และทักษะที่จ�ำเป็นในการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้
งานสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการท�ำงานได้
จริง รวมถึงบริการอัปเกรดเวอร์ชันซอฟต์แวร์เพื่อให้ลูกค้าสามารถ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนบริการให้ความช่วย
เหลือโดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคนิคทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญและ
ประสบการณ์ที่ผ่านการอบรมและได้การรับรอง (Certified) จาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งพร้อมให้ค�ำปรึกษา ค�ำแนะน�ำ และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางการ
ให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล หรือระบบ
ออนไลน์ ตลอดจนการเข้าไปแก้ไขปัญหาถึงสถานที่ของลูกค้า 
(Onsite) ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการใช้
บริการกับกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
3. เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ
ชั้นน�ำระดับโลก
จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและเป็นหนึ่ง
ในผู้น�ำในธุรกิจจัดจ�ำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ อย่าง
ครบวงจรในประเทศไทย กลุ่มบริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลกในการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น SOLIDWORKS,
ARCHICAD, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Stratasys, เครื่องพิมพ์โลหะ
3 มิติ ยี่ห้อ Desktop Metal หรือเครื่องสแกน 3 มิติ ยี่ห้อ GOM  
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ และด�ำเนินงานร่วมกันภายใต้แนวคิดของการ
รายงานประจำ�ปี 2562

เป็นพันธมิตรทางธุรกิจต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงการ
ก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจร่วมกัน ด้วยความสัมพันธ์ทดี่ กี บั พันธมิตร
ทางธุรกิจท�ำให้ได้รับการสนับสนุนในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของกลุ่มบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทฯ ยัง
สามารถบริหารงานให้ยอดขายมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ
สามารถตอบสนองนโยบายต่างๆ ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�ำหรับซอฟต์แวร์และบริการที่
เกีย่ วข้องกับ SOLIDWORKS จนท�ำให้ได้รบั สิทธิในการจัดจ�ำหน่าย
SOLIDWORKS เพิ่มเติมในประเทศพม่า  และอินโดนีเซีย จาก
ปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวสะท้อนถึงความต่อเนื่องในการด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง
4. ที ม ผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรมี ป ระสบการณ์ แ ละความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจ
ที ม ผู ้ บ ริ ห ารของกลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจจัดจ�ำหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ
มาเป็นระยะเวลากว่า  25 ปี ท�ำให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการออกแบบ การ
จัดหาผลิตภัณฑ์ การท�ำการตลาด รวมถึงเข้าใจความต้องการ
ของผู้ใช้งาน สามารถก�ำหนดกลยุทธ์การตลาดและแนวทางการ
บริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจ
จัดจ�ำหน่ายโซลูชั่นเพื่อการออกแบบ 3 มิติ เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัย
บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถ
น�ำเสนอซอฟต์แวร์หรือโซลูชนั่ ทีต่ อบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งบุคลากรของกลุ่มบริษัทฯ ในส่วน
ของฝ่ายเทคนิค (Technical Support) จะต้องผ่านการอบรมและ
ได้รับการรับรอง (Certified) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้
กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายสนับสนุนให้ทีมงานขายผ่านการรับรอง
(Certified) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
บุคลากรของกลุม่ บริษทั ฯ มีความรูแ้ ละความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่
น�ำเสนอต่อลูกค้าอย่างลึกซึง้ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและให้คำ� แนะน�ำในการแก้ไขปัญหาทีซ่ บั ซ้อนของผูใ้ ช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ
ความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา
5. การประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดอย่ า งสม�่ ำ เสมอเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ ่ ม
บริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ ช่องทางออนไลน์
เนื่ อ งด้ ว ยพฤติ ก รรมของกลุ ่ ม เป้ า หมายที่ เ ปลี่ ย นไปรั บ ข้ อ มู ล
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มุ่ง
เน้นในการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้เข้าถึงตรงกลุม่
เป้าหมาย รวมถึงการผลิตคอนเทนต์ทเี่ ป็นประโยชน์เพือ่ สร้างความ
เข้าใจในตัวเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะช่วย
พัฒนาศักยภาพในการออกแบบของลูกค้าได้ นอกจากช่องทาง
ออนไลน์แล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการจัดงานสัมมนาและงานแสดง
นวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ ง ในทุกปีกลุม่ บริษทั ฯ จะมีการจัดงานแสดง
นวัตกรรมของซอฟต์แวร์หลักที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
เพื่อเป็นการเปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ เช่น งาน ARCHICAD
THAIBIM Conference ที่จัดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี และงาน
AppliCAD's SOLIDWORKS Innovation Day ทีจ่ ดั ขึน้ ในไตรมาส
ที่ 4 ของทุกปี ซึ่งทั้งสองงานเป็นงานแสดงนวัตกรรมที่มีผู้ให้ความ
สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวนมากทั้งที่เป็นลูกค้าปัจจุบัน และกลุ่ม
ผู้ที่มีความสนใจในซอฟต์แวร์การออกแบบ 3 มิติ ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงความเป็นผู้น�ำทางด้านเทคโนโลยีด้านการออกแบบของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ
เป็นประจ�ำทุกปี อาทิเช่น งาน Metalex และ งาน Manufacturing
Expo เป็นต้น ท�ำให้มีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายต่างๆ ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง  เจ้าของผลิตภัณฑ์
รวมถึงผู้จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง อันจะส่งผลท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นและช่วยท�ำให้
สามารถขยายตลาดให้ครอบคลุมฐานลูกค้าได้กว้างขึ้น นอก
เหนือจากนี้แล้ว การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าต่างๆ ยังช่วยให้กลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว รวมถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้สามารถ
ประเมินแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และ
ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
ยิง่ ไปกว่านัน้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อภาคการ
ศึกษาเป็นอย่างยิง่ และมีนโยบายมุง่ เน้นสนับสนุนการใช้ซอฟต์แวร์
และ/หรือผลิตภัณฑ์ในภาคการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ฐานผู้
ใช้งานซอฟต์แวร์ และ/หรือผลิตภัณฑ์ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ จ�ำหน่ายให้เกิด
การใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่ม
ฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์
และผลิตภัณฑ์ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ จัดจ�ำหน่ายได้ถกู ใช้เป็นสือ่ การเรียน
การสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
6. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างมากในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลลูกค้า  โดยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วยในการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า  ทั้งลูกค้าส่วนที่เคย
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของกลุม่ บริษทั ฯ รวมถึงกลุม่ ผูท้ คี่ าด
ว่าจะเป็นลูกค้า ซึง่ ฝ่ายการตลาดได้รวบรวมและคัดกรองจากผูท้ มี่ ี
ความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มบริษัทฯ จากช่อง
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ทางต่างๆ ทัง้ จากงานสัมมนา งานประชาสัมพันธ์ รวมถึงช่องทางสือ่
ออนไลน์ ไม่วา่ จะเป็นเว็บไซต์ของกลุม่ บริษทั ฯ และโซเชียลมีเดียต่างๆ
เพือ่ ให้ทมี งานขายน�ำฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ และ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังใช้ระบบสารสนเทศดังกล่าว
ในการบริหารจัดการกระบวนการขายของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเป็น
ระบบ โดยมีการติดตามความก้าวหน้าของโอกาสในการขาย
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงใช้ในการติดตามการให้บริการหลังการขาย
และบริหารความสัมพันธ์หลังการขายกับกลุ่มลูกค้า  ซึ่งช่วยให้
พนักงานขายสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยให้
ผู้บริหารสามารถดูแลและบริหารงาน รวมถึงก�ำหนดกลยุทธ์ต่างๆ
ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสม
3.2 การจ�ำหน่ายและช่องทางการจัดจ�ำหน่าย

ช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่ม
บริษัทฯ สามารถแบ่งตามลักษณะลูกค้าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้ประกอบการ
และลูกค้าทั่วไป
กลุม่ บริษทั ฯ มีทมี งานขายทีร่ บั ผิดชอบดูแลการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการต่างๆ และ
ลูกค้าทัว่ ไป ซึง่ ทีมงานขายจะแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ต้องอาศัยความรู้ความช�ำนาญเฉพาะทางที่แตกต่างกัน
ไป โดยฝ่ายขายจะติดต่อและนัดหมายกับลูกค้าเพื่อสอบถามให้
ทราบถึงความต้องการของลูกค้า  หลังจากนั้นจะร่วมกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายเทคนิคเพื่อน�ำเสนอโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้า รวมถึงสาธิตการใช้งานจริงของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ลูกค้า
มัน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ฯ สามารถตอบโจทย์การท�ำงาน
ของผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง
นอกเหนื อ จากการจ� ำ หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผ ่ า นที ม งาน
ขายแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังมีช่องทางการจ�ำหน่ายออนไลน์ผ่าน
www.8baht.com ซึง่ เป็นเว็บไซต์ของบริษทั ฯ  ทีล่ กู ค้าสามารถเลือก
ซื้อซอฟต์แวร์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก โดยผลิตภัณฑ์ที่
จ�ำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าวจะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐาน
ส�ำหรับการใช้งานทั่วไปที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้เองโดยไม่
ต้องอาศัยพนักงานของบริษัทฯ ในการให้ค�ำแนะน�ำหรือสาธิตการ
ใช้งานของซอฟต์แวร์ เช่น Adobe, Microsoft Windows, ESET
Anitivirus เป็นต้น  
2. การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐ
การจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่สถาบันการ
52

ศึ ก ษาและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู ่ ใ นลั ก ษณะงาน
โครงการทีใ่ ช้วธิ จี ดั ซือ้ จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ โดยฝ่าย
ขายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐจะรับผิดชอบในการ
ติดตามข้อมูลข่าวสารการเปิดประกวดราคาของสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานภาครัฐ และพิจารณาความต้องการของลูกค้าโดย
ศึกษารายละเอียดและข้อก�ำหนดใน TOR (Term of Requirement)
อย่างละเอียดร่วมกับฝ่ายเทคนิค เพือ่ พิจารณาการเข้าร่วมการเสนอ
ราคารวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร เช่น บัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์
เอกสารประกอบทางเทคนิค เป็นต้น เพื่อยื่นเสนอราคาตามวัน
และเวลาที่ก�ำหนด ผ่านทางระบบการประกวดราคาทางอิเล็กทรอ
นิคส์ (E-Bidding) หรือการยื่นซองประมูล ขึ้นอยู่กับระเบียบหรือ
ข้อก�ำหนดของลูกค้าแต่ละราย
ทัง้ นี้ ในการเข้าร่วมประมูลงานนัน้ จะมีทงั้ ลักษณะทีก่ ลุม่
บริษทั ฯ เข้าร่วมประมูลงานด้วยตนเอง และการเข้าร่วมประมูลผ่าน
พันธมิตรทางธุรกิจ โดยพันธมิตรจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ
กลุ่มบริษัทฯ เพื่อไปจ�ำหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์และบริการของ
ตนเองหรือผูจ้ ดั จ�ำหน่ายรายอืน่ ๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ลูกค้า  
3.3 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถจ�ำแนก
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. ลูกค้าอุตสาหกรรมการผลิต หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจใน
อุตสากรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า  ปิ โ ตรเคมี พลั ง งาน
เครื่องจักร และวัสดุอตุ สาหกรรม เป็นต้น ตัวอย่างเช่น บริษทั สยาม
คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย บริษัท
ฮิตาชิ คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษทั แมกเนคอมพ์ พรีซชิ นั่
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท อาซีฟา จ�ำกัด (มหาชน)
เป็นต้น
2. ลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง หมายถึง ผู้ประกอบธุรกิจใน
อุตสากรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง เช่น ผูร้ บั
เหมา ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น บริษัท
อิ ตาเลี ยนไทย ดี เ วล๊ อปเมนต์ จ� ำ กั ด (มหาชน) บริ ษั ท เอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จ�ำกัด บริษัท สยาม มัลติ คอน จ�ำกัด
บริษทั แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด บริษทั
ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
และ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นต้น
3. ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชั่น หมายถึง ผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ และ/หรือโซลูชั่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อไป
รายงานประจำ�ปี 2562

จ�ำหน่ายควบคู่กับผลิตภัณฑ์และบริการของตนเอง
4. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ลูกค้าสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งส่วนใหญ่การจัดซื้อ
จัดจ้างของลูกค้าในกลุ่มนี้จะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ โดยหน่วยงานดังกล่าวได้แก่ มหาวิทยาลัย โรงเรียน และ
สถาบันวิจัย รวมถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึงผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมประมูลงาน
5. ลูกค้าต่างประเทศ หมายถึง ลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของ APP Indo
6. ลูกค้าทั่วไป หมายถึง กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอาหาร
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ เช่น บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ล็อก
ซเล่ย์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แพนดอร่า  โพรดักชั่น จ�ำกัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงลูกค้าที่
เป็นบุคคลธรรมดา และผู้รับจ้างอิสระ (Freelance)
สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทลูกค้า
ประเภทลูกค้า
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
- วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)
- ยานยนต์
- ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
- เครื่องใช้ไฟฟ้า
- อุตสาหกรรมการผลิตอื่น
ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชั่น
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
ลูกค้าต่างประเทศ
บุคคลธรรมดาและธุรกิจอื่น
รวม

ปี 2559
46.75%
16.81%
10.40%
7.71%
5.87%
5.95%
14.52%
6.63%
10.99%
4.31%
16.81%
100.00%

ปี 2560
53.03%
18.61%
10.48%
9.33%
6.12%
8.50%
13.20%
6.78%
7.80%
3.77%
15.42%
100.00%

ปี 2561
53.35%
14.88%
9.67%
6.55%
5.53%
16.72%
11.96%
6.67%
12.75%
4.54%
10.73%
100.00%

ปี 2562
46.68%
15.04%
12.34%
5.28%
5.66%
8.35%
12.66%
15.09%
11.40%
7.44%
6.72%
100.00%

4 นโยบายราคา

กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายในการก�ำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์และบริการแต่ละประเภทจากต้นทุนบวกอัตราก�ำไรขั้นต้นที่เหมาะสม
(Cost Plus Margin) โดยจะค�ำนึงถึงภาวะการแข่งขันรวมถึงระดับราคาของผลิตภัณฑ์เทียบเคียงในตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะพิจารณาจากคุณภาพและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ
5 ภาวะอุตสาหกรรม

จากรายงานของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่า ในปี 2562 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
มีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2.4 เทียบกับร้อยละ 4.2 ในปี 2561 โดยมูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 3.2 การบริโภคภาคเอกชน
และการลงทุนรวม ขยายตัวร้อยละ 4.5 และร้อยละ 2.2 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 0.7 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ
6.8 ของ GDP
นอกจากนี้ ในด้านการลงทุนในปี 2562 การลงทุนรวมมีการขยายตัวร้อยละ 0.9 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.7 ในไตรมาส
ก่อนหน้าตามการลดลงของการลงทุนภาครัฐ ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น โดยการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6  
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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เร่งขึน้ จากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในสิง่ ก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 3.1 และการลงทุนในเครือ่ งมือเครือ่ งจักร
ขยายตัวร้อยละ 2.5 ในขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 5.1 ตามความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ เทียบกับการขยาย
ตัวร้อยละ 3.7 ในไตรมาสก่อนหน้า  โดยการลงทุนของรัฐบาลปรับตัวลดลงร้อยละ 16.7 ขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ
13.1 ส�ำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนีอ้ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 4.0 เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 21.6 ในไตรมาสก่อน
หน้า และร้อยละ 13.7 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมทั้งปี 2562 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 2.2 โดยการลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ
0.2 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.8
กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ที่มา : ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ชะลอตัวลงจากการขยายตัว
ร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามความล่าช้าในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ ผลกระทบจาก
ภัยแล้ง และปัจจัยชั่วคราวในการผลิตภาคอุตสาหกรรม ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดี การลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวดีขึ้น ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐ และการส่งออกสินค้าปรับตัวลดลง ด้านการผลิต การผลิตสาขาที่พักแรมและ
บริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าขยายตัวเร่งขึ้น ส่วนการผลิตสาขาการขายส่ง การขายปลีก และการซ่อมฯ
ขยายตัวต่อเนื่อง ในขณะที่การผลิตสาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขาก่อสร้างและสาขาไฟฟ้า  ก๊าซฯ ปรับตัวลดลง เมื่อปรับผล
ของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สี่ของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาสที่สามของปี 2562 ร้อยละ 0.2 (QoQ SA) รวมทั้งปี
2562 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5
ชะลอตัวลงจากปี 2562 ตามข้อจ�ำกัดที่เกิดจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงมากขึ้น และความล่าช้าของ
กระบวนการงบประมาณ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปียังมีปัจจัยสนับสนุนจาก (1) การปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกตามการผ่อนคลายลงของแรงกดดันจากมาตรการทางการค้า  การลดลงของความเสี่ยงจากการแยกตัวของสหราช
อาณาจักรแบบไร้ข้อตกลง และนโยบายการเงินที่อยู่ในภาวะผ่อนคลาย (2) การขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจของอุปสงค์ภายในประเทศ
ทัง้ ในด้านการใช้จา่ ยภาคครัวเรือน และการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ (3) แรงขับเคลือ่ นจากมาตรการภาครัฐทีม่ คี วามครอบคลุมทัง้ ใน
ด้านการดูแลเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย SMEs และเศรษฐกิจฐานราก ภาคการท่องเที่ยว และการลงทุนภาคเอกชน และ (4) ฐานการขยาย
ตัวทีต่ ำ�่ กว่าปกติในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 ทัง้ นี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าจะขยายตัวร้อยละ 1.4 การบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.6 ตามล�ำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงร้อยละ 0.4-1.4 และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ 5.3 ของ GDP
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รายงานประจำ�ปี 2562

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
จากผลส�ำรวจมูลค่าการใช้งานซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในปี 2560 จัดท�ำโดยส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั พบว่าการบริโภค
ซอฟต์แวร์ในปี 2560 มีมูลค่า  78,818 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 1.6 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการบริโภคซอฟต์แวร์รวม
ในปี 2559 แบ่งเป็นมูลค่าการน�ำเข้าซอฟต์แวร์เพือ่ บริโภคจ�ำนวน 30,735 ล้านบาท และมูลค่าการผลิตซอฟต์แวร์เพือ่ ใช้ในประเทศจ�ำนวน
48,083 ล้านบาท ตามล�ำดับ จากการที่อุตสาหกรรมไอทีเริ่มเข้าสู่วงจรช่วงขาขึ้น หลังจากที่ชะลอตัวในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา จากปัจจัยหลัก
คือกระแสของภาคธุรกิจที่ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการทรานส์ฟอร์มองค์กรไปสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อให้สอดรับกับกระแส
ของเทคโนโลยีใหม่ เช่น Cloud หรือ Big Data ประกอบกับการตื่นตัวของภาครัฐในการให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะ
เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตผ่านนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะนโยบาย Digital Economy และ Thailand
4.0 ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
(First S-curve) ประกอบด้วย

5 อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-curve) ประกอบด้วย

อุตสาหกรรมยานต์ยนต์สมัยใหม่
(Next-Generation Automotive)

หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
(Robotics)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart Electronics)

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics)

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(Affluent, Medical and Wellness Tourism)

อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)

อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
(Agricuture and Biotechnology)

อุตสาหกรรมดิจิทัล
(Digital)

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
(Food for the Future)

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub)

นโยบาย Thailand 4.0 ให้ความส�ำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อ
เป็นการพัฒนาประเทศสอดคล้องต่อกระแสของโลกในปัจจุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวในชีวติ ประจ�ำวันทัง้ ใน
โลกดิจทิ ัลและโลกทางกายภาพ เช่น เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) ทีส่ ามารถช่วยให้คนท�ำงานตัดสินใจได้ดขี นึ้ และเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขัน นอกจากนี้ ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญในนโยบาย Thailand 4.0 คือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพร้อมให้เหมาะ
กับโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ภาคการศึกษาได้ปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนในยุค 4.0 ผ่านการใช้
หลักการเรียนรู้แบบ STEM Education (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM) ที่เป็นหลักสูตรการ
ศึกษาที่มุ่งเน้นให้เยาวชนเข้าใจและเห็นถึงความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างอาชีพและพัฒนาประเทศในอนาคต
นอกจากนี้ ในปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและตื่นตัวที่จะปรับองค์กรให้มีความพร้อมต่อยุคดิจิทัล
โดยเริม่ ปรับใช้เทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น Big Data และ AI เพือ่ เพิม่ คุณค่าให้แก่องค์กร สิง่ เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
ทั้งนี้ ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คาดการณ์ว่าตลาดการบริโภคซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ในปี 2561 และปี 2562
จะมีอัตราเติบโตเท่ากับร้อยละ 15.2 และร้อยละ 17.5 ตามล�ำดับ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนการเติบโต ได้แก่ การปรับตัวของภาคธุรกิจไปสู่ยุค
ดิจิทัลจากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล รวมถึงการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น Cloud, Big
Data, AI, Blockchain และ IoT (Internet of Thing) ประกอบกับกระแสของภาคธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของ
ตนเองเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า  ตลอดจนกระแสของการเกิดผู้ประกอบการรายใหม่ (Start-up) ที่เป็นปัจจัยที่เร่งให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวสู่
ยุคดิจิทัล
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2558-2560
ประเภท
มูลค่าน�ำเข้าเพื่อบริโภค
ผลิตเพื่อใช้งานในประเทศ
รวมมูลค่า

ปี 2558
(ล้านบาท)
32,944
49,231
82,175

ปี 2559
(ล้านบาท)
31,158
46,415
77,573

ปี 2560
(ล้านบาท)
30,735
48,083
78,818

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
2558-2559 2559-2560
(5.4)
(1.4)
(5.7)
3.6
(5.6)
1.6

ที่มา: ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อุตสาหกรรมการผลิต
จากการที่รายได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ มาจากการจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบ
อุตสาหกรรม และกลุม่ ผูใ้ ช้งานซอฟต์แวร์ดงั กล่าวส่วนใหญ่ เป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตและโรงงานอุตสาหกรรม หากผูป้ ระกอบการโรงงานมีอตั ราการ
ใช้กำ� ลังการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือจ�ำนวนโรงงานมีอตั ราการเติบโตสูงขึน้ จะส่งผลให้ความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ของกลุม่ บริษทั ฯ เพิม่ มากขึน้
ดังนัน้ ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศจึงสามารถแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มตลาดและการเติบโตของรายได้กลุม่ บริษทั ฯ ได้อกี ทางหนึง่
ทั้งนี้ ในปี 2562 สาขาการผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ 2.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า 
สอดคล้องกับการลดลงของการส่งออก และปัจจัยชั่วคราวในการผลิตอุตสาหกรรมส�ำคัญบางรายการ โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มี
สัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30-60 ลดลงร้อยละ 16.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่ง
ออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 4.5 และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ลด
ลงร้อยละ 1.6 อัตราการใช้ก�ำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63.4 ลดลงจากร้อยละ 65.0 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 69.3 ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส�ำคัญๆ ที่ลดลง เช่น ยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 21.4) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ
15.2) และน�้ำตาล (ลดลงร้อยละ 22.1) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมส�ำคัญๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้งานทั่วไป (ร้อยละ
17.0) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ร้อยละ 7.3) และการต้ม การกลั่น และการผสมสุรา (ร้อยละ 31.7) เป็นต้น รวมทั้งปี 2562 การ
ผลิตสาขาอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 และอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 66.3

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ จากข้อมูลสถิติจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรม พบว่าจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2561 มีจ�ำนวน 140,535
โรงงาน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 จากปี 2560 โดยระหว่างปีมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่จ�ำนวน 4,115 โรงงาน
และโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ขยายกิจการ 967 โรงงาน ในขณะที่มีจ�ำนวนโรงงานที่เลิกประกอบกิจการ 1,603 โรงงาน ซึ่ง
ข้อมูลสถิติโรงงานอุตสาหกรรมนี้บ่งชี้ว่า ภาคการผลิตของประเทศมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2559-2561 จากจ�ำนวนโรงงานที่เพิ่มขึ้น
และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาดังกล่าว
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รายงานประจำ�ปี 2562

ข้อมูลสถิติจ�ำนวนโรงงานอุตสาหกรรม
ประกอบกิจการใหม่  (โรงงาน)
ขยายกิจการ
   (โรงงาน)
เลิกกิจการ
   (โรงงาน)
สถิติสะสม ณ สิ้นปี จ�ำนวนโรงงาน
เงินลงทุน (ล้านบาท)

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

4,636

4,627

4,253

4,077

4,115

793

953

858

940

967

1,517
141,247

2,561
139,821

1,498
138,083

1,441
139,446

1,603
140,535

5,779,451

6,005,494

7,149,437

7,397,035

7,673,391

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส�ำหรับในปี 2563 ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้ประมาณการอัตราการขยายตัวของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปี 2563
คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.0-3.0 โดยมีปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่น่าจะมีออกมาเป็นระยะ นักลงทุนมี
การย้ายสายการผลิตมาลงทุนในประเทศไทยจากผลของสงครามการค้า แรงขับเคลือ่ นจากการลงทุนภาครัฐจากความคืบหน้าของโครงการ
ลงทุนที่ส�ำคัญๆ รวมถึงการด�ำเนินงานภายใต้แผนงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
เนื่องจากซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ จ�ำหน่ายเป็นเครื่องมือในการท�ำงานและ
การให้บริการของผูร้ บั เหมาก่อสร้างโดยตรง หากภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมีอตั ราการเติบโต กลุม่ บริษทั ฯ จะได้รบั ประโยชน์จากการขยาย
ตัวของกลุม่ อุตสาหกรรมก่อสร้างทีม่ คี วามต้องการใช้งานซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างเพือ่ ให้บริการเพิม่
ขึน้ ดังนัน้ ภาวะอุตสาหกรรมการก่อสร้างจึงเป็นหนึง่ ในปัจจัยทีส่ ามารถบ่งชีถ้ งึ แนวโน้มการเติบโตของรายได้ของกลุม่ บริษทั ฯ ซึง่ มูลค่าการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศไทยในช่วง 10 ปีย้อนหลัง มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
โดยอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ งานก่อสร้างภาครัฐและงานก่อสร้างภาคเอกชน ที่มีสัดส่วนมูลค่าการ
ลงทุนเฉลี่ย 53:47 และในประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประมาณ 90,000 ราย
ในปี 2562 อุตสาหกรรมก่อสร้างปรับตัวลดลงตามความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณซึ่งส่งผลให้การก่อสร้างภาครัฐปรับ
ตัวลดลง ในขณะที่การก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวเร่งขึ้น การผลิตสาขาก่อสร้างลดลงร้อยละ 1.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 2.7 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า โดยการก่อสร้างภาครัฐลดลงร้อยละ 6.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุมาจากความ
ล่าช้าของกระบวนการงบประมาณเป็นส�ำคัญ (การก่อสร้างของรัฐบาลลดลงร้อยละ 17.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 5.3 ในไตรมาสก่อน
หน้า  ในขณะที่การก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 15.2) การก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.1 ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลง
ร้อยละ0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการขยายตัวของการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างอาคารที่มิใช่ที่อยู่อาศัย (เช่น
อาคารพาณิชย์ และอาคารโรงงาน) ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic
Corridor: EEC) และการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่หลายแห่งในกรุงเทพและปริมณฑล ในขณะทีส่ งิ่ ก่อสร้างอืน่ ๆ ปรับตัวลดลง ดัชนีราคา
วัสดุกอ่ สร้างลดลงติดต่อกันเป็นไตรมาสทีส่ องร้อยละ 2.8 ตามการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก (ลดลงร้อยละ 15.2)
และหมวดซีเมนต์ (ลดลงร้อยละ 0.2) เป็นส�ำคัญ ในขณะที่ดัชนีราคาหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 รวมทั้งปี 2562 การผลิต
สาขาก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 2.0 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.4 ในปี 2561 โดยการก่อสร้างภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.4 (การก่อสร้างของ
รัฐบาลขยายตัวร้อยละ 0.7 และการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 5.6) และการก่อสร้างภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 1.4

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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อัตราการเติบโต : ร้อยละ
การก่อสร้างภาครัฐ
การก่อสร้างภาคเอกชน
รวม

ปี 2558
27.56%
(2.67%)
11.72%

ปี 2559
10.92%
(1.01%)
5.47%

ปี 2560
(1.97%)
0.52%
(0.90%)

ปี 2561
3.18%
5.78%
4.31%

ปี 2562
8.80%
3.5%
6.50%

ที่มา : ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส�ำหรับในปี 2563 ศูนย์วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) คาดการณ์มูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่องในระยะ 3 ปี ข้างหน้า  โดยคาดว่าจะขยายตัว 5-7% ในปี 2563 7-8% ในปี 2564 และ 6-8% YoY ในปี 2565 ปัจจัยขับ
เคลื่อนมาจากการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเหนี่ยวน�ำการลงทุนภาคเอกชนให้ขยายตัวตามมา 
ปี 2563 การลงทุนก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัว 6-8% YoY จากโครงการต่อเนื่อง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงสาย
กรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) และโครงการใหม่ที่คาดว่าจะทยอยก่อสร้าง เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) รถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย สายสีม่วงใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) รวมถึงโครงการอื่นๆ
เช่น โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ส่งผลให้มูลค่าการลงทุนก่อสร้างภาครัฐจะขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง
เป็น 8-10% และ 7-9% YoY ในปี 2564 และ 2565 ตามล�ำดับ
การลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนจะได้รับแรงสนับสนุนจาก 1) การก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคภาครัฐจะเหนี่ยวน�ำงานก่อสร้าง
ภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม 2) โครงการ EEC หนุนให้เกิดการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตา่ งๆ
และ 3) โครงการก่อสร้างอื่นๆ ของภาคเอกชน อาทิ โครงการพัฒนา Mixed-use (เช่น One Bangkok และ Dusit Central Park) ทั้งนี้ คาด
ว่าการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนในปี 2563 2564 และ 2565 จะเติบโต 4-6% 5-7% และ 5-7% YoY ตามล�ำดับ
แนวโน้มผลประกอบการของผู้รับเหมาก่อสร้างจะปรับตัวดีขึ้น โดยผู้รับเหมารายใหญ่มีโอกาสรับงานเพิ่มขึ้นจากโครงการภาค
รัฐและโครงการ ขนาดใหญ่ของภาคเอกชน ด้านผู้รับเหมารายกลางและรายย่อยจะได้ได้รับแรงสนับสนุนจาก 1) งานรับเหมาช่วงต่อจาก
รายใหญ่ที่มีงานในมือ (Backlog) จ�ำนวนมากแม้จะมีมาร์จินต�่ำและ 2) การรับเหมางานก่อสร้างโดยตรง อย่างไรก็ดี ผู้รับเหมารายกลาง
และรายย่อยบางกลุ่มอาจมีข้อจ�ำกัดด้านเงินทุนท�ำให้ไม่สามารถสต๊อกวัสดุก่อสร้างจ�ำนวนมาก หรือมีการพึ่งพาก�ำลังแรงงานมากกว่า
เครื่องจักร ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูงกว่า ผลประกอบการจึงเติบโตได้ไม่มาก
อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ
กลุม่ บริษทั ฯ จึงได้รบั ประโยชน์จากการรณรงค์และตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้งานซอฟต์แวร์ทมี่ ลี ขิ สิทธิถ์ กู ต้อง และส่งผลให้ปจั จุบนั
การใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย BSA | The Software Alliance หรือกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์
ซึ่งเป็นสมาคมการค้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพยายามหยุดยั้งการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยสมาชิกในกลุ่ม ร่วมกับ International Data
Corporation (IDC)  บริษทั ส�ำรวจข้อมูลแห่งหนึง่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ผลส�ำรวจการใช้งานซอฟต์แวร์ทวั่ โลกประจ�ำปี 2561
ระบุว่าแนวโน้มการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั่วโลกมีอัตราที่ลดลงต่อเนื่อง จากร้อยละ 42 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 37 ในปี 2560 เป็นผล
จากการทีห่ น่วยงานภาครัฐมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ในการปราบปรามการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
และการรณรงค์เกีย่ วกับการใช้งานซอฟต์แวร์ลขิ สิทธิท์ ถี่ กู กฎหมาย ประกอบกับการทีอ่ งค์กรต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้ความส�ำคัญกับ
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น จึงให้ความส�ำคัญในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายจากการถูกโจมตีโดยมัลแวร์ และภัยคุกคามต่างๆ ในโลกไซเบอร์ ประกอบกับการใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ยัง
ท�ำให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์อื่นๆ เช่น ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ลดความเสี่ยงด้านปัญหาทางกฎหมาย เพิ่มผลิตภาพด้านไอที
(IT) ปกป้องภาพลักษณ์ขององค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท
ทั้งนี้ จากรายงานของ BSA ระบุว่าการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสิทธิใช้งาน (License) ในประเทศไทย มีมูลค่าความเสียหาย 714
ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราร้อยละ 66 ในปี 2560 ลดลงจากอัตราร้อยละ 69 ในปี 2558 แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟกิ ในปี 2560 ทีร่ อ้ ยละ 57 และค่าเฉลีย่ ของ 110 ประเทศทัว่ โลกทีร่ อ้ ยละ 37 ซึง่ แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจของผูจ้ ดั จ�ำหน่าย
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
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ที่มา : BSA | The Software Alliance

ภาวะการแข่งขันธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศ
จากผลการส�ำรวจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2560 จัดท�ำโดยส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั ซึง่ เก็บข้อมูล
จากบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จ�ำนวน 2,374 บริษัท ระบุว่าตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมีผู้ประกอบ
การที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า  หรือผู้ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ เช่น System Integrator (SI) &
Consultant และ Cloud Provider ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 90 เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีรายได้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 100 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเอง และไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์
ต่างประเทศ และส�ำหรับบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะมีรายได้จากการจัดจ�ำหน่าย Software License และบริการ
Software as a Service (SaaS) ซึง่ จะเป็นซอฟต์แวร์ทน่ี ำ� เข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 85 เป็นซอฟต์แวร์ทผี่ ลิตเองประมาณร้อยละ 15
ระดับรายได้
มากกว่า 500 ล้านบาท
มากกว่า 100-500 ล้านบาท
มากกว่า 50-100 ล้านบาท
มากกว่า 10-50 ล้านบาท
น้อยหว่าหรือเท่ากับ 10 ล้านบาท
รวม

จ�ำนวน รายได้รวมปี 2559 สัดส่วนรายได้
บริษัท
(บาท)
ปี 2559
79,418,780,606
63.92%
54
15.64%
99 19,433,547,625
9,945,965,418
8.00%
130
9,788,101,177
7.88%
441
5,668,632,187
4.56%
1,650
2,374 124,255,027,012
100.00%

รายได้รวมปี 2560
(บาท)

สัดส่วนรายได้
ปี 2560

84,164,311,876

65.84%

21,254,539,433

16.63%

9,245,091,275

7.23%

10,113,629,895

7.91%

3,062,435,611

2.40%

127,840,008,090

100.00%

ที่มา : ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ส�ำหรับการแข่งขันในธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์นั้น ผู้ประกอบการแต่ละรายจะมีการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้
งานที่หลากหลายแตกต่างกัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในแต่ละด้าน เช่น ซอฟต์แวร์ส�ำหรับออฟฟิศส�ำนักงาน ซอฟต์แวร์
ด้านบัญชี ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารทรัพยากรองค์กร และซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ เป็นต้น ส�ำหรับซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที่เป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทฯ เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน ซอฟต์แวร์ประเภทนี้จึงมักเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาซอฟต์แวร์จาก
ต่างประเทศ และจัดจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแบบ Non-Exclusive จึงท�ำให้เกิด
การแข่งขันระหว่างตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์แต่ละราย โดยตัวแทนจ�ำหน่ายรายอืน่ ของซอฟต์แวร์หลักทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย มีดงั นี้
SOLIDWORKS : บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ARCHICAD
: บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (มหาชน)
  และบริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จ�ำกัด
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการแข่งขันกับตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบของจ้าของผลิตภัณฑ์รายอื่นๆ โดย
ซอฟต์แวร์ที่เป็นคู่แข่งและสามารถเทียบเคียงได้กับซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่าย  คือ ซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Autodesk Inc. ซึ่ง
เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที่ครอบคลุมทั้งการออกแบบอุตสาหกรรม และการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง เช่น
ซอฟต์แวร์ AutoCAD (ซอฟต์แวร์ออกแบบ 2 มิต)ิ   ซอฟต์แวร์ Inventor (ซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบอุตสาหกรรม) และ ซอฟต์แวร์ Revit
(ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง) โดยซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ Autodesk inc. มีการแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่าย
ในประเทศไทยทั้งหมด 12 ราย ได้แก่
1. บริษัท ซินเนอร์จี้ซอฟต์ โซลูชั่น จ�ำกัด
2. บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จ�ำกัด
3. บริษัท เอ็ม เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
4. บริษัท เอสวีโอเอ จ�ำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ไอ.ที.โซลูชั่น คอมพิวเตอร์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
6. บริษัท แคดแคมไทย จ�ำกัด

7. บริษัท ซีซีเอ็ม ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
8.  บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จ�ำกัด
9.  บริษัท พาดี อินโนเวชั่น จ�ำกัด
10. บริษัท ภัทร โปรเกรส จ�ำกัด
11. บริษัท เอ็น อาร์ ออโตเมชั่น ซิสเต็มส์ จ�ำกัด
12. บริษัท แอดวานซ์ อินเตอร์ โซลูชั่น จ�ำกัด

ทั้งนี้ ในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น กลุ่มบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างและให้ความส�ำคัญกับการให้บริการ
ลูกค้าเป็นส�ำคัญ ไม่วา่ จะเป็นการจัดเตรียมบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาให้ลกู ค้าผูใ้ ช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการในด้านต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกีย่ วกับโซลูชนั่ ด้านออกแบบได้อย่าง
ครบวงจร (One Stop Service) ไม่วา่ จะเป็น บริการ Subscription Services บริการผลิตชิน้ งานต้นแบบ (Prototype) และบริการฝึกอบรม เป็นต้น
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6 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
6.1 ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการออกแบบ 3 มิติ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยึดหลักในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
แก่ลูกค้า  ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า  25 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ส�ำหรับการ
ออกแบบ 3 มิติ ทั้งด้านอุตสาหกรรม และด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
มาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความช�ำนาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจัดจ�ำหน่ายโซลูชั่นเพื่อ
การออกแบบ 3 มิติ มาอย่างยาวนานที่จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสินค้าที่จะน�ำเสนอให้แก่ลูกค้า  เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
(ก) ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ซอฟต์แวร์หลักส่วนใหญ่ทจี่ ดั จ�ำหน่ายเป็นซอฟต์แวร์ที่ APP และ APP Indo ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง และจะสั่งซื้อซอฟต์แวร์โดยตรงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศตามค�ำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า โดย APP และ APP
Indo จะได้รบั Serial Number ส�ำหรับเปิดใช้งานซอฟต์แวร์การจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึง่ ทีมงานบริการหลังการขายจะน�ำซอฟต์แวร์ไปติด
ตั้งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งาน
สัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ APP และ APP Indo ได้รับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มีอายุ 1-3 ปี และส่วนใหญ่จะได้
รับสิทธิในการจัดจ�ำหน่ายแบบไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive) ซึ่งเป็นเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในธุรกิจซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม
จากการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ มีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เจ้าของผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนาน ประกอบกับการทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ สามารถตอบสนองนโยบาย
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ท�ำให้ผู้บริหารมั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ในการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างต่อ
เนื่องในระยะยาว
รายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ APP และ APP Indo ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย มีดังนี้
1. ซอฟต์แวร์สำ�หรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC)
ซอฟต์แวร์

เจ้าของผลิตภัณฑ์

ประเทศ

ประเภทสิทธิ

อายุสัญญา

ด�ำเนินการ
โดย

Non-exclusive

5 ปี (31 มี.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2566)
ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

APP

Non-exclusive

1 ปี ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี
(สัญญาเริ่ม 1 เม.ย. 2557)

APP Indo

Dassault Systems
SOLIDWORKS Corporation

สหรัฐอเมริกา

SolidCAM

SolidCAM Ltd.

อิสราเอล

Non-exclusive

3 ปี (2 พ.ค. 2561 - 1 พ.ค. 2564

APP

SolidPlant

AH Holding B.V.

เนเธอร์แลนด์

Non-exclusive

23 ก.พ. 2561 - 31 ธ.ค. 2563
ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

APP

SOLIDWORKS
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2. ซอฟต์แวร์สำ�หรับการออกแบบสถาปัตยกรรมละการก่อสร้าง (AEC)
ซอฟต์แวร์

เจ้าของผลิตภัณฑ์

ประเทศ

ประเภทสิทธิ

อายุสัญญา

ด�ำเนินการ
โดย

ARCHICAD,
MEP Modeler

Graphisoft SE

ฮังการี

Non-exclusive

3 ปี (1 มิ.ย. 61 - 31 พ.ค. 2564)

APP

Non-exclusive

3 ปี (1 ก.ค. 61 - 30 มิ.ย. 2564)

APP Indo

GstarCAD

Gstarsoft Co., Ltd.

Exclusive

2 ปี (1 พ.ย. 2560 - 30 ต.ค. 2562)
และต่ออายุสัญญา 2 ปี
(1 พ.ย. 2562 - 30 ต.ค. 2564)

APP

Exclusive

1 ปี (1 ส.ค. 2562 - 31 ก.ค. 2563)

APP Indo

จีน

CADProfi

CADProfi Germany
GmbH.

เยอรมนี

Exclusive

ไม่ก�ำหนดอายุสัญญา
(สัญญาเริ่ม 1 มี.ค. 2558)

APP

CADEWA

Fujitsu Systems Global
Solutions Sdn. Bhd.

มาเลเซีย

Non-exclusive

1 ปี ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ
1 ปี(สัญญาเริ่ม 1 มี.ค. 2559)

APP

Eptar

Éptár Kft.

ฮังการี

Non-exclusive

ไม่ก�ำหนดอายุสัญญา
(สัญญาเริ่ม 20 เม.ย. 2561)

APP

ArchiFM

Tungsram Innovative
Solutions Ltf.

ฮังการี

Non-exclusive

2 ปี
(1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2563)

APP

ExtrAXION

Alconsoft SA

กรีซ

Non-exclusive

1 ปี ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี
(สัญญาเริ่ม 21 ส.ค. 2558)

APP

Twinmotion

Abvent S.A.

ฝรั่งเศส

Non-exclusive

ไม่ก�ำหนดอายุสัญญา
(สัญญาเริ่ม 15 เม.ย. 2558)

APP

Artlantis

Abvent S.A.

ฝรั่งเศส

Non-exclusive

ไม่ก�ำหนดอายุสัญญา
(สัญญาเริ่ม 30 มี.ค. 2561)

APP

V-Ray

Chaos Software Ltd.

บัลแกเรีย

Non-exclusive

1 ปี ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ
1 ปี(สัญญาเริ่ม 2 ม.ค. 2561)

APP

Rhinoceros

McNeel Asia

สหรัฐอเมริกา

Non-exclusive

ไม่ก�ำหนดอายุสัญญา
(สัญญาเริ่ม 1 เม.ย. 2561)

APP

Zbrush

Pixologic Inc.

สหรัฐอเมริกา

Non-exclusive

ไม่ก�ำหนดอายุสัญญา
(สัญญาเริ่ม 1 เม.ย. 2561)

APP

Lumion

Act-3D B.V.

เนเธอร์แลนด์

Non-exclusive

1 ปี (1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562)

APP Indo

Oracle Primavera

Oracle Corporation

สหรัฐอเมริกา

Non-exclusive

2 ปี (10 ก.ย. 2561 -2 ก.ย. 2563)

APP

Prota

Prota Asia Pte Ltd

สิงคโปร์

Exclusive

1 ปี (7 ก.พ. 2562 - 6 ก.พ. 2563)

APP
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(ข) ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ส�ำหรับซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จะเป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับ
ใช้งานทั่วไป เช่น Sketchup Pro, Adobe, Microsoft Window, ESET Aniti Virus ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะท�ำการสั่งซื้อจากตัวแทนจ�ำหน่ายที่
ได้รับการแต่งตั้งในประเทศเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า
(2) ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ
(ก) เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ และเครือ่ งสแกน 3 มิติ กลุม่ บริษทั ฯ จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิตทีไ่ ด้รบั การยอมรับ
ในเรื่องคุณภาพและเป็นผู้น�ำในตลาด โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ ใน
ประเทศไทย และประเทศอินโดนีเซียจากผู้ผลิตรวม 3 ราย ทั้งนี้ สัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ ที่กลุ่ม
บริษัทฯ ได้รับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์มีอายุ 1-2 ปี และเป็นสิทธิในการจัดจ�ำหน่ายโดยไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive)  
ผลิตภัณฑ์

เจ้าของผลิตภัณฑ์

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
Stratasys

Stratasys AP Limited สหรัฐอเมริกา Non-exclusive

1 ปี (1 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562) APP,
APP Indo

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ
Desktop Metal/1

Desktop Metal, Inc.

สหรัฐอเมริกา Non-exclusive

1 ปี ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1
ปี(สัญญาเริ่ม 10 ม.ค. 2561)

APP

เครื่องสแกน 3 มิติ
GOM/2

Gom GmbH.

เยอรมนี

Non-exclusive

1 ปี ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1
ปี(สัญญาเริ่ม 1 ม.ค. 2562)

APP

Non-exclusive

1 ปี ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1
ปี(สัญญาเริ่ม 1 ม.ค. 2562)

APP Indo

หมายเหตุ :

ประเทศ

ประเภทสิทธิ

อายุสัญญา

ด�ำเนินการ
โดย

1/ ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างท�ำการตลาดส�ำหรับเครื่อง Desktop Metal
2/ กลุ่มบริษัทฯ เริ่มจัดจ�ำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ GOM อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ในส่วนของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Stratasys และเครื่องสแกน 3 มิติ GOM กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำการสั่งซื้อและน�ำเข้าจากผู้ผลิตในต่าง
ประเทศเมื่อมีค�ำสั่งซื้อจากลูกค้า โดยมี Lead Time ประมาณ 30 วัน  
ทั้งนี้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก�ำหนดให้เครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน�ำ
เข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 “เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)” ถูกก�ำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบใน
การน�ำเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งผู้น�ำเข้าจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้ในประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการน�ำเครือ่ งพิมพ์ 3 มิตเิ ข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ทีก่ ำ� หนดให้ผปู้ ระกอบธุรกิจน�ำเข้าเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ต้อง
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ผู้น�ำเข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้องยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต่อส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่าง
ประเทศ  
2. ทุกครั้งที่จะมีการน�ำเข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จะต้องยื่นแบบแจ้งรายละเอียดการน�ำเข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต่อกองบริหารสินค้าทั่วไป กรม
การค้าต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนน�ำเข้าสินค้า
3. ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ผู้น�ำเข้าเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการน�ำเข้า  การครอบครอง การ
จ�ำหน่ายจ่ายโอน และการให้เช่าหรือเช่าซื้อ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยต้องส่งรายงานดังกล่าวภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ต่อกอง
บริหารการสินค้าทั่วไป กรมการค้าต่างประเทศ
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โดยบริษทั ฯ  ได้ดำ� เนินการขอขึน้ ทะเบียนเป็นผูน้ ำ� เข้าเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ต่อส�ำนักบริการการค้าต่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ
และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
เพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทฯ จึงต้องมีอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำรอง
ไว้ให้เพียงพอต่อการให้บริการแก่ลกู ค้าตลอดเวลา โดยกลุม่ บริษทั ฯ ก�ำหนดรอบการสัง่ ซือ้ อุปกรณ์และวัสดุสนิ้ เปลืองของเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
จากผู้ผลิตในต่างประเทศทุกเดือน และจะพิจารณาการสั่งซื้อตามปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต�่ำ (Minimum Stock) ที่ก�ำหนดไว้  ซึ่งมี Lead
Time ประมาณ 7-15 วัน
(ข) เครื่องพิมพ์ 3 มิติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
ส�ำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Sindoh ยี่ห้อ FormLab และยี่ห้อ XYZ
กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำการสั่งซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์ 3 มิติจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจ�ำหน่ายที่
ได้รับการแต่งตั้งในประเทศไทยเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
(3) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
กลุ่มบริษัทฯ มีการขายในลักษณะโครงการ (Project) ให้แก่ลูกค้าที่เป็นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งในสัญญาจะ
ระบุให้จัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ เป็นต้น โดยกลุ่มบริษัทฯ จะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตามราย
ชือ่ ผูข้ ายทีก่ ำ� หนดในสัญญา หรือจากรายชือ่ ผูข้ ายทีผ่ า่ นการคัดกรองและอยูใ่ นทะเบียน Approved Vendor List ของกลุม่ บริษทั ฯ  นอกจาก
นี้ ยังมีบางกรณีที่ลูกค้าจะสั่งซื้อซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายพร้อมกับการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ หรือ
จัดหาซอฟต์แวร์อื่นๆ เพื่อให้การใช้ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริษัทฯ จะอ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ จากผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศ โดยคัดเลือก
จากรายชื่อผู้จัดจ�ำหน่ายสินค้าที่ผ่านการพิจารณาในเรื่องของคุณภาพและบริการที่เป็นที่ยอมรับและอยู่ใน Approved Vendor List ของ
กลุ่มบริษัทฯ
ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์จากในประเทศและต่างประเทศ
ปี 2559
แหล่งที่มา

ล้าน
บาท

ต่างประเทศ

213.13

ในประเทศ

41.76

ร้อย
ละ

ปี 2560
ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ปี 2561
ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ปี 2562
ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

83.62 242.96

77.53 258.48

80.50 265.15

70.40

16.38

22.47

19.50

29.60

70.42

62.59

88.32

มูลค่าการซื้อซอฟต์แวร์ 254.99 100.00 313.38 100.00 321.01 100.00 353.47 100.00
และผลิตภัณฑ์รวม
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าการจัดหาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นส�ำหรับการออกแบบที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายส่วนใหญ่
เป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยในปี 2559-2562 กลุ่มบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS จาก DSSW คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยะ 34-47 ของมูลค่าการซื้อซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์รวมของกลุ่มบริษัทฯ
6.2 เครือ
่ งจักรส�ำหรับงานบริการผลิตชิน
้ งานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume Production

การผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume Production ของ RP เป็นการผลิตชิ้นงานแบบอัตโนมัติ
ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากสถาบัน UKAS ประเทศอังกฤษ โดย RP จะพิจารณาเลือกใช้เครื่องจักร
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ประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมของการผลิตงานชิน้ งานแต่ละประเภท โดยใช้ไฟล์งาน 3 มิติ ทีไ่ ด้รบั จากลูกค้า เมือ่ ท�ำการผลิตเรียบร้อย
แล้วเจ้าหน้าที่ QC จะตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิตได้ก่อนด�ำเนินการส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ RP มีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตชิ้น
งานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume Production ตามรายละเอียด ดังนี้
• เครื่องพิมพ์ 3 มิติ : เป็นเครื่องจักรส�ำหรับผลิตชิ้นงานต้นแบบที่มีความละเอียดสูง สามารถเลือกใช้วัสดุได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น
เทอร์โมพลาสติกหรือพลาสติกเหลว และสามารถสร้างแบบจ�ำลองผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงเหมาะส�ำหรับใช้ในการผลิตชิ้นงาน
ต้นแบบ (Prototype) โดย RP มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทั้งหมดจ�ำนวน 5 เครื่อง แบ่งเป็น เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบฉีดเส้นพลาสติก (FDM)
จ�ำนวน 3 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ Polyjet จ�ำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ SLA จ�ำนวน 1 เครื่อง
• เครื่อง Vacuum Casting : เป็นเครื่องจักรส�ำหรับการสร้างแม่พิมพ์ซิลิโคน และการฉีดพลาสติก ซึ่งเหมาะส�ำหรับใช้ในการผลิต
ชิ้นงานจ�ำนวนน้อย (Low Volume Production) โดย RP มีเครื่อง Vacuum Casting จ�ำนวน 1 เครื่อง
• เครื่อง CNC (Computer Numerical Control) : ใช้กัดชิ้นงานโลหะเพื่อขึ้นเป็นรูปทรงตามไฟล์ 3 มิติ ที่ออกแบบ เหมาะส�ำหรับผลิต
ชิ้นงานต้นแบบที่เป็นโลหะ โดย RP มีเครื่อง CNC จ�ำนวน 1 เครื่อง
ส�ำหรับการจัดหาอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องที่ใช้ในการผลิตนั้น RP จะสั่งซื้อ โดยพิจารณาจากปริมาณการสินค้าคง
เหลือขั้นต�่ำ (Minimum Stock) ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งหากปริมาณลดลงจนถึงปริมาณขั้นต�่ำที่ก�ำหนด จะด�ำเนินการสั่งซื้อจากผู้จัดจ�ำหน่ายใน
ประเทศ ซึ่งมี Lead Time ประมาณ 3-5 วัน
ความสามารถในการผลิตชิ้นงานของเครื่องจักรแต่ละประเภท สรุปได้ดังนี้
ประเภท
เครือ่ งจักร
เครื่อง 3D
Printer
- FDM

การใช้ก�ำลังการผลิต

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ก�ำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ชั่วโมง)

31,104.00

23,328.00

23,328.00

23,328.00

ปริมาณการผลิตจริง  (ชั่วโมง)

13,137.41

10,943.46

7,585.59

9,099.52

42.24

46.91

32.52

39.01

7,776.00

7,776.00

7,776.00

7,776.00

445.00

531.00

569.00

562.00

5.72

6.83

7.32

7.23

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (ร้อยละ)
เครื่อง 3D
Printer
- Ployjet

ก�ำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ชั่วโมง)
ปริมาณการผลิตจริง (ชั่วโมง)
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (ร้อยละ)

เครื่อง 3D
Printer

ก�ำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ชั่วโมง)

-

-

-

7,776.00

- SLA

ปริมาณการผลิตจริง (ชั่วโมง)

-

-

-

1,189.00

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (ร้อยละ)

-

-

-

15.29
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ประเภท
เครือ่ งจักร
เครื่อง
Vacuum
Casting

เครื่อง CNC

รวม

การใช้ก�ำลังการผลิต

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ก�ำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี
(ชั่วโมง)

-

2,880.00

2,880.00

2,880.00

ปริมาณการผลิตจริง
(ชั่วโมง)

-

1,946.00

713.70

672.50

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (ร้อยละ)

-

67.57

24.76

23.35

ก�ำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ชั่วโมง)

-

2,880.00

2,880.00

2,880.00

ปริมาณการผลิตจริง (ชั่วโมง)

-

547.30

1,040.70

1,098.00

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (ร้อยละ)

-

19.00

36.14

38.13

ก�ำลังการผลิตเต็มที่ต่อปี (ชั่วโมง)

38,880.00

36,864.00

36,864.00

44,640.00

ปริมาณการผลิตจริง (ชั่วโมง)

13,582.41

13,967.76

9,908.29

12,621.02

34.93

37.89

26.88

28.27

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต (ร้อยละ)

6.3 ศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ

(1) ศูนย์ฝึกอบรม
DETI  ให้บริการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์เพือ่ การออกแบบ โดยซอฟต์แวร์ทใี่ ช้เป็นซอฟต์แวร์สำ� หรับการฝึกอบรมโดยเฉพาะ
(Training License) ซึ่ง DETI ได้รับการสนับสนุนค่าซอฟต์แวร์จากเจ้าของซอฟต์แวร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 DETI มี 2 สาขา ประกอบ
ด้วย ห้องฝึกอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ห้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สาขาบางนา ตั้งอยู่ที่ 324/36 อาคารบางนาเรสซิเด้นซ์ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมี
ห้องฝึกอบรมทั้งหมด 7 ห้อง สามารถรองรับจ�ำนวนผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 86 คน
(2) สาขาบ่อวิน ตั้งอยู่ที่ 116/128-29 หมู่ 3 ต�ำบลบ่อวิน อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีห้องฝึกอบรมจ�ำนวน 1 ห้อง สามารถ
รองรับจ�ำนวนผู้เข้าอบรมได้สูงสุด 12 คน
ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมของ DETI มีอัตราการใช้ประโยชน์จากห้องฝึกอบรม ดังนี้
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ปี 2559
จ�ำนวนผู้เข้าอบรมสูงสุดที่สามารถรองรับได้
(คน/ปี)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

22,837

24,795

25,643

25,578

จ�ำนวนผู้เข้าอบรม (ไม่รวม Onsite training) (คน)

9,974

9,134

9,537

9,844

อัตราการใช้ประโยชน์จากห้องฝึกอบรม (ร้อยละ)

43.67

36.84

37.19

38.49

952

872

1,337

1,930

ผู้เข้าอบรมในส่วน Onsite training (คน)

(2) ผู้สอน (Trainer)
DETI ให้บริการฝึกอบรมโดย Trainer ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ปัจจุบัน
DETI มี Trainer จ�ำนวน 10 คน ที่เป็นพนักงานประจ�ำ ซึ่งล้วนเป็นมืออาชีพที่มีความพร้อมทั้งด้านเทคนิคการสอน ประสบการณ์จริงใน
การท�ำงาน และมีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม โดย Trainer จะต้องผ่านการอบรมและได้รับการรับรอง (Certified) จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของ Trainer รวมถึงคุณภาพการฝึกอบรมของ DETI
นอกจากนี้ DETI ยังมีการว่าจ้าง Trainer พิเศษจากภายนอก ทีเ่ ป็นผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านในเชิงลึกเพือ่ ถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ส�ำหรับหลักสูตรขั้นสูงที่ DETI จะจัดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์จาก
การฝึกอบรมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
(3) หลักสูตรการฝึกอบรม
ในการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมที่จะเปิดสอนนั้น DETI จะพิจารณาจากความต้องการของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก โดยผู้
บริหารและหัวหน้า Trainer จะพิจารณาปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านการออกแบบอย่างสม�่ำเสมอ  ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม Trainer จะต้องก�ำหนดเนื้อหาการอบรม
สอนและระยะเวลาการอบรมที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าแต่ละประเภท รวมถึงจัดท�ำคู่มือประกอบการอบรม ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณา
จากหัวหน้า Trainer ทัง้ นี้ คูม่ อื หรือเอกสารทีจ่ ะใช้ในการอบรมนัน้ มี ทัง้ ทีเ่ ป็นการต�ำราการฝึกสอนมาตรฐานที่ DETI ได้รบั สิทธิจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ และต�ำราที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง
7 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

67

ปัจจัยความเสี่ยง
การลงทุนในหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้ลงทุนควร
พิจารณาปัจจัยความเสีย่ งอันอาจจะเกิดขึน้ ได้กบั กลุม่ บริษทั ฯ นอก
เหนือจากปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้อาจมีความ
เสี่ยงอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่อาจทราบได้
ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้
ได้ว่าไม่มีผลกระทบในสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ ดังนั้น ในการลงทุนผู้ลงทุน ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
โดยปัจจัยความเสีย่ งทีส่ ำ� คัญของกลุม่ บริษทั ฯ รวมทัง้ แนวทางการ
ป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้ ดังนี้
1 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมจัดจ�ำหน่าย
ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) เครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner)
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ทั้งการแข่งขันระหว่างกลุ่มผู้พัฒนา
เทคโนโลยีทจี่ ะพัฒนาสินค้าของตัวเองให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผูใ้ ช้งาน เพือ่ แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยการพัฒนาและ
ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง หรือการแข่งขันระหว่างผู้
ประกอบการทีเ่ ป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ และ/หรือผลิตภัณฑ์ดา้ น
การออกแบบ 3 มิติ ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ  ซึ่ง
ผูป้ ระกอบการแต่ละรายต่างมุง่ เน้นในการสร้างความแตกต่างของ
สินค้า  โดยการน�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่
ไปกับการใช้กลยุทธ์การตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น การ
ขายซอฟต์แวร์เป็นแพ็กเกจ การให้ส่วนลด หรือการให้ซอฟต์แวร์
เพือ่ ทดลองใช้งานได้โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ย เป็นต้น เพือ่ ให้ลกู ค้าทดลอง
ใช้งานผลิตภัณฑ์ และมุง่ หวังให้ลกู ค้ามาซือ้ ผลิตภัณฑ์ทตี่ นเองจัด
จ�ำหน่ายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของตนเอง
อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากซอฟต์ แ วร์ แ ละโซลู ชั่ น หลั ก
ด้านการออกแบบ 3 มิติ ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายไม่ว่าจะเป็น
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC) ซอฟต์แวร์
ส�ำหรับออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (AEC) อย่าง
ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS และซอฟต์แวร์ ARCHICAD รวมถึง
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Stratasys ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำของ
โลกที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชั่นการ
ท�ำงานของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อยูต่ ลอดเวลา รวมถึงได้รบั การ
ยอมรับจากกลุม่ ผู้ใช้งานอย่างแพร่หลายในระดับสากล จึงท�ำให้มี
ฐานลูกค้าทีใ่ ช้งานทีก่ ว้าง ทัง้ ทีเ่ ป็นวิศวกร สถาปนิก ผูร้ บั เหมา รวม
ไปจนถึงนักศึกษา และ/หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทีใ่ ช้ซอฟต์แวร์
อย่าง SOLIDWORKS ในหลักสูตรการเรียนการสอน  ซึง่ เป็นกลยุทธ์
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หลักในการสร้างฐานลูกค้าในประเทศไทยของ SOLIDWORKS ได้
อย่างแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญอย่างมากกับ
การให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
เช่น บริการ Subscription Services บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบ
(Prototype) และบริการฝึกอบรม ทีช่ ว่ ยท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกีย่ วกับโซลูชนั่ ด้านออกแบบได้
อย่างครบวงจร (One Stop Service) รวมไปถึงการพัฒนาฟังก์ชั่น
พิ เ ศษ เช่ น สร้ า ง Library ที่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ม าตรฐานส� ำ หรั บ
ประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ ใช้งานโดยเฉพาะ เมื่อผนวก
กับบริการหลังการขายทีม่ คี ณ
ุ ภาพระดับมืออาชีพ ซึง่ เป็นการสร้าง
ความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ
จัดจ�ำหน่าย ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการใช้
บริการกับกลุ่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ส�ำหรับ
การออกแบบ 3 มิ ติ อย่ า งครบวงจร ทั้ ง ซอฟต์ แ วร์ ส� ำ หรั บ
ออกแบบอุตสาหกรรม (Mechanical Solution : MEC) และ
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (Architecture Engineering &
Construction : AEC) รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ
(Hardware)  ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง ซึง่ เป็นธุรกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และกลุ่มบริษัทฯ ไม่สามารถติดตามและปรับตัว
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างทันการณ์ อาจส่งผลให้สูญเสียฐานลูกค้า  และ
อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
จากการที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายโซลูชั่นเพื่อการออกแบบ 3 มิติ มานานกว่า   25
ปี ท�ำให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงอุตสาหกรรมเป็นอย่าง
ดี กลุ่มบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว และได้ให้ความ
ส�ำคัญในการสรรหาผลิตภัณฑ์อย่างมาก โดยจะเน้นซอฟต์แวร์
และผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ชนั้ น�ำของโลก ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถจัดหา
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ การทีเ่ จ้าของผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นพันธมิตรทีด่ ี
ของกลุม่ บริษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็น Dassault Systems SOLIDWORKS
Corporation, Graphisoft SE, Stratasys AP Limited ล้วนเป็นผูน้ ำ�
ในตลาด จึงมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่ตลอด
เวลา อีกทั้งยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีต่างๆ ให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานในทุก
ระดับที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
รายงานประจำ�ปี 2562

ของเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างใกล้ชดิ ทัง้ จากการเข้าร่วมประชุมอบรม
สัมมนาที่จัดโดยเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
และสามารถน�ำมาปรับเปลีย่ นรูปแบบการให้บริการทีท่ นั สมัยและ
ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
3 ความเสี่ยงจากสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

การละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ทั่วโลก ทั้งจากการลักลอบใช้งานซอฟต์แวร์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายหรือการลักลอบน�ำซอฟต์แวร์ไปจ�ำหน่ายในราคาถูก ดัง
นั้น กลุ่มบริษัทฯ ที่มีรายได้หลักมาจากการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์
จึงอาจได้รบั ผลกระทบจากปัญหาการละเมิดลิขสิทธิใ์ นลักษณะดัง
กล่าว และอาจส่งผลต่อยอดขายและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่
กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายได้
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญเกีย่ วกับปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ โดยกรณีที่บริษัทฯ พบการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์
บริษัทฯ จะแจ้งเตือนผู้ใช้งานและชี้แจงถึงความเสี่ยงจากการใช้
ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งหากลูกค้ายังไม่ด�ำเนินการให้ถูกต้อง
บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องให้เจ้าของซอฟต์แวร์รับทราบเพื่อด�ำเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณาด�ำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์
ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายนั้นมีระบบป้องกันการท�ำซ�้ำ
ดัดแปลง หรือลักลอบน�ำซอฟต์แวร์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง
ผูท้ จี่ ะใช้งานซอฟต์แวร์จะต้องได้รบั Serial Number ทีก่ ำ� หนดโดย
เจ้าของผลิตภัณฑ์ เพือ่ ทีจ่ ะน�ำไปเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ ประกอบกับ
เจ้าของผลิตภัณฑ์หลักที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกของกลุม่ พันธมิตรซอฟต์แวร์ (BSA :The Software
Alliance) ทีเ่ ป็นองค์กรระดับสากลทีม่ งุ่ เน้นในการสนับสนุนให้เกิด
การบังคับใช้กฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา 
รวมถึงการตรวจจับผู้ลักลอบใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้ที่
กระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องระวางโทษจ�ำคุก และ/หรือโทษปรับ
แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  นอกจากนี้
จากผลส�ำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลก ประจ�ำปี 2560 ของ BSA
พบอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์โดย
ไม่มี License ในประเทศไทย อยูท่ รี่ อ้ ยละ 66 ในปี 2560 ลดลงจาก
ร้อยละ 69 ในปี 2558 ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากการทีผ่ ปู้ ระกอบการส่วน
ใหญ่ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของระบบข้อมูลสารสนเทศ
มากยิง่ ขึน้ จึงหลีกเลีย่ งการใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ ทีเ่ ป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้ข้อมูลขององค์กรถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น
ผูบ้ ริหารจึงเชือ่ มัน่ ว่าจะได้รบั ผลกระทบจากความเสีย่ งดังกล่าวไม่
มากนัก

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์ SOLIDWORKS

หนึง่ ในผลิตภัณฑ์หลักทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
คือ ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ทีพ่ ฒ
ั นาโดย DSSW ซึง่ ในปี 25592561 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ขายและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ SOLIDWORKS คิดเป็น
สัดส่วนประมาณร้อยละ 45-60 ของรายได้จากการขายและบริการ
รวม โดยสัญญาฉบับปัจจุบัน ให้สิทธิบริษัทฯ ในการเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS เป็นระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่
วันที่ 31 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 และจะต่ออายุอัตโนมัติ
คราวละ 1 ปี หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญา
ล่วงหน้า ดังนัน้ หากในอนาคต DSSW มีการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
ทางธุรกิจ (Business Model) หรือกลุ่มบริษัทฯ ถูกยกเลิกสัญญา
การเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย หรือไม่ได้รับการต่อสัญญา หรืออาจมี
การเพิ่มหรือลดตัวแทนจ�ำหน่าย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
DSSW มี น โยบายในการให้ สิ ท ธิ ใ นการจั ด จ� ำ หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ผา่ นตัวแทนจ�ำหน่ายเป็นหลัก ซึง่ APP ได้รบั สิทธิในการ
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในประเทศไทย
จาก DSSW ตั้งแต่ปี 2540 ตลอดระยะเวลากว่า  20 ปี ที่ผ่านมา 
บริษัทฯ สามารถด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามนโยบายและแผน
ธุรกิจของ DSSW  ได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์
ในการน�ำเสนอ SOLIDWORKS ให้แก่สถาบันการศึกษาเพือ่ ใช้เป็น
หลักสูตรการสอนให้แก่นกั เรียนนักศึกษา ซึง่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการ
เรียนรู้ที่จะพัฒนาไปสู่ผู้ใช้งานจริงในการท�ำงานให้แก่องค์กร หรือ
หน่วยงานต่างๆ จึงเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถ
สร้างฐานลูกค้าผู้ใช้งาน SOLIDWORKS ได้อย่างแข็งแกร่ง และ
สะท้อนมาสู่ยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนท�ำให้ซอฟต์แวร์
SOLIDWORKS เป็นซอฟต์แวร์การออกแบบอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย ประกอบกับการที่กลุ่ม
บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ DSSW มาอย่างยาวนาน ซึ่งเห็นได้
จากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก DSSW ในการได้
รับสิทธิเป็นผูจ้ ดั จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศพม่า และอินโดนีเซีย
เพิ่มเติม ผู้บริหารจึงเชื่อมั่นว่ากลุ่มบริษัทฯ จะได้รับการสนับสนุน
และไว้วางใจจาก DSSW ได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดัง
กล่าว จึงมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์
SOLIDWORKS จากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ยี่ห้อ Stratasys ที่บริษัทฯ ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในปี 2551  และซอฟต์แวร์ ARCHICAD ทีเ่ ป็น
ซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (AEC)  
ซึง่ บริษทั ฯ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในปี 2553 ส่งผลให้
สัดส่วนการพึง่ พิงรายได้จากการขายและบริการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ SOLIDWORKS ทยอยลดลงอย่างต่อเนือ่ ง
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5 ความเสีย
่ งจากการพึง
่ พิงผูบ
้ ริหารหลักใน
   การประกอบธุรกิจ

จากการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ คือ นาย
ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
โซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ มาเป็นเวลานานกว่า  25 ปี จึงมี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
โซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ อย่างลึกซึ้ง เป็นผู้ก�ำหนดนโยบาย
หลักในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงการจัดกิจกรรมทางการ
ตลาดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
อีกทัง้ ยังมีความสัมพันธ์ทดี่ กี บั เจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับโลกมากมาย
นอกจากนี้ สัญญาตัวแทนจ�ำหน่าย ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ซึง่
บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิจาก DSSW ยังก�ำหนดให้ นายประภาส ตัง้ อดุลย์
รัตน์ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่จะต้องด�ำรงสัดส่วนการถือหุน้ มากกว่าร้อย
ละ 50 ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในการพึง่ พิงผูบ้ ริหารหลักใน
การบริหารงาน ซึง่ หากมีการเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร หรือสัดส่วนการ
ถือหุ้นของ นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ลดลงต�่ำกว่าข้อก�ำหนดใน
สัญญาอาจส่งผลต่อการบริหารงานและการด�ำเนินงานของกลุ่ม
บริษัทฯ ได้
อย่างไรก็ตาม จากการที่ นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ เป็น
ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 57.14
ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี  ้
จะเป็นแรงจูงใจและท�ำให้มั่นใจได้ว่า  นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
จะยังคงเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารหลักของกลุ่ม
บริษทั ฯ ต่อไป และ นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ ได้ให้คำ� รับรองว่าจะ
ด�ำรงสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่ให้ต�่ำกว่าร้อยละ 50 ตลอด
ระยะเวลาของสัญญาตัวแทนจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีนาคม 2566  เพื่อให้เป็น
ไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา นอกจากนี้ ปัจจุบัน การบริหาร
จัดการของกลุ่มบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารงานที่เป็นอย่าง
มืออาชีพมากขึน้ โดยมีการก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและของแต่ละ
ส่วนงานทีเ่ ป็นระบบ อีกทัง้ มีการก�ำหนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รวมถึงอ�ำนาจอนุมัติในการบริหารงานของผู้บริหารแต่ละระดับ
อย่างชัดเจน เพือ่ เป็นการกระจายอ�ำนาจในการบริหารจัดการให้กบั
ผูบ้ ริหารในระดับรองลงมา ยิง่ ไปกว่านัน้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังมีนโยบาย
การฝึกอบรมพนักงานและผูบ้ ริหารให้มคี วามรูค้ วามสามารถเพือ่ ที่
จะสามารถช่วยบริหารงานด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ เพือ่ รองรับการ
เติบโตอย่างมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในระยะยาว
6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

เนือ่ งจากธุรกิจจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์และโซลูชนั่ เพือ่ การ
ออกแบบเป็นธุรกิจเฉพาะทางทีต่ อ้ งพึง่ พาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วาม
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ด้านการ
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ออกแบบ 3 มิติ   รวมถึงจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน
ซอฟต์แวร์และกระบวนการท�ำงานของลูกค้าเป็นอย่างดี ดังนั้น
บุคลากรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝ่ายขาย
และฝ่ายเทคนิค (Technical Support) จะต้องเป็นผูม้ คี วามรูค้ วาม
เข้าใจในด้านการออกแบบและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องอย่างลึกซึง้
เพื่อน�ำเสนอโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ
ระดับมืออาชีพ ดังนัน้ หากบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่สามารถรักษา
บุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดังกล่าวไว้ อาจส่ง
ผลต่อการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ และกระทบต่อผลการด�ำเนิน
งานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ในที่สุด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้ความส�ำคัญในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนา
ทักษะรวมถึงความรู้ความสามารถอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ยัง
มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานผ่านการอบรมและได้รับการรับรอง
(Certified) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายซึง่ เป็นสิง่ ยืนยันถึงคุณภาพของบุคลากรได้เป็นอย่างดี ใน
ขณะเดียวกันกลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารสร้างแรงจูงใจในเรือ่ งสวัสดิการ
และผลตอบแทน โดยการก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อ
เป็นการจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวท�ำงานกับบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ อัตราการลาออกเฉลี่ยของพนักงานตั้งแต่
ปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 1.57 ต่อเดือน
7 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ส่วน
ใหญ่ต้องช�ำระเป็นสกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐ โดยในปี 2559-2562
กลุ่มบริษัทฯ มีการสั่งซื้อสินค้าที่จะต้องช�ำระเป็นเงินตราต่าง
ประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.62 ร้อยละ 77.53 ร้อยละ 80.50
และร้อยละ 70.40 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมตามล�ำดับ  ใน
ขณะที่รายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน
บาท ดังนั้น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน กรณีท่ีเงินสกุล
ดอลลาร์แข็งค่าขึน้ อาจส่งผลให้ตน้ ทุนสินค้าของกลุม่ บริษทั ฯ ปรับ
สูงขึ้น จึงอาจส่งผลต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญใน
การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการก�ำหนดราคา
สินค้าโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลีย่ น ซึง่ จะท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ สามารถก�ำหนดราคาขายสินค้าได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าได้ในระดับหนึง่
นอกจากนี้ กลุม่ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายการป้องกันความผันผวนของ
อัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศโดยการท�ำสัญญาซือ้ ขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้า  (Forward Contract) เต็มจ�ำนวนตาม
มูลค่าการสัง่ ซือ้ สินค้าทีต่ อ้ งช�ำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ทัง้ นี้ ในปี
2559-2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายงานประจำ�ปี 2562

เท่ากับ 1.59 ล้านบาท 3.91 ล้านบาท 2.29 ล้านบาท และ 1.34
ล้านบาท ตามล�ำดับ
8 ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากผลการด�ำเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทฯ จัดตั้งบริษัท พีที อินโดนีเซีย แอพพลิแคด
จ�ำกัด (“APP Indo”) ในปี 2556 เพือ่ รองรับการเปิดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยผู้บริหารเล็งเห็นโอกาสการลงทุน
ในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีจ�ำนวนประชากร
มากกว่ า  200 ล้ า นคน และมี ข นาดเศรษฐกิ จ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งมีแนวโน้มการเติบโตของ
อุตสาหกรรมต่างๆ จากการเป็นหนึ่งในฐานการผลิตที่ส�ำคัญของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา APP Indo มีผล
ประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด เนือ่ งจากฐานรายได้ทยี่ งั เล็ก ใน
ขณะที่มีต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารใน
สัดส่วนทีส่ งู ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยคงทีซ่ งึ่ ไม่แปรผันตามรายได้
โดยในปี 2559-2561 มีขาดทุนสุทธิจำ� นวน 9.61 ล้านบาท จ�ำนวน
6.02 ล้านบาท และจ�ำนวน 1.71 ล้านบาท ตามล�ำดับ และหากใน
อนาคต APP Indo ยังคงมีผลการด�ำเนินงานทีข่ าดทุน จะส่งผลกระ
ทบในด้านลบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะทางการเงินของกลุม่
บริษทั ฯ
เนื่องจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงสภาพตลาด
และภาวะการแข่งขันในประเทศอินโดนีเซียมีความแตกต่างจาก
ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน
กลยุ ท ธ์ แ ละรู ป แบบการท� ำ การตลาดของ APP Indo เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย
มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความ
สามารถเข้ามาร่วมงานกับ App Indo ได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้แนวโน้ม
ผลขาดทุนของ APP Indo ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี และปี 2562
APP Indo มีผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 2.49 ล้านบาท เป็นผลมาจาก
การที่รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ที่เพิ่ม
ขึน้ ในขณะทีต่ น้ ทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งไม่แปรผันตามรายได้ จึงท�ำให้เกิด
การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และส่งผลให้ APP
Indo มีก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากเหตุผลที่กลุ่มบริษัทฯ มุ่ง
หวังในการสร้างการเติบโตให้แก่กลุม่ บริษทั ฯ แล้ว การขยายตลาด
ไปยังประเทศอินโดนีเซียยังถือเป็นกลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญทีจ่ ะช่วยให้กลุม่
บริษัทฯ มีอ�ำนาจต่อรองกับคู่ค้ามากขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มโอกาสใน
การสรรหาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในอนาคต กลุ่ม
บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจของ APP Indo จะเป็นส่วน
ที่เสริมสร้างศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ ใน
ระยะยาว

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้จากธุรกิจ          
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (ฮาร์ดแวร์)

เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบ 3 มิติ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.14 ในปี
2559 ร้อยละ 11.84 ในปี 2560 ร้อยละ 21.74 ในปี 2561 และร้อยละ
21.22 ในปี 2562 ของรายได้จากการขายและบริการ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นรายได้จากการขายเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรม
(Industrial Grade) ทีม่ หี ลากหลายรุน่ ตัง้ แต่ราคาประมาณ 1 ล้าน
บาท ถึง 24 ล้านบาท แตกต่างกันตามขนาดและฟังก์ชั่นการใช้
งาน นอกจากนี้ กลุม่ ลูกค้าทีม่ คี วามต้องการใช้เครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ยังอยู่
ในวงจ�ำกัด และในบางกรณีเป็นการขายลักษณะโครงการทีม่ มี ลู ค่า
สูง ท�ำให้รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายกลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีความ
ผันผวนค่อนข้างมาก ประกอบกับการท�ำการตลาดส�ำหรับเครือ่ งพิมพ์
3 มิติ ต้องใช้เวลาในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และสาธิตการใช้งานเพือ่
ให้ลกู ค้าได้ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจสัง่ ซือ้ ดังนัน้ หากลูกค้า
ชะลอการสัง่ ซือ้ จากสาเหตุหรือปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณประจ�ำ
ปีของหน่วยงานทีเ่ ป็นลูกค้าเป้าหมาย นโยบายในการลงทุนเกีย่ วกับ
การวิจยั และพัฒนา หรือสภาวะเศรษฐกิจ จะท�ำให้สง่ ผลกระทบต่อ
ผลการด�ำเนินงานของกลุม่ บริษทั ฯ ได้
กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวจึงให้ความ
ส�ำคัญในการจัดกิจกรรมทางการตลาดอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้
เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นถึงประโยชน์จากการใช้งานจริงของ
เทคโนโลยีดงั กล่าวผ่านการจัดงานสัมมนาและงานแสดงนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี อาทิเช่น งาน Metalex และ งาน
Manufacturing Expo นอกเหนือจากนีแ้ ล้ว กลุม่ บริษทั ฯ ยังให้ความ
ส�ำคัญในการบริหารความสัมพันธ์กบั ลูกค้าอย่างใกล้ชดิ โดยฝ่ายงาน
ขายที่เกี่ยวข้องจะด�ำเนินการติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ มีการดูแล การให้ขอ้ มูลและบริการ
อืน่ ๆ แก่ลกู ค้าอย่างรวดเร็ว โดยจะติดตามความคืบหน้าและความ
เป็นไปได้ในการสัง่ ซือ้ ของลูกค้าอย่างต่อเนือ่ ง และรายงานความคืบ
หน้าของการขายในโครงการต่างๆ ให้ผบู้ ริหารรับทราบเพือ่ ให้มนั่ ใจได้
ว่าจะสามารถปิดการขายได้  ประกอบกับปัจจุบนั ผูผ้ ลิตเครือ่ งพิมพ์ 3
มิติ ส�ำหรับอุตสาหกรรมได้ออกเครือ่ งพิมพ์รนุ่ ใหม่ๆ ทีม่ ชี ว่ งราคาอยู่
ในระดับทีท่ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการขนาดเล็กและกลางจะสามารถเข้าถึง
เทคโนโลยีดงั กล่าวได้งา่ ยขึน้
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10 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกิน    
     กว่าร้อยละ 50

11 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองส�ำหรับการซื้อขายหุ้น                
     สามัญของบริษัทฯ

ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ ถือ
หุน้ ในบริษทั ฯ จ�ำนวน 159,995,556 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด และภายหลังจากการเสนอขาย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชนในครัง้ นี้ สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ของ นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ จะลดลงเหลือร้อยละ 57.14 ของ
จ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ซึง่ จะท�ำให้ผถู้ อื หุน้ ดังกล่าวมี
อ� ำ นาจในการควบคุ ม บริ ษั ท ฯ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ของบริษัทฯ ได้เกือบทุกเรือ่ งไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งการแต่งตัง้ กรรมการ
หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ ยกเว้นเรือ่ งทีก่ ฎหมายก�ำหนดหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ ก�ำหนด
ให้ตอ้ งได้รบั เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผู้
ถือหุน้ รายอืน่ ของบริษทั ฯ จึงมีความเสีย่ งจากการไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพือ่ ตรวจสอบและถ่วงดุลเรือ่ งทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่เสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจ
สอบเข้ามาเพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณา และกลั่นกรองเพื่อ
มิให้เกิดรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต และเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน (รวมประธานกรรมการ) จากจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน และกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารจ�ำนวน 4 ท่าน
โครงสร้างกรรมการดังกล่าวจะท�ำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง
เพือ่ พิจารณาในเรือ่ งต่างๆ และช่วยให้การก�ำกับดูแลการบริหารงาน
เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เนือ่ งจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ต่อ
ประชาชนในครัง้ นี  ้ จะเป็นการเสนอขายก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนัน้ ผู้
ลงทุนจึงอาจมีความเสีย่ งเกีย่ วกับสภาพคล่องในการซือ้ ขายหุน้ ของ
บริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รบั ผลตอบแทนจากการขายหุน้
ได้ตามราคาทีค่ าดการณ์ไว้ หากหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ไม่สามารถ
เข้าจดทะเบียนได้
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้ยนื่ ค�ำขออนุญาตน�ำหลักทรัพย์
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมือ่ วันที่ 14
มิถนุ ายน 2562 และบริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน)
ในฐานะทีป่ รึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ใน
เบือ้ งต้นแล้ว และมีความเห็นว่าบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นคุณสมบัติ
เรือ่ งการกระจายการถือหุน้ รายย่อย ซึง่ บริษทั ฯ ต้องมีจำ� นวนผูถ้ อื หุน้
สามัญรายย่อยไม่นอ้ ยกว่า  300 ราย และต้องถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 25 ของทุนช�ำระแล้ว โดยทีป่ รึกษาทางการเงินคาดว่าภาย
หลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นีแ้ ล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีคณ
ุ สมบัตเิ กีย่ ว
กับการกระจายการถือหุน้ รายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
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รายงานประจำ�ปี 2562

การวิจัยและพัฒนา
กลุ่มบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างความ
แตกต่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงได้ก�ำหนด
ให้การวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะพัฒนาธุรกิจไป
สู ่ ค วามยั่ ง ยื น ในระยะยาว และได้ จั ด ตั้ ง ฝ่ า ยวิ จั ย และพั ฒ นา 
(Research & Development: R&D) เพื่อรับผิดชอบในการพัฒนา
และน�ำเสนอโซลูชั่นด้านการออกแบบที่จะช่วยให้การท�ำงานของ
ลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ มีการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1 APP Menu

• เครื่องมือช่วยส�ำหรับการออกแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่อง
มือส�ำหรับช่วยสร้างชิ้นงานเฉพาะทาง เครื่องมือส�ำหรับช่วย
ในการแสดงผล เครื่องมือส�ำหรับช่วยในการค�ำนวณ รวมถึง
การแปลงไฟล์มาตรฐาน เป็นต้น
• ช่องทางการติดต่อสื่อสารทีมงานด้านเทคนิค (Technical
Support) ซึ่งพร้อมให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ลูกค้าเกิด
ปัญหาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Hotline, Line App, Remote
Access, Email เป็นต้น ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้พัฒนา APP
Menu ให้สามารถใช้งานในรูปแบบ Online Platform บน
เว็บไซต์ www.appzmenu.com เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้
กับลูกค้า  รวมทั้งเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มผู้
ประกอบการในอุตสาหกรรม ทั้งที่เป็นนักออกแบบ โรงงาน
ผลิต รวมถึงกลุ่มฟรีแลนซ์
2 THAIBIM

APP Menu เป็นฟังก์ชนั่ เสริมในซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS
โดยมี จุ ด ประสงค์ ห ลั ก เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางการเรี ย นรู ้ ก ารใช้ ง าน
ซอฟต์แวร์ให้กบั ผูใ้ ช้งาน SOLIDWORKS ในประเทศไทย นอกจาก
นี้ ยังเป็นช่องทางในการให้บริการหลังการขายแก่ลกู ค้าของบริษทั ฯ
โดยบริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนา APP Menu ในปี 2558 และเริ่มน�ำมาให้
บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ฟังก์ชั่นต่างๆ ของ
APP Menu มีดังนี้
• สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอที่บรรยายเป็นภาษาไทย เพื่อ
ให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในวิดีโอได้ง่าย โดยมี
เนื้อหาบทเรียนตั้งแต่การใช้งานระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้น
สูง เช่น Weldment และ Sheet Metal
• เนื้อหา บทความ และ Link ส�ำหรับเชื่อมต่อไปยัง Social
Media หรือ กลุ่มผู้ใช้งานซอฟต์แวร์ (Community) ที่มีการ
อัปเดตข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
• ชิน้ ส่วนมาตรฐาน (Library) เช่น น็อต สกรู ทีผ่ ใู้ ช้งานซอฟต์แวร์
สามารถเลือกน�ำไปใช้ได้ทันที
• เมนู Shortcut เพื่อช่วยให้การเรียกใช้งานเครื่องมือต่างๆ เป็น
ไปอย่างรวดเร็ว
• ระบบ Design Data Management (DDM) ซึ่งเป็นพื้นที่
ส�ำหรับเก็บไฟล์งานออกแบบในรูปแบบ Cloud Base
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

จากการที่ พื้ น ฐานการท� ำ งานด้ า นการออกแบบและ
ก่อสร้างของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันในบางส่วน และ
บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในจุดนี้ จึงได้มีการคิดค้นและ
พัฒนาโปรแกรมเสริม THAIBIM บนซอฟต์แวร์ ARCHICAD
เพื่อเติมเต็มและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานใน
ประเทศไทย ทั้งสถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมาขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยบริษัทฯ เริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ THAIBIM ในช่วง
ปลายปี 2560 และเริ่มจัดจ�ำหน่ายในช่วงต้นปี 2561 ซึ่ง THAIBIM
มีฟังก์ชันการท�ำงานในส่วนที่ส�ำคัญ ดังนี้
(1) ฟังก์ชันการวางองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างมาตรฐานใน
ประเทศไทย  ได้แก่
• ฐานรากแบบต่างๆ เช่น ฐานรากแผ่ ฐานรากมีเสาเข็ม ฐานราก
สามเหลีย่ ม เป็นต้น โดยจะมีฟงั ก์ชนั ส�ำหรับเพิม่ เหล็กเสริมใน
ฐานรากให้โดยอัตโนมัติ
• การใส่เหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตที่เป็น เสา  พื้น  และ
คาน โดยมีหน้าจอป้อนข้อมูลที่เป็นภาษาไทย
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(2) ชิ้นส่วนมาตรฐาน (Library) ที่มีพร้อมให้สถาปนิกและวิศวกรเลือกน�ำไปใช้ในโครงการ  ได้แก่   ประตู หน้าต่าง และหน้าบานแบบมี
ลูกฟัก ช่องระบายลม ศาลพระภูมิ และอื่นๆ อีกกว่า 100 แบบ
(3) ฟังก์ชันการถอดปริมาณงานสถาปัตย์และงานโครงสร้างโดยอัตโนมัติ ในแต่ละชั้นของอาคาร  ตามมาตรฐานการท�ำงาน ของสถาปนิก
และวิศวกรไทย ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ สามารถเชื่อมโยงกับ ราคากลางของวัสดุก่อสร้างและค่าแรงของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีการปรับปรุงในทุก
เดือน  เพื่อให้ได้ราคาค่าก่อสร้างที่เป็นราคากลาง  อีกทั้งยังสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้
ทัง้ นี้ โปรแกรมเสริมทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาขึน้ เอง นัน้ ได้รบั การคุม้ ครองจากพระราชบัญญัตลิ ขิ สิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จัดเป็นวรรณกรรมซึง่ ถือเป็นงานอันมีลขิ สิทธิ์ โดยสิทธิจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิแ์ ต่เพียงผูเ้ ดียวซึง่ จะได้รบั การคุม้ ครองตัง้ แต่ได้สร้างสรรค์
ผลงานขึ้น หากผู้ใดกระท�ำการละเมิดลิขสิทธิ์ต้องระวางโทษจ�ำคุกและ/หรือโทษปรับแล้วแต่กรณี
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รายงานประจำ�ปี 2562

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระผูกพัน

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

ณ วันที่ 31 ธ.ค 2562

(ล้านบาท)

ที่ดิน - ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
โฉนดเลขที่ 248953 เขตพระโขนงกรุงเทพฯ   
รวมพื้นที่ 91 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

-

9.94

ที่ดิน - ส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
โฉนดเลขที่ 223940 เขตพระโขนงกรุงเทพฯ   
รวมพื้นที่ 1 งาน 3 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

อยู่ระหว่างจ�ำนองกับ
ธนาคารพาณิชย์

9.97

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

เป็นเจ้าของ

-

39.69

อุปกรณ์ส�ำนักงาน

เป็นเจ้าของ

-

9.80

เครื่องมืออุปกรณ์

เป็นเจ้าของ

-

18.56

ยานพาหนะ

เป็นเจ้าของ

-

1.68

รวม

89.64

2 สรุปสัญญาที่ส�ำคัญในการประกอบธุรกิจ
2.1 สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor Agreement) ของบริษัทฯ

คู่สัญญา :
		

Dassault Systemes SOLIDWORKS Corporation (“DSSW”) ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

วัตถุประสงค์

:

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นตามที่
ระบุไว้ในสัญญา โดยไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive) ในประเทศไทย และประเทศพม่า  รวม
ถึงสิทธิการใช้ตราสินค้า ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและท�ำการตลาดตามทีก่ ำ� หนดในอาณาเขตทีไ่ ด้รบั สิทธิ
โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถโอนได้ (Non-Transferable)

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 หากผู้ให้สิทธิมิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า
อย่างน้อย 9 เดือน หรือผู้ได้รับสิทธิมิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ให้ถือว่าสัญญาได้
รับการต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

คู่สัญญา :
		

Graphisoft Asia Limited ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

วัตถุประสงค์

:

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ ARCHICAD และ MEP Modeler โดยไม่จ�ำกัดแต่เพียง
ผู้เดียว (Non-Exclusive) ในประเทศไทย รวมถึงสิทธิในการจัดท�ำเอกสารส�ำหรับใช้ในการตลาด และ
โฆษณาประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา
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1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย ใน
กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไข
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน นับจากวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่าว
2. ผูใ้ ห้สทิ ธิมสี ทิ ธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีผไู้ ด้รบั สิทธิละเมิดเงือ่ นไขเกีย่ วกับการรักษาความลับทางการ
ค้า  หรือกรณีผู้ได้รับสิทธิจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งกับสินค้าของผู้ให้สิทธิโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
3. ผู้ได้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์ ช�ำระบัญชี หรือล้มละลาย
4. ผู้ให้สิทธิสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้ได้รับสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า
ร้อยละ 50
5. ผูใ้ ห้สทิ ธิอาจบอกเลิกสัญญาหากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของผูร้ บั สิทธิถกู ด�ำเนินคดีทางอาญา และผูใ้ ห้สทิ ธิ
พิจารณาเห็นว่าอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ให้สิทธิ

1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย ใน
กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไข
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายในอย่างน้อย 15 วัน นับจากวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่าว
2. ผูใ้ ห้สทิ ธิสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หากผูไ้ ด้รบั สิทธิไม่สามารถสัง่ ซือ้ สินค้าได้ถงึ ร้อยละ 80 ของยอด
สั่งซื้อเป้าหมาย 2 ไตรมาสติดต่อกัน เว้นแต่การซื้อสินค้าที่ไม่ถึงเป้าหมายเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ
โดยรวม
3. ผู้ได้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์ ช�ำระบัญชี หรือล้มละลาย
4. มีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจควบคุมกิจการของผู้ได้รับสิทธิ

คู่สัญญา :
		

Gstarsoft Co., Ltd. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

วัตถุประสงค์

:

บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ GstarCAD แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) ในประเทศไทย
โดยสามารถแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ายย่อยได้ (Sub-Distributor) และได้รับสิทธิในการใช้
รายงานประจำ�ปี 2562

“GstarCAD Exclusive Distributor” ในการท�ำการตลาด จัดจ�ำหน่าย ให้บริการ และโฆษณาประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564
และต่ออายุเพิ่ม 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564
1. ผูใ้ ห้สทิ ธิสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หากผูไ้ ด้รบั สิทธิไม่สามารถท�ำยอดขายได้ตามทีก่ ำ� หนดในสัญญา
2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายล่วงหน้า 60 วัน

คู่สัญญา :
		

Stratasys AP Limited ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 1 มกราคม 2561

วัตถุประสงค์

:

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้ตราสินค้า  Stratasys
แบบไม่ผูกขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับการต่อระยะเวลาการให้สิทธิถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า 30 วัน
2. ผูใ้ ห้สทิ ธิอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่ผไู้ ด้รบั สิทธิ ในกรณีทผี่ ไู้ ด้รบั สิทธิปฏิบตั ิ
ผิดเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายใน 10
วัน นับจากวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่าว

คู่สัญญา :
		

Desktop Metal, Inc. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 10 มกราคม 2561

วัตถุประสงค์

:

บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ภายใต้ตราสินค้า  Desktop Metal แบบไม่
ผูกขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2562
หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ให้ถือว่าสัญญาได้รับการ
ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา หากคู่สัญญาอีกฝ่ายยอมรับการบอกเลิกสัญญา โดย
แจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้า 90 วัน
2. คูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ อาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คสู่ ญ
ั ญาอีกฝ่าย ในกรณี

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ที่คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไขเหตุการณ์ดัง
กล่าวได้ภายในอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่าว
คู่สัญญา :
		

GOM GmbH. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 1 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

:

บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ ภายใต้ตราสินค้า  GOM แบบไม่ผูกขาด
(Non-Exclusive) ในประเทศไทย

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ให้ถอื ว่าสัญญาได้รบั การ
ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

ผู้ให้สิทธิอาจบอกเลิกสัญญาผู้ได้รับสิทธิ หากเกิดเหตุการณ์ดังนี้
1. มีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจควบคุมกิจการของผู้ได้รับสิทธิที่ส่งผลกระทบในทางลบให้แก่กิจการ
2. เกิดการละเมิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง โดยเฉพาะการละเมิดเงื่อนไขการช�ำระเงิน
3. เกิดการละเมิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอย่างร้ายแรงซึ่งท�ำให้สูญเสียความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

2.2 สัญญาแต่งตั้งบริษัทเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย (Distributor Agreement) ของ PT. Indonesia AppliCAD

คู่สัญญา :
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Dassault Systemes SOLIDWORKS Corporation (“DSSW”) ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
PT Indonesia AppliCAD ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 1 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์

:

PT Indonesia AppliCAD ได้รบั สิทธิในการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS รวมถึงผลิตภัณฑ์และ
บริการอืน่ ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา โดยไม่จำ� กัดแต่เพียงผูเ้ ดียว (Non-Exclusive) ในพืน้ ทีป่ ระเทศอินโดนีเซีย
ตามเลขรหัสไปรษณียท์ รี่ ะบุไว้ในสัญญา รวมถึงสิทธิการใช้ตราสินค้า ในการจัดจ�ำหน่ายสินค้าและท�ำการ
ตลาดตามที่ก�ำหนดในอาณาเขตที่ได้รับสิทธิ โดยสิทธิดังกล่าวไม่สามารถโอนได้ (Non-Transferable)

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ให้ถือว่าสัญญาได้รับการ
ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย ใน
กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไข
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายใน 30 วัน นับจากวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่าว
2. ผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญา ในกรณีผู้ได้รับสิทธิละเมิดเงื่อนไขเกี่ยวกับการรักษาความลับทาง
รายงานประจำ�ปี 2562

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

การค้า  หรือกรณีผู้ได้รับสิทธิจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งกับสินค้าของผู้ให้สิทธิโดยไม่
ได้รับอนุญาต
3. ผู้ได้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์ ช�ำระบัญชี หรือล้มละลาย
4. ผู้ให้สิทธิสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หากผู้ได้รับสิทธิมีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่า
ร้อยละ 50
5. ผูใ้ ห้สทิ ธิอาจบอกเลิกสัญญาหากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของผูร้ บั สิทธิถกู ด�ำเนินคดีทางอาญา และผูใ้ ห้สทิ ธิ
พิจารณาเห็นว่าอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ให้สิทธิ

คู่สัญญา :
		

Graphisoft Asia Limited ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
PT Indonesia AppliCAD ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์

:

PT Indonesia AppliCAD  ได้รับสิทธิในการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ ARCHICAD และ MEP Modeler โดย
ไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว (Non-Exclusive) ในประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงสิทธิในการจัดท�ำเอกสารส�ำหรับ
ใช้ในการตลาด และโฆษณาประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

1. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย ใน
กรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง และไม่สามารถด�ำเนินการแก้ไข
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ภายในอย่างน้อย 15 วัน นับจากวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่าว
2. ผูใ้ ห้สทิ ธิสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หากผูไ้ ด้รบั สิทธิไม่สามารถสัง่ ซือ้ สินค้าได้ถงึ ร้อยละ 80 ของยอด
สั่งซื้อเป้าหมาย 2 ไตรมาสติดต่อกัน เว้นแต่การซื้อสินค้าที่ไม่ถึงเป้าหมายเป็นผลมาจากเศรษฐกิจ
โดยรวม
3. ผู้ได้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์ ช�ำระบัญชี หรือล้มละลาย
4. มีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจควบคุมกิจการของผู้ได้รับสิทธิ

คู่สัญญา :
		

Gstarsoft Co., Ltd. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
PT Indonesia AppliCAD ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

วัตถุประสงค์

:

PT Indonesia AppliCAD  ได้รบั สิทธิในการจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ GstarCAD แต่เพียงผูเ้ ดียว (Exclusive)
ในประเทศอินโดนีเซีย โดยสามารถแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายย่อยได้ (Sub-Distributor) และได้รบั สิทธิในการใช้
“GstarCAD Exclusive Distributor” ในการท�ำการตลาด จัดจ�ำหน่าย ให้บริการ และโฆษณาประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

1. ผูใ้ ห้สทิ ธิสามารถบอกเลิกสัญญาได้ หากผูไ้ ด้รบั สิทธิไม่สามารถท�ำยอดขายได้ตามทีก่ ำ� หนดในสัญญา
2. คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญา โดยส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายล่วงหน้า 60 วัน

คู่สัญญา :
		

GOM GmbH. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
PT Indonesia AppliCAD ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

วันที่ในสัญญา

:

วันที่ 1 มกราคม 2562

วัตถุประสงค์

:

บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายเครื่องสแกน 3 มิติ ภายใต้ตราสินค้า  GOM แบบไม่ผูกขาด
(Non-Exclusive) ในประเทศไทย

ระยะเวลา
การให้สิทธิ

:

1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
หากคูส่ ญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ มิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ให้ถอื ว่าสัญญาได้รบั การ
ต่ออายุอัตโนมัติคราวละ 1 ปี

เงื่อนไขการ
:
บอกเลิกสัญญา

ผู้ให้สิทธิอาจบอกเลิกสัญญาผู้ได้รับสิทธิ หากเกิดเหตุการณ์ดังนี้
1. มีการเปลี่ยนแปลงอ�ำนาจควบคุมกิจการของผู้ได้รับสิทธิที่ส่งผลกระทบในทางลบให้แก่กิจการ
2. เกิดการละเมิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง โดยเฉพาะการละเมิดเงื่อนไขการช�ำระเงิน
3. เกิดการละเมิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งอย่างร้ายแรงซึ่งท�ำให้สูญเสียความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้
เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะท�ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก�ำไรเพิ่มมากขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อ
ประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ให้มคี วามครบวงจรมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ
หากคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
ทั้งนี้ ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะ
สมกับการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญและควบคุม
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องท�ำหน้าที่ในการก�ำกับดูแล
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้บริหารจัดการหรือด�ำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายที่บริษัทฯก�ำหนด รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ในคดีดังต่อไปนี้
1. คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. คดีที่กระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็น
ตัวเลขได้
3. คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (อังกฤษ)

AppliCAD Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

จั ด จำ�หน่ ายโซลู ช ั ่ น ด้ า นการออกแบบอย่ า งครบวงจร ทั ้ ง ซอฟต์ แ วร์ ส ำ�หรั บออกแบบ
อุ ต สาหกรรม (Mechanical Solution : MEC) และสถาปั ต ยกรรมและการก่ อ สร้าง
(Architecture Engineering & Construction : AEC) รวมถึ ง ผลิ ต ภั ณฑ์ ด ้ า นการ
ออกแบบ 3 มิ ติ ได้ แ ก่ เครื ่ อ งพิ ม พ์ 3 มิ ต ิ (3D Printing) และเครื ่ อ งสแกน 3 มิ ต ิ ตลอด
จนการให้ บ ริ ก ารต่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ ง

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

69 ซอยสุขุมวิท 68 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขทะเบียนบริษัท

0107561000471

โทรศัพท์

0-2744-9045

โทรสาร

0-2744-9049

เว็บไซต์

www.applicadthai.com

1.2 นายทะเบียนหลักทรัพย์
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ชื่อบริษัท

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2900-9000

โทรสาร

0-2900-9001

เว็บไซต์

www.set.or.th/tsd

รายงานประจำ�ปี 2562

1.3 ผู้สอบบัญชี
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำ�กัด
72 อาคาร กสท โทรคมนาคม ชั้น24 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

0-2105-4661

เว็บไซต์

www.karinaudit.co.th

1.4 ผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำ�กัด
281/157 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชั้น 2 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำ�บล บางเขน
อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

0-2526-6100

เว็บไซต์

www.plcorporation.com

1.5 ที่ปรึกษาทางการเงิน
ชื่อบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

999/9 ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์

0-2646-9999

เว็บไซต์

www.fnsyrus.com

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 140,000,000บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 280,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน 140,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2562  สามารถสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

1. กลุ่มครอบครัว “ตั้งอดุลย์รัตน์” *

200,277,778

71.53

2. นายบรรยง        พันธุ์วงค์กล่อม

5,950,000

2.13

3. นางสาวธัญญรัตน์ ชิเดนทรีย์

4,000,000

1.43

4. นางสาวสุพัตรา   พิทักษ์วงศ์เลิศ

3,500,000

1.25

5. นายฤทธิวงศ์      บุญมีโชติ

3,300,000

1.18

6. นายไชยฉัตร      วณิชย์พรรค

3,250,000

1.16

7. นางสาววาสนา    วณิชชากรพร

3,167,000

1.13

8. นายเกรียงไกร     หาญนันทวีวัฒน์

1,800,000

0.64

9. นายเพียรไกร      อัศวโกคา

1,600,000

0.57

10. นางอริศรา        ตัณฑเสถียร

1,596,600

0.57

51,558,622

18.41

280,000,000

100.00

11.  ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
รวม
*หมายเหตุ : กลุม่ ครอบครัว ตัง้ อดุลย์รตั น์ ประกอบด้วยรายชือ่ และจ�ำนวนการถือหุน้ ดังต่อไปนี้

1. นายประภาส       ตั้งอดุลย์รัตน์
2. นายชิษณุพงศ์     ตั้งอดุลย์รัตน์
3. นายประสิทธิ์       ตั้งอดุลย์รัตน์
4. นายประพฤทธิ์     ตั้งอดุลย์รัตน์
5. นางสาวศิริวรรณ์  ตั้งอดุลย์รัตน์
6. นายประเสริฐ       ตั้งอดุลย์รัตน์  
7. นางสาวศิริพร      ตั้งอดุลย์รัตน์
8. นางนวพร            ตั้งอดุลย์รัตน์
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160,015,556      หุ้น
  10,000,000      หุ้น
  10,000,000      หุ้น
  10,000,000      หุ้น
    9,860,000      หุ้น
       200,000      หุ้น
       200,000      หุ้น
           2,222      หุ้น

ร้อยละ             57.15
ร้อยละ
3.57
ร้อยละ
3.57
ร้อยละ
3.57
ร้อยละ
3.52
ร้อยละ
0.07
ร้อยละ
0.07
ร้อยละ   
0.00
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ใน
แต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
แตกต่างไปจากนโยบายที่ก�ำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจ�ำเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ
บริษทั ฯ จะก�ำหนดให้บริษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ย่อยในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่าย
เงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจ�ำเป็น
ในการใช้เงินทุนหมุนเวียน ในการบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุ : กลุม่ บริษทั ฯ ว่าจ้างบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด เพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

1 โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการจัดการ

2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์

กรรมการ

3. นายสมศักดิ์ วรรักษา

กรรมการ

4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง

กรรมการ

5. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ

กรรมการ

6. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. นายธานินทร์ พรศิริธิเวช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

8. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

โดยมี นางสาววุทิตา ศรีแก้ว เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
(1) นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวฐิติพร ฉาไธสง และประทับตราส�ำคัญของบริษัท หรือ
(2) นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์ หรือ นางสาวฐิติพร ฉาไธสง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสมศักดิ์ วรรักษา หรือ นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จ�ำนวน 5 ครั้ง และจ�ำนวน 8 ครั้ง ตามล�ำดับ โดยรายละเอียดการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์
2. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
3. นายสมศักดิ์ วรรักษา
4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
5. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
6. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

7. นายธานินทร์ พรศิริธิเวช
8. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/ จ�ำนวนการ
ประชุมทัง้ หมด
ปี 2561
ปี 2562
5/5
7/8
4/5
8/8
5/5
8/8
5/5
8/8
5/5
8/8
3/4
8/8
3/5
5/5

8/8
7/8

หมายเหตุ : ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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3 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีกรรมการจ�ำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธานินทร์ พรศิริธิเวช

กรรมการตรวจสอบ

3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววุทิตา ศรีแก้ว เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ�ำนวน 4 ครั้ง และจ�ำนวน 6 ครั้ง ตามล�ำดับ โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
2. นายธานินทร์ พรศิริธิเวช
3. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จ�ำนวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/
จ�ำนวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2561
ปี 2562
3/4
6/6
3/4
6/6
4/4
5/6

4 คณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการบริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
2. ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์
3. นายสมศักดิ์ วรรักษา
4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
5. นายทัศนัย ไพรศิริยืนยง
6. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
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ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

รายงานประจำ�ปี 2562

5 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารจ�ำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. ดร.อิสระ อัคราพิทักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

3. นายสมศักดิ์ วรรักษา

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC

4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง

5. นายทัศนัย ไพรศิริยืนยง

กรรมการบริหาร

6. นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ MEC และผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ
3D Printer Solution

7. นายชโย เพ็ชรรัตน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

8. นางขวัญใจ วิริยะสุมน

ผู้จัดการส่วนบัญชี - บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน)

9. นางสาวเปมสิตา สิบุญญาณัฐ

ผู้จัดการส่วนบัญชี - บริษัทย่อย

6 เลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1. นางสาววุทิตา   ศรีแก้ว

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาว
วุทิตา ศรีแก้ว ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท ดังนี้
1. ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริษัทฯ  และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของ
ที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบเป็นไปตามระเบียบและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการผู้บริหาร
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89

7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ในปี 2561 ปี 2562  บริษัทฯ มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์
2. นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
3. นายสมศักดิ์ วรรักษา
4. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง
5. นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
6. ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
7. นายธานินทร์ พรศิริธิเวช
8. นายจีระวัฒน์ กลทรัพย์อุดม
รวม

2561
120,000
70,000
142,500
87,500
140,000
560,000

ปี 2562
210,000
35,000
35,000
35,000
140,000
320,000
245,000
210,000
1,230,000

หมายเหตุ : ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มมี ติกำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2562 ดังนี้

ต�ำแหน่ง

เบี้ยประชุม / คน/ ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานกรรมการ

30,000 บาท

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

17,500 บาท

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

5,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000  บาท

- กรรมการตรวจสอบ

17,500  บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�ำนวน 20.51 ล้านบาท และ จ�ำนวน 18.57 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
ดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่าคอมมิชชั่น
ปี
2561
2562
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จ�ำนวนผู้บริหาร (คน)
9
9

ค่าตอบแทน (บาท)
20,507,550.52
18,573,976.58

รายงานประจำ�ปี 2562

7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจ�ำนวน 8,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.46 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่
ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นมีดังนี้
ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

จ�ำนวนหุ้น ร้อยละของจ�ำนวน
ที่ได้รับการจัดสรร หุน้ ที่เสนอขายให้
แก่กรรมการ
ผู้บริหารและ
พนักงาน

1. ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

300,000

3.75

2. นายสมศักดิ์ วรรักษา

กรรมการและผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ AEC

120,000

1.50

3. นางสาวฐิติพร ฉาไธสง

กรรมการและผู้อ�ำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ กลาง

100,000

1.25

4. นายธานินทร์ พรศิริธิเวช

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

200,000

2.50

5. นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

200,000

2.50

6. นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายธุรกิจ MEC
และผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution

168,300

2.10

7. นายชโย เพ็ชรรัตน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายResearch&Development

113,700

1.42

8. นางขวัญใจ วิริยะสุมน

ผู้จัดการส่วนบัญชี - บมจ.แอพพลิแคด

120,000

1.50

9. นางสาวเปมสิตา สิบุญญาณัฐ

ผู้จัดการส่วนบัญชี - บริษัทย่อย

80,000

1.00

8 บุคลากร
8.1 จ�ำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 257 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�ำนวน 8 คน) และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 277 คน (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�ำนวน 8 คน) โดยแบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้
สายงาน
1. ฝ่ายบริหาร
2. ฝ่ายธุรกิจ 3D Printer Solution
3. ฝ่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ
4. ฝ่ายธุรกิจ AEC
5. ฝ่ายการตลาด

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562
3
3
19
24
11
11
67
62
20
21
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สายงาน
6. ฝ่ายธุรกิจ MEC
7. ฝ่ายปฏิบัติการกลาง - ส่วนงานบัญชี
8. ฝ่ายปฏิบัติการกลาง - ส่วนงานการเงิน
9. ฝ่ายปฏิบัติการกลาง - ส่วนงานจัดซื้อ
10. ฝ่ายปฏิบัติการกลาง - ส่วนงานโครงสร้างพื้นฐานและสารสนเทศ
11. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
12. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รวม

จ�ำนวนพนักงาน (คน)
ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562
96
96
9
10
4
4
6
7
13
13
9
8
18
257
277

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีพนักงานและผู้บริหารรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 78 คน แบ่งเป็นพนักงานจ�ำนวน 77 คน และ
ผู้บริหาร จ�ำนวน 1 คน และ ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีพนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 82 คน  แบ่งเป็นพนักงาน
จ�ำนวน 81 คน และผู้บริหาร จ�ำนวน 1 คน
8.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา

-ไม่ม-ี
8.3 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2561 และปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ) จ�ำนวน
175,286,466.27 บาท และจ�ำนวน 197,337,480.90 บาท ตามล�ำดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา 
โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนอื่น
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้มีมติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่เพิ่มทุนจ�ำนวน 8,000,000 หุ้น
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.86 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.46  บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับที่เสนอขายให้
แก่ประชาชน และเสนอขายพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทัง้ นี้ ไม่มพี นักงานรายใดได้รบั การจัดสรรหุน้ เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อย
8.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดในองค์กร ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล โดยก�ำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. บริษัทฯ จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกับนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะด�ำเนินการจัดวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
กับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน
3. บริษทั ฯ จะมุง่ เน้นการสรรหาบุคลากร โดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นธรรม เพือ่ ให้ได้บคุ ลากรทีม่ คี วาม
รู้ความสามารถ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
4. บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรใน  
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รายงานประจำ�ปี 2562

รูปแบบต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
5. บริษัทฯ จะบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยค�ำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ความสามารถของ
พนักงาน รวมถึงความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยยึดหลักความเป็นธรรม และค�ำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ของประเทศ
6. บริษทั ฯ จะจัดสรรสวัสดิการให้เหมาะสม โดยค�ำนึงถึงประโยชน์และความจ�ำเป็นของบุคลากร โดยพิจารณาควบคูไ่ ปกับความสามารถ
ของบริษัทฯ ลักษณะของธุรกิจ โดยพิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม
7. บริษทั ฯ มุง่ เน้นทีจ่ ะสร้างบรรยากาศทีอ่ บอุน่ และสร้างความเข้าใจอันดี รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมทีส่ ะดวกและปลอดภัยในการท�ำงาน
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้สมั พันธภาพระหวางบริษทั ฯ กับพนักงาน และพนักงานกับพนักงาน ด�ำเนินไปอย่างราบรืน่ และเป็นมิตร รวมทัง้ รับฟังปัญหา
และร่วมมือแก้ไขปัญหาให้กับบุคลากรด้วยความรู้สึกเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การด�ำเนินงานของ
บริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งใส เพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขัน และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึง่ จะน�ำไปสูค่ วามเชือ่ มัน่ ของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการด�ำเนินงานของบริษัทฯ กระท�ำด้วย
ความเป็นธรรม และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายตั้งแต่พนักงาน นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�ำหนดให้มีนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่
20 มีนาคม 2562 โดยยึดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดท�ำ
โดยคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารองค์กรท�ำให้เกิดความเชือ่ มัน่ ต่อการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ ว่าด�ำเนินการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และ
ค�ำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้
แก่กิจการอย่างยั่งยืน

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าใจในบทบาทและ
ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้น�ำองค์กร บริษัทฯ ได้
มีการก�ำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรม
การบริษัทฯ ไว้อย่างชัดเจน นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิด
ชอบตามกฎหมายซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจ
และหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ฯ และมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
แล้ว บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบในการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย ทิศทางการด�ำเนินงาน แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบ
ประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ รวมถึงการก�ำกับดูแลและติดตาม
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และงบ
ประมาณประจ�ำปีที่ก�ำหนด ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงาน
และดูแลรายงานผลการด�ำเนินงานดังกล่าว
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย
และคณะท�ำงาน เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุน ตรวจสอบ และก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ านและการบริหารงานให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
แผนงาน และงบประมาณประจ�ำปีทกี่ ำ� หนด โดยประกอบด้วยคณะ
กรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะท�ำงานบริหารความ
เสีย่ ง และบริษทั ฯ ได้กำ� หนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการชุดย่อย และคณะท�ำงานบริหารความเสีย่ ง
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ไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ท�ำกฎบัตรส�ำหรับคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และด�ำเนินการให้คณะ กรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับทราบเกี่ยวกับกฎบัตร
ดังกล่าว บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวทุกปี
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ จะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษทั ฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดท�ำจริยธรรมทางธุรกิจ
และนโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในการก�ำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
และด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษทั ฯ มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กรที่ชัดเจนและเหมาะสมกับองค์กร เพื่อสื่อสารให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กร และเพื่อให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็นหลัก
ในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
บริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะทบทวนและพิจารณาก�ำหนดแผน
กลยุทธ์และงบประมาณทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าแผนกลยุทธ์และงบ
ประมาณดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพของ
องค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ในการ
ก�ำกับดูแลและติดตามการปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกลยุทธ์และงบ
ประมาณทีก่ ำ� หนด รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรทีส่ ำ� คัญ
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

บริษทั ฯ มีนโยบายในการก�ำหนดโครงสร้างคณะกรรมการ
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาดของบริษัทฯ และเป็น
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
จะมีสดั ส่วนระหว่างกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารและกรรมการทีไ่ ม่เป็น
ผู้บริหารที่สะท้อนอ�ำนาจที่ถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จะไม่
เป็นบุคคลคนเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิด
ชอบระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลและการบริหารงาน
ประจ�ำ
ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ บริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการ
แต่ละคนจะสามารถไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
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รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการทัง้ หมด
ที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ และจะจัดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 
4 ครั้งต่อปี
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหาบุคคลซึง่
มีความรู้ความช�ำนาญและประสบการณ์ที่เหมาะสมและสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ และภายหลังที่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะเปิด
เผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร อาทิ อายุ ประวัติการศึกษา 
ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จ�ำนวนปีทดี่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ
ษัทฯ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ,คณะ
กรรมการบริหาร และคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อ
ดูแลและให้คำ� แนะน�ำแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อก�ำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ
และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม�ำ่ เสมอ และรับ
ผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้
ถือหุน้ รวมทัง้ ดูแลประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติของทีป่ ระชุม
ดังกล่าว รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
ในการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม  บริษทั ฯ
จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ เป็นตัวแทนในการบริหารกิจการ
ของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อก�ำหนดนโยบายที่
ส�ำคัญและควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั
ร่วมดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องท�ำ
หน้าที่ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้บริหาร
จัดการหรือด�ำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด รวมถึง
จะต้องใช้ดลุ ยพินจิ ตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ทีอ่ นุมตั ใิ นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญของบริษทั ย่อย
และ/หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร

บริษัทฯ มีการก�ำหนดแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับ
ต�ำแหน่งผูบ้ ริหารทีส่ ำ� คัญรวมถึงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้การด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
จะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่มีความส�ำคัญกับองค์กร
มีความตั้งใจในการท�ำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ
บริษัทฯ จัดให้มีการเสริมความรู้ให้แก่กรรมการ และผู้
บริหารทีส่ ำ� คัญ โดยจัดสรรให้แต่ละท่านเข้าร่วมการอบรมซึง่ จัดโดย
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความรูแ้ ละมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัด
ให้มโี ครงการส�ำหรับพัฒนาผูบ้ ริหารเพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณา
ประกอบแผนการสืบทอดงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่ส�ำคัญ
ทุกปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนา
ขีดความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสร้ า ง
วัฒนธรรมองค์กร  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันทั้งบริษัทฯ ลูกค้า  คู่ค้า  ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ค�ำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพ
ของการให้บริการ   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   การค�ำนึงถึงสิ่ง
แวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้าง
ความสมดุลระหว่างผลก�ำไรทางธุรกิจและการตอบแทนสู่สังคม
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ข องผู ้ มี ส ่ ว น
ได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน หรือผู้มีส่วนได้
เสียภายนอก ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและการร่วมมือกัน
ระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษทั ฯ ในระยะยาว บริษทั ฯ จึงได้มกี ารก�ำหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
ด้วยความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย โดยคำ�นึงถึงผลการดำ�เนินงานที่ดี มีการเจริญ
เติบโตอย่างมั่นคง และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน

พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการ

ลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการจัดหาสินค้า และ/หรือผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
การรักษาความลับของลูกค้า ให้ความรู้ต่อลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการ

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม เสมอภาค มีความซื่อสัตย์ในการดำ�เนิน
ธุรกิจ ไม่เอารัดเอาเปรียบ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ รวมถึงมีจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า และ/หรือข้อตกลงตามสัญญา
ที่ทำ�ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของ
ทั้งสองฝ่าย

คู่แข่ง

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่กำ�หนดไว้ รักษา
บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำ�ลายคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เน้นการปลูกฝังจิตสำ�นึก ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม และไม่กระทำ�การ
ใดๆ ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย

ขับเคลือ
่ นให้บริษท
ั ฯ สามารถพัฒนาการดำ�เนินธุรกิจต่อไปในอนาคต บริษท
ั ฯ จึงมุง
่ เน้นการ
พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ปลูกฝังทัศนคติและจิตสำ�นึกที่ดี รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ

คณะกรรมการบริษทั ฯ จะจัดให้มกี รอบการก�ำกับดูแลและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลให้มีการท�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาศทางธุรกิจและพัฒนาการด�ำเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
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หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดให้มรี ะบบควบคุมภายใน
ที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้
มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ อยู่เสมอ จัดให้มีการ
ก�ำหนดขัน้ ตอนของอ�ำนาจอนุมตั ิ และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร
และพนักงานที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ก�ำหนด
ระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ มีการ
ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการ
ปฏิบตั งิ านของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบทีว่ างไว้ รวมทัง้
ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ
หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ท�ำหน้าทีใ่ นการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับ
บริษัทฯ และน�ำเสนอมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ และก�ำกับดูแลการบริหารความ
เสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยงที่ก�ำหนด
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยให้กำ� หนดเป็นนโยบายทีช่ ดั เจนและสือ่ สารให้
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทราบและยึดถือปฏิบตั ติ าม และได้กำ� หนดนโยบายใน
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเพือ่ เป็นกลไกในการก�ำกับดูแลให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ที่ก�ำหนดขึ้นที่เกี่ยวกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการอีกด้วย
บริษทั ฯ จัดให้มมี าตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ หรือพฤติกรรมทีอ่ าจส่อถึงการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ของกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานในองค์กร โดยจัดช่องทางการสือ่ สารทีห่ ลาก
หลายเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแส หรือข้อร้องเรียนมายังบริษัทฯ ได้สะดวกและเหมาะสม
โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่อง
ที่ต้องการแจ้ง พร้อมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ ส่งมายังช่องทางการรับเรื่องตามที่บริษัทฯ ก�ำหนด
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย
ข้อมูล โดยบริษัทฯ จะให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจ�ำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจ�ำปี การจัดท�ำรายงานทางการเงินเป็นการ
จัดท�ำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั สิ ม�ำ่ เสมอ และใช้ดลุ ยพินจิ
อย่างระมัดระวังในการจัดท�ำ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะ
กรรมการบริษทั ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูด้ แู ล
เกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผูใ้ ห้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญ
เกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินของกิจการ และความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของบริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการมีการติดตามและ
ประเมินฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของกิจการเป็นประจ�ำ
อย่างสม�่ำเสมอ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ภายหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น บริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะท�ำการ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน
ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ  และมอบหมายให้ นางสาว
วุทิตา ศรีแก้ว ท�ำหน้าที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ
ซึง่ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และตรงต่อความ
เป็นจริง
หลักปฏิบต
ั ิ 8 สนับสนุนการมีสว
่ นร่วมและการสือ
่ สารกับผู้
ถือหุน
้

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือ
หุ้นโดยไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ
ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผล
ก�ำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้
ความส�ำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบ
การตั ด สิ น ใจในทุ ก ๆ เรื่ อ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ ง ก� ำ หนด
นโยบาย ดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นได้พิจารณาเรื่องที่ส�ำคัญตามที่กฎหมายก�ำหนด หรือเรื่อง
ที่อาจมีกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบ
การประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมตามระยะ
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เวลาทีก่ ฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องก�ำหนด เพือ่
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�ำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ใน
การส่งค�ำถามและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวบนเวบไซต์
ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะรวบรวมเพือ่ น�ำค�ำถามทีส่ ำ� คัญไป
สอบถามในที่ประชุมต่อไป
บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือเสนอวาระการ
ประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะก�ำหนด
เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้
ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่น�ำข้อเสนอวาระ
การประชุมของผูถ้ อื หุน้ บรรจุเป็นวาระการประชุมของบริษทั ฯ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้
บริษัทฯ จะอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือ
หุน้ ดังกล่าว โดยจะแจ้งรายชือ่ พร้อมข้อมูลของกรรมการอิสระ
ดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นต่างชาติบริษัทฯ จะจัดท�ำหนังสือ
นัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทัง้ ฉบับเป็นภาษา
อังกฤษ และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติพร้อมกับการจัดส่ง
ฉบับภาษาไทย
เพิ่มช่องทางในการรับทราบข่าวสารของผู้ถือหุ้นผ่านทาง
เวบไซต์ของบริษทั ฯ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษัทฯ จะด�ำเนินการให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือ
หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมได้อย่าง
สะดวกและครบถ้วน
บริษัทฯ จะอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกันในการเข้าร่วมประชุมทั้งในเรื่องสถานที่และเวลาที่
เหมาะสม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะด�ำเนินการประชุมตามกฎหมาย
และข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยจะพิจารณาและลงคะแนนเรียง
ตามล�ำดับวาระทีก่ ำ� หนดไว้ ไม่เปลีย่ นแปลงข้อมูลทีเ่ ป็นสาระ
ส�ำคัญ หรือเพิม่ วาระการประชุมโดยไม่จำ� เป็น และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิด
เห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนในวาระที่ส�ำคัญ และจัดให้มี
บุคคลที่เป็นอิสระ อาทิเช่น ผู้สอบบัญชีภายนอก ที่ปรึกษา
กฎหมาย เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่การประชุม

10. บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านและผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นโดยพร้อม
เพรียงกัน
11. จดบันทึกรายงานการประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
โปร่งใส และบันทึกรายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม
ประชุม วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน มติทปี่ ระชุม ผลการ
ลงคะแนน รวมถึงประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นทีส่ ำ� คัญไว้ใน
รายงานการประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ให้แล้ว
เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจาก
นี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการบันทึกวีดิทัศน์ภาพการประชุมเพื่อ
เก็บรักษาไว้อา้ งอิง และภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ เข้าจดทะเบียน
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ ว บริ ษั ท ฯ จะน� ำ ส่ ง รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วไปยั ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในเวลาที่ก�ำหนด รวมถึงน�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะ
กรรมการทั้งสิ้น 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะ
กรรม การตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.
2535 และตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ มี
ดังนี้
2.1 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการมีอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ  ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง
3. ด�ำเนินการให้บริษัทฯ มีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการ
สอบบัญชีทเี่ ชือ่ ถือได้ รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายใน
และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
4. จัดให้มกี ารท�ำงบดุลและงบก�ำไรขาดทุนของบริษทั ฯ  ณ วันสิน้
สุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ  ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาและอนุมตั ิ
5. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด�ำเนินธุรกิจ
งบประมาณของบริษัทฯ  รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแล
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6.
7.
8.

9.

10.

11.

(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบ
ประมาณที่ก�ำหนดไว้ และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำ� คัญ เท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง
กับกฎหมายอื่น
พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง
กลยุทธ์ แผนงานการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอโดยฝ่าย
บริหาร
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแผนงาน และงบ
ประมาณอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และก�ำกับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมี
มาตรการรองรับและวิธีควบคุม เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ
ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม
พิจารณาก�ำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำ� นาจในการแต่ง
ตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะ
อนุกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
ทั้งนี้ การมอบอ�ำนาจตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ที่ก�ำหนดนั้น
ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้คณะกรรมการชุด
ย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ริ ายการทีอ่ าจมีความขัด
แย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ท�ำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการพิจารณา
และอนุมัติไว้แล้ว
จัดท�ำรายงานประจ�ำปี และรับผิดชอบต่อการจัดท�ำและการ
เปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
คณะกรรมการอาจมอบอ�ำนาจให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลาย
คน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ
กรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรื อ อาจมอบอ� ำ นาจเพื่ อ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี อ� ำ นาจตาม
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขการมอบอ�ำนาจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ
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ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะท�ำขึ้น
กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกาศอืน่ ใดของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
2.2 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้าน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่ก�ำหนด
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่
ท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสม
เหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
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(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภาย
ใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ
8. มีอำ� นาจทีจ่ ะขอความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพ
อื่นใด เมื่อเห็นว่าจ�ำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
9. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2.3 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ และน�ำเสนอ
เป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุ ม ดู แ ลการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบาย เป้าหมาย แผนการด�ำเนินธุรกิจ และงบประมาณ
ที่ก�ำหนดไว้ และก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
3. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของ
บริษัทฯ  เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ  การสั่งซื้อสินค้า 
การขายสินค้า  เป็นต้น โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็น
ไปตามตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรม
การบริษัทฯ
4. ก�ำหนดอัตราจ้าง และพิจารณาปรับเงินเดือน โบนัสของ
พนักงาน ตั้งแต่ระดับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงไป รวม
ถึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ อั ต ราก� ำ ลั ง คนที่ ไ ม่ อ ยู ่ ใ นงบประมาณ
ประจ�ำปี ตามตารางอ�ำนาจด�ำเนินการที่ผ่านการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
5. พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบริษัทฯ   การเสนอจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจ�ำปี เพื่อเสนอคณะ
กรรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
6. ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคน หรือ
หลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร หรื อ อาจมอบอ� ำ นาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการ
มอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
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7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
เป็นคราวๆ ไป
ทั้งนี้ การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ
หรือมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะกรรมการ
บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก�ำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะ
กรรมการบริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าว
โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้น
เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการ
ค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด
2.4 ขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ควบคุมดูแลการด�ำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ�ำ
วันของบริษัทฯ
2. จัดท�ำนโยบาย แผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบ
ประมาณประจ�ำปีของบริษัทฯ  เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป
3. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับ
อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการของบริ ษั ท ฯ   รวมถึ ง การตรวจ
สอบ ติดตาม และประเมินผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ  
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายที่ ก� ำ หนดและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก     
ธรรมาภิบาลที่ดี และมีหน้าที่รายงานผลการด�ำเนินงานการ
บริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการด�ำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติการด�ำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของ
บริ ษัทฯ ตามงบลงทุ นหรื องบประมาณที่ ไ ด้ รั บอนุ มัติจ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรายการเป็น
ไปตามที่ก�ำหนดไว้ในตารางอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ แล้ ว แต่ ไ ม่ เ กิ น งบประมาณ
ประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ   รวมถึง
การเข้าท�ำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
5. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการด�ำเนินการตาม
รายงานประจำ�ปี 2562

6.
7.
8.

9.

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ   ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ   และเป็นไปตามอ�ำนาจอนุมัติที่ผ่านการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
มีอ�ำนาจในการอนุมัติอัตราก�ำลังคน การจ้างงาน และบรรจุพนักงาน การก�ำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่ง
ตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณาก�ำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต�ำแหน่ง ส�ำหรับพนักงาน
ระดับรองผู้อ�ำนวยการฝ่ายลงไป
มีอ�ำนาจออกค�ำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทฯ  เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ  รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท�ำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอ�ำนาจ
ในการมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร หรืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควร และภายในระยะ
เวลาที่เห็นสมควร ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนาจ หรือการ
มอบอ�ำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ก�ำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ  และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้า
หน้าทีบ่ ริหารไม่มอี ำ� นาจอนุมตั กิ ารด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว โดยเรือ่ งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพือ่ อนุมตั ติ อ่ ไป ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการทีเ่ ป็นไปตามธุรกิจปกติและเงือ่ นไขการค้าปกติ ซึง่ เป็นไปตามประกาศ
ของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติ

บริษัทฯ มีการก�ำหนดอ�ำนาจอนุมัติส�ำหรับการด�ำเนินงานต่างๆ โดยสรุปได้ ดังนี้
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
10%
และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ รับ
ทราบ
< 1 ล้านบาท
และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ รับ
ทราบ
< 5 ล้านบาท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั ฯ

20%
และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ รับ
ทราบ
< 10 ล้านบาท
และรายงานให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ รับ
ทราบ
< 30 ล้านบาท

> 20%

> 30 ล้านบาท

4. การอนุมัติการสั่งซื้อที่ไม่ใช่สินค้าเพื่อจ�ำหน่าย

< 1 ล้านบาท

< 30 ล้านบาท

> 30 ล้านบาท

5. การอนุมัติการขายสินค้า

< 5 ล้านบาท

< 30 ล้านบาท

> 30 ล้านบาท

1. การอนุมัติการลงทุนเกินจากงบลงทุนที่อนุมัติ

2. การอนุมัติการลงทุนนอกแผนงบประมาณ

3. การอนุมัติการสั่งซื้อสินค้าเพื่อจ�ำหน่าย

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

> 10 ล้านบาท
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3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
จะกระท�ำผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ
เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มี
คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะท�ำการคัดเลือกกรรมการตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
3.1 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ

1. ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ  
2. คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่
น้อยกว่า  5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและต้องมี
คุณสมบัติตามกฎหมายก�ำหนด
3. บริษทั ฯ มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้าน
ความรับผิดชอบระหว่างการก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแล
และการบริหารงานประจ�ำ
4. โครงสร้ า งคณะกรรมการประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระใน
จ� ำนวนที่ เ หมาะสมกับการก�ำกับดูแลกิจกรรม โดยต้ องมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่า  1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ แต่
ต้องไม่นอ้ ยกว่า 3 คน ซึง่ เป็นไปตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใส และชัดเจน
ในการสรรหากรรมการ และการพิจารณาควรจะต้องมีประวัติ
การศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคล
นั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสิน
ใจของคณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
6. กรรมการทีพ่ น้ จากต�ำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่อีกได้
3.2 องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึง
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน รวมถึง
ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรง
คุณวุฒิ ประสบการณ์การท�ำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ
ประกอบกัน จากนั้นจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
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แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายใน
การแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด และต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะ
ได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อน
วันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็นบิดามารดา คูส่ มรส พี่
น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ เสนอให้
เป็นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้
บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่า  2 ล้านบาท ต่อปีจากบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึง
การเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้
บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
รายงานประจำ�ปี 2562

ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือ
บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
3.3 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ�ำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้อง
เป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูค้ ดั
เลือกสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจ
หรือ มีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือ การเงิน และมีความ
รู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงาน
ทางการเงิน
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราว
ละ 3 ปี หรือเท่ากับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ หรือต�ำแหน่งในระดับที่เทียบเท่า

เมื่อต�ำแหน่งในระดับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร หรือต�ำแหน่งในระดับทีเ่ ทียบเท่าว่าง
ลง หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ จะมี
ระบบจัดการให้ผู้บริหารระดับใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้
รักษาการในต�ำแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนด ทั้งนี้บุคลากรดัง
กล่าวจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองศ์กร โดยคณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้พิจารณาสรรหา เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ส�ำหรับ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีความเหมาะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ต่อไป

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

4 การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

บริ ษั ท ฯ จะลงทุ น ในบริ ษั ท ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ
อันจะท�ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลก�ำไรเพิ่มมากขึ้น
หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กับบริษัทฯ โดย
สามารถสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ให้มคี วามครบ
วงจรมากยิง่ ขึน้ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจาก
ธุรกิจหลักหรือธุรกิจอืน่ ของบริษทั ฯ หากคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็น
ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
ในการก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ จะ
ส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะ
สมกับการด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญและ
ควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดัง
กล่าว ทั้งนี้ กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จะต้องท�ำหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม ให้บริหารจัดการ
หรือด�ำเนินงานต่างๆ ตามนโยบายทีบ่ ริษทั ฯก�ำหนด รวมถึงจะต้อง
ใช้ดลุ ยพินจิ ตามมติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือทีป่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่อนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทย่อย และ/
หรือบริษัทร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และเพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยตระหนั ก และเล็ ง เห็ น ความ
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good
Corporate Governance) เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือ
หุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการด�ำเนินงานอย่างต่อ
เนื่อง โดยค�ำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว
อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การน�ำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะ
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้มีการก�ำหนด
มาตรการควบคุมดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อให้
บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใสตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องรักษาความลับ/ข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และต้องไม่น�ำข้อมูลดัง
กล่าวไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และ
ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. บริษัทฯ จัดให้มีการเก็บสารสนเทศที่ส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย
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ไว้เป็นความลับ โดยจ�ำกัดให้รเู้ ฉพาะผูบ้ ริหาร และเปิดเผยต่อ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ตามความจ�ำเป็นเท่าที่ต้องทราบ
กรณีที่บริษัทฯ จ�ำเป็นจะต้องท�ำการเปิดเผยข้อมูลภายใน
ต่อพนักงานในบริษัทฯ เป็นวงกว้าง บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้
พนักงานทราบว่าเป็นข้อมูลที่เป็นความลับและมีข้อจ�ำกัดใน
การน�ำไปใช้
ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร  พนักงาน และลูกจ้างของบริษทั ฯ  
และบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามี
ภริยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ใช้
ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อท�ำการซื้อ ขาย เสนอซื้อ
เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอ
ขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ก่อนที่
ข้อมูลนั้นจะได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระท�ำ
ดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเพื่อ
ให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน ผู้ใด
ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามมาตรการทางวินัยของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย
บริษัทฯ ก�ำหนดห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผย
ข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ที่
เกีย่ วข้อง และห้ามกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ รวมถึงคู่
สมรสหรือผูท้ อี่ ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุ
นิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวท�ำการซือ้ -ขายหุน้ ของบริษทั ฯ ใน
ช่วงเวลา 1 เดือน ก่อนทีบ่ ริษทั ฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผย
แพร่ข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญอื่นๆ สู่สาธารณชน
บริษัทฯ จัดให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
เพื่อให้รับทราบถึงหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้ง
ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“พรบ. หลักทรัพย์”) และตามประกาศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2552 เรื่องการ
จัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้
บริหารและผู้สอบบัญชี และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา 275
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
บริษทั ฯ ก�ำหนดให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร รายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พรบ. หลักทรัพย์   และประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดท�ำและเปิดเผยรายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบ

บัญชี และจัดส่งส�ำเนารายงานนี้ให้แก่ บริษัทฯ ในวันเดียว
กับที่ส่งรายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ คือ บริษทั กรินทร์ ออดิท จ�ำกัด เป็นจ�ำนวน
เงิน 2,355,000 บาท ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการ
เงินประจ�ำปี ส�ำหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม
ถึงงบการเงินรวม นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว บริษทั ฯ ไม่มี
ค่าบริการอื่นที่ต้องช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้
สอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
หรือส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
7 การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

รายงานประจำ�ปี 2562

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities : CSR)
1. นโยบายภาพรวม

บริษทั ฯ มุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และด�ำเนินธุรกิจให้เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ด้วยหลัก
จริยธรรมและหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงมีการก�ำหนดแนวทางความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ตามหลัก
การที่กำ� หนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ”) 8 ข้อ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่ง ได้จากการด�ำเนิน
งานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคมสิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มสี ว่ นรูเ้ ห็น ช่วยเหลือ หรือ
กระท�ำใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนฏหมาย กฏระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องครบถ้วนมาโดยตลอด
(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดย
ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมมาภิ
บาล จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ และสามารถ
ตรวจสอบได้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ
บริ ษั ท ย่ อ ย จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รัปชั่น จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีชอ่ งทางการแจ้งเบาะแส และข้อร้อง
เรียนเกีย่ วกับการกระท�ำทีไ่ ม่สจุ ริตหรือไม่โปร่งใส ตลอดจนการกระ
ท�ำผิดทางกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ
จากพนักงาน

2. การด�ำเนินงานและการจัดท�ำรายงาน (CSR-In
process)

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริ ษั ท ฯ มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะประกอบกิ จ การให้ ป ระสบความ
ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน ด้วยหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ
จึงน�ำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นแนวทางในการ
ก�ำหนดกระบวนการปฏิบตั งิ าน และเพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ พนักงานทุก
ระดับตระหนักถึงและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้นโยบายดังกล่าวอย่าง
มีประสิทธิภาพโดย ยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว ่ า กิ จ การต้ อ งเคารพต่ อ ชี วิ ต และ
ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ข องทุ ก คน ซึ่ ง นั บ เป็ น รากฐานของ
การบริ ห ารและการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล รวมทั้ ง การสร้ า ง
มนุษยสัมพันธ์ในสังคม บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและ
กระตุ ้ น ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐาน
และความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทาง
ร่างกายหรือสถานะทางสังคม รวมถึงดูแลให้พนักงานให้สามารถ
ท�ำงานร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการท�ำงนที่ปลอดภัยและมี
ความสุข

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั ฯ มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วย
ความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะค�ำนึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญกับการปฏิบตั ติ ามกฏหมาย
รวมถึงการปฏัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยก�ำหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบตั ติ นให้อยูใ่ นกรอบของ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยทีจ่ ะช่วย
เพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต
บริษัทฯ จึงก�ำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงาน โดย
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ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดย
ความไม่ล�ำเอียง สนับสนุนในการสร้างศักยภาพในความก้าวหน้า
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน รวมทัง้ ส่งเสริมให้
พนักงานมีความเข้าใจในเรือ่ งจรรยาบรรณทีพ่ นักงานต้องพึงปฏิบตั ิ
ดังนั้น บริษัทฯ ได้ก�ำหนดการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน และ
เพื่อดูแลพนักงาน เช่น กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาบาลกรณีผู้
ป่วยนอก การประกันชีวติ และประกันสุขภาพกลุม่ การตรวจสุขภาพ
ประจ�ำปี เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาหรือการออกก�ำลังกาย ตลอด
จนเงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของพนักงานทุกระดับ โดยบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพัฒนา
พนักงานในทุกฝ่ายงานอย่างเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ ทั้งทักษะทาง
ด้านการปฏิบัติและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพทั้งต่อตนเอง  หน่วยงาน และองค์กรในภาพรวม
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้พนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติ
ต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่
ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า  ทั้งใน
ด้านคุณภาพและการให้บริการทีด่ แี ละได้มาตรฐาน ตามข้อปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
5.1  ปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรือ่ งสินค้าและการให้บริการ
5.2  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
5.3  รักษาข้อมูลความลับและสารสนเทศของลูกค้า
5.4  ให้ความรู้ต่อลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้า และการให้บริการ
5.5  จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้า
และบริการ โดยถือปฏิบตั ติ ามนโยบายการรับเรือ่ งร้องเรียนของบริษทั ฯ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข็ม
แข็งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฟื้นฟูสังคมและนวัตกรรม
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ
ด�ำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มี
ส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ สนับสนุนให้มนี วัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
นวัตกรรมด้านกระบวนการท�ำงาน ทั้งในระดับภายในองค์กรและ
ระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร โดยเน้นนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สร้างผลิตผลและมูลค่า
เพิ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็น
นโยบายว่าการเผยแพร่นวัตกรรมเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบต่อ
สังคม  โดยจะมีการสื่อสารและเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม รับทราบโดยผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารด้านนวัตกรรมเหล่านี้
จะสื่อสารไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการช่วย
เพิ่มฐานผู้ใช้งานให้กับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดจ�ำหน่าย โดย
บริษัทฯ มีการด�ำเนินโครงการต่างๆ ดังนี้
8.1 บริษัทฯ ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัด
ชลบุรี ในโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อสร้างโอกาส-สร้าง
อาชีพ”   โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบ
SOLIDWORKS  และจัดการฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้
เข้าร่วมโครงการ

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อการด�ำรงชีวิตของมนุษย์
ในขณะที่สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความส�ำคัญกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยบริษัทฯ ด�ำเนินการและควบคุมให้มี
การปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ มีแนวทางทีจ่ ะปฏิบตั หิ รือควบคุมให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามกฏหมายและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบต่อสังคม
รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท�ำกิจกรรม
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8.2 บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก พั ฒ นาสมรรถนะครู แ ละบุ ค ลากร
อาชีวศึกษา  จัดท�ำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ
โครงการ “หลักสูตรการออกแบบและผลิตชิน้ ส่วนเครือ่ งจักรกลเพือ่
ใช้ในภาคอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์” ส�ำหรับครูสาขาช่าง
กลโรงงานและเทคนิคการผลิตระดับพื้นฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิค
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

8.4 บริ ษั ท ฯ จั ด งานภายใต้ ชื่ อ “ARCHICAD THAIBIM
CONFERENE” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อน�ำเสนอเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม และก่อสร้างอย่าง
ครบวงจร และเพือ่ เป็นการรวมตัวของกลุม่ คนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องกับ
แวดวงอสังหาริมทรัพย์ สถาปัตยกรรม และก่อสร้างให้ได้เรียนรู้ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึง อัปเดตเทคโนโลยี
ด้ า นซอฟร์ แ วร์ เ พื่ อ การออกแบบทางสถาปั ต ยกรรม และงาน
ก่อสร้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานกระบวนการออกแบบไทยให้ก้าว
สู่ระดับสากลด้วย BIM

8.3 บริษัทฯ จัดงานภายใต้ชื่อ “AppliCAD’s SOLIDWORKS
INNOVATION DAY’ ซึ่งจัด ขึ้นเป็นประจ�ำทุก ปี เพื่ อน� ำ เสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการออกแบบอุตสาหกรรมอย่างครบ
ครัน และเพือ่ เป็นการรวมตัวของกลุม่ คนทีม่ คี วามเกีย่ วข้องแวดวง
อุตสาหกรรม ให้ได้เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน
ตลอดจนอัปเดตนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านซอฟต์แวร์เพื่อ
การออกแบบ

ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจ
ให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น
สุดยอดบริษัทเอสเอ็มอีแห่งปี 2017 “THAILAND TOP SME
AWARDS 2017” ซึง่ เป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเครือ่ งหมายแห่ง
ความภูมใิ จแก่ผปู้ ระกอบการเอสเอ็มอีไทยทีม่ นี วัตกรรมดีเด่นแห่ง
ปี และมีผลการด�ำเนินงานยอดเยี่ยมตามประเภทอุตสาหกรรม
โดย เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.
สมชาย   หาญหิรญ
ั ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี
และมอบรางวัล ซึ่งนายประภาส  ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับรางวัล ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นความส�ำเร็จของ บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด ในการมุ่งมั่น
พัฒนาธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จอย่างยัง่ ยืนด้วยการให้บริการที่
หลากหลาย ครบวงจร และตอบสนองความต้องการของลูกค้า  สู่
ระดับสากลด้วย BIM
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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3. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของชุมชนและสังคมเป็นอย่างมาก จึงประกอบกิจการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชม โดยแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาแก่สงั คม  เนือ่ งจากการเติบโตทีย่ งั่ ยืนของบริษทั เกิดจาก
บุคลากรที่มีคุณภาพและสังคมที่แข็งแรง โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนี้
(1) บริษัทฯ สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและให้ความส�ำคัญต่อการศึกษาไทย และมอบโอกาสกับเด็กๆ ที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้
มีโอกาสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่าง “หุ่นยนต์” โดยร่วมกับบริษัทต่างๆ ให้การสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้ชื่อโครงการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับเด็ก : สนุกกับหุ่น
ยนต์” โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2554 - 2561 มาอย่างต่อเนื่อง

(2) บริษทั ฯ จัดกิจกรรมส่งต่อความสุข เลีย้ งอาคารกลางวันและขนม แจกของเล่นเพือ่ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ พร้อมทัง้ มอบทุนการศึกษา 
ให้กับเด็กๆ สมาคมสงเคราะห์เด็กก�ำพร้าแห่งประเทศไทย ณ ซอยร่วมใจ สุขสวัสดิ์ ราษฎร์บูรณะ
(3) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ร่วมบริจาคโลหิตกับโรงพยาบาลพระมงกุฎ ณ สถานที่ส�ำนักงานใหญ่ ซึ่งเป็น
โครงการที่บริษัทฯ จะด�ำเนินการต่อเนื่องในทุกปี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้า
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยท�ำการซักถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหาร แล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่าง
เพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท�ำให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบการติดตามดูแลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ�ำนาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด ซึง่ เป็นหน่วยงานภายนอก ให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นผูต้ รวจสอบระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน โดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาว
สุกัลยา  มโนเลิศ ต�ำแหน่ง Assistant Vice President ท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคุณสมบัตขิ อง นางสาวสุกลั ยา   มโนเลิศ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการ
อนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
- ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและถือหุ้น
ในบริษัทฯ ร้อยละ 80 ของ
จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ค�้ำประกัน
วงเงิน
สินเชื่อของ
บริษัทฯ
- วงเงินค�้ำ
ประกัน
ตามสัญญา
- ยอดหนี้
คงเหลือ
ณ สิ้นงวด

ค่าเช่าที่ดิน
และสิ่งปลูก
สร้าง

ลักษณะ
รายการ

87.24
[10.71]

-

0.60

2561

-

0.60

2562
บริษทั ฯ มีการเช่าทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างจาก นายประภาส ตัง้ อดุลย์รตั น์ เพือ่ ใช้เป็นสถาน
ทีเ่ ก็บสินค้าและลานจอดรถของบริษทั ฯ โดยมีระยะเวลาเช่าตามสัญญา 3 ปี เริม่ วันที่ 1
กรกฎาคม 2562 และสิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2565 อัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000 บาท
(พืน้ ทีใ่ ช้สอย 1,504 ตร.ม.ราคา ตรม.ละ 33.24 บาท)  ซึง่ อัตราค่าเช่าดังกล่าวเมือ่ น�ำมา
เทียบเคียงกับค่าทีบ่ ริษทั ฯ เช่าพืน้ ทีจ่ อดรถในบริเวณใกล้เคียงกันจากบุคคลภายนอก อัน
ได้แก่ 1.คุณทองดี บุษราเทพกุล อัตราค่าเช่าเดือนละ 25,473.68 บาท (พืน้ ทีใ่ ช้สอย
1,196 ตร.ม.ราคาตร.ม.ละ 21.30 บาท) 2.คุณศรีทอง บุษราเทพกุล อัตราค่าเช่าเดือนละ
31,578.95 บาท (พืน้ ทีใ่ ช้สอย 1,196 ตรม.ราคาตร.ม.ละ 26.40 บาท) ค่าเช่าต่อตร.ม.
ทีจ่ า่ ยให้แก่ นายประภาส สูงกว่าบุคคลภายนอกทัง้ สองเนือ่ งจากเป็นการเช่าโชว์รมู พร้อมที่
จอดรถ และยังตัง้ อยูต่ ดิ กับอาคารส�ำนักงานของบริษทั ฯ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ มีสัญญาวงเงินสินเชื่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ส�ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบธุรกิจ  โดยวงเงินสินเชื่อดังกล่าวค�้ำประกันโดย นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
25.40 ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการ
ค�้ำประกันสัญญาเช่าทางการเงินจากบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม
[8.11] เมื่อ วันที่ 4 เม.ย.2561 มีการยกเลิกภาระการค�้ำประกันโดย นายประภาส ตั้งอดุลรัตน์
วันที่ 26 สิงหาคม 2562

0.60

2560

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ประจำ�ปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทำ�รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีรายละเอียดของรายการ ดังนี้

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและมีความ
เห็นว่าการค�้ำประกันของ
นาย ประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์
ทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากความ
จ�ำเป็นเพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อบริษทั ในการท�ำสัญญา
วงเงินสินเชือ่ กับธนาคาร
พาณิชย์สำ� หรับใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนในการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ณ  31
ธันวาคม 2562 บริษทั ฯ ไม่มี
ภาระค�ำ้ ประกันแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและมีความเห็นว่า
การที่บริษัท เช่าที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเป็นรายการที่เป็น
ไปตามราคาที่เทียบเคียงได้
กับราคาตลาดที่เช่าจาก
บุคคลภายนอก จึงถือว่า
เป็นราคาที่สมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

111

นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
- ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ค่าที่ปรึกษา

ลักษณะ
รายการ

0.48

2562
0.48

2561
0.04

2560

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

RP ว่าจ้างนายประกิจ เหล่าบุญเจริญ เพื่อให้บริการที่ปรึกษาด้านการขาย เนื่องจาก
นายประกิจ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญด้านการขาย การตลาดและ
ด้านผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ เป็นอย่างดี รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรม ซึ่งการให้ค�ำปรึกษาดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในอัตราค่าจ้างตามสัญญาเป็นจ�ำนวนเงิน 40,000 บาท ต่อเดือน โดย
เทียบเคียงกับค่าตอบแทนที่จ่ายแก่ผู้บริหารในระดับใกล้เคียงกัน 2 ท่าน ในจ�ำนวนวัน  
ที่เท่ากัน ( 8 วัน) คือ 36,690.91 บาท และ 39,709.09 บาท อนึ่ง การที่บริษัทใช้
เทียบเคียงค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถหาบุคคลภายนอกที่มีต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษา ในขอบเขตหน้าที่ใกล้เคียงได้ ถึงแม้ นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ  จะมีต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านเทคนิควิศวกรรมให้แก่บริษัท ไพร์ม ดีไซด์ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด อยู่ด้วยก็
ตาม แต่ก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ท�ำให้ไม่สามารถน�ำมาเทียบเคียงได้

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจาก
นายประกิจ  เหล่าบุญเจริญ
เป็นบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ด้านการขาย
การตลาดเป็นอย่างดี ซึ่งการ
ให้ค�ำปรึกษาของ
นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ
แก่ผู้บริหารของ RP จะเป็น
ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
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0.30

0.06

บริษทั บี กริม เพาเวอร์
รายได้จากการ
จ�ำกัด (มหาชน)
ขายสินค้า
- ดร.สุนยี   ์ ศรไชยธนสุข เป็น
กรรมการอิสระของ บริษทั ฯ ด�ำรง
ต�ำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ ในบริษทั
บี กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้
ดิวิล็อปเม้นท์
- มีกรรมการร่วมกันคือ
นายธานินท์ พรศิรธิ เิ วช
- นายธานินท์ พรศิรธิ เิ วช
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษทั แมกโนเลีย ควอลิตี้
ดิวลิ อ็ ปเมนท์ จ�ำกัด

รายได้จาก
การขาย
วัสดุสิ้นเปลือง

0.12

2562

2.91

-

-

2561

-

-

-

2560

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

รายได้จากการ
ขายสินค้า

บริษทั ปูนซิเมนต์ นครหลวง
จ�ำกัด (มหาชน)
-  มีกรรมการร่วมกันคือ
ดร.สุนยี ์ ศรไชยธนะสุข
- ดร.สุนยี ์ ศรไชยธนะสุข
กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ ใน
บริษทั ปูนซิเมนต์ นครหลวง
จ�ำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะ
รายการ

บริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องจักรและวัสดุสิ้นเปลือง ให้กับบริษัท แมกโนเลีย
ควอลิตี้ ดิวิล็อปเม้นท์ จ�ำกัดการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทฯ
จ�ำหน่ายให้กับบริษัท ท็อปเท็น แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จ�ำกัด และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกัน
และเป็นไปตามแนวการค้าปกติ

บริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์และจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์การออกแบบ
3 มิติ รุน่ SOLIDWORKS Standard.ให้กบั บริษทั บี กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)  ซึง่ เป็น
รายการค้าปกติทั่วไป
บริษัท โบลท แอนด์นัท อินดัสตรี่ จ�ำกัด และเงื่อนไขการค้าเช่นเดียวกัน และเป็นไปตาม
แนวการค้าปกติ

บริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ส�ำหรับออกแบบและการสร้างแอนิเมชั่น
ให้แก่ บริษทั ปูนซิเมนต์นครหลวง จ�ำกัด(มหาชน) และจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์การออกแบบ
3 มิติ รุน่ SOLIDWORKS Standard.ให้กบั บริษทั บี กริม เพาเวอร์ จ�ำกัด (มหาชน)  ซึง่ เป็น
รายการค้าปกติทั่วไป ในด้านราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทฯ จ�ำหน่ายให้กับ บริษัท
บิชสตาร์ แอสโซซิเอท จ�ำกัด และบริษัท มอร์ไอเดียร์ มอดีไซด์ จ�ำกัด, บริษัท โบลท
แอนด์ นัท อินดัสตรี่ จ�ำกัด และเงือ่ นไขการค้าเช่นเดียวกันและเป็นไปตามแนวการค้าปกติ

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นไปตาม
ลักษณะการค้าโดยปกติ
ทั่วไปและมีความ
สมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

นโยบายและแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีการก�ำหนดมาตรการในการเข้าท�ำรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ ว
กับความจ�ำเป็นของการเข้าท�ำรายการ ความสมเหตุสมผล และ
ความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเงือ่ นไข
ต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในราคาตลาด
ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ใน
กรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้บุคคลที่มีความ
รู้ความช�ำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
ส�ำนักกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจ
สอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

บริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยอาจมีการท�ำรายการระหว่าง
กันในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นไปตามลักษณะการท�ำธุรกิจ
การค้าทั่วไป และจะมีการก�ำหนดนโยบายการเข้าท�ำรายการ
ระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงือ่ นไขการค้าตามปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�ำหนดให้กับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไม่
เกีย่ วข้องกัน  เช่น การซือ้ หรือขาย การให้หรือรับบริการ การเช่า การ
ค�ำ้ ประกันโดยผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ และ/หรือกรรมการ เป็นต้น โดยรายการ
ระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อความจ�ำเป็นในการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึง
ความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีการก�ำหนดมาตรการ
ไม่ให้ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
และคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ
บังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส�ำคัญ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่
ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และจะท�ำการ
เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้
รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับรายการระหว่างกันที่มิได้เป็นไปตามธุรกิจปกติ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจ
สอบเข้ามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผล
ในการท�ำรายการดังกล่าวก่อนที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จะเข้า
ท�ำรายการนั้นๆ  โดยจะด�ำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการ
อนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันตามที่ระบุข้างต้น อย่างไรก็ตาม
รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมการตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ำรายการเกี่ยวโยง
กัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�ำหนด
โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

113

ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
1 ภาพรวมของผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ายโซลูชั่นส�ำหรับการออกแบบอย่างครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์ส�ำหรับออกแบบอุตสาหกรรม
(Mechanical Solution : MEC) และสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (Architecture Engineering & Construction : AEC) รวมถึงผลิตภัณฑ์
ด้านการออกแบบ 3 มิติ (Hardware) ได้แก่ เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) และเครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner) ตลอดจนการให้บริการ
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง โดยได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ชนั้ น�ำระดับโลก ไม่วา่ จะเป็นซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS
จาก Dassault Systems SOLIDWORKS Corporation, ซอฟต์แวร์ ARCHICAD จาก Graphisoft SE, เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)
Stratasys จาก Stratasys AP Limited และเครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner) GOM จาก Gom GmbH. นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเติมเต็ม
โซลูชนั่ ด้านการออกแบบ 3 มิติ ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร กลุม่ บริษทั ฯ จึงมีการให้บริการฝึกอบรมการ
ใช้งานซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบและเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้อง และบริการผลิตชิน้ งานต้นแบบ (Prototype) ด้วยเทคโนโลยีเครือ่ งพิมพ์ 3
มิติ ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการขยายตลาดไปยังประเทศอินโดนีเซียผ่าน PT. Indonesia AppliCAD ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 67 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา กลุม่ บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการออกแบบทีด่ ที ส่ี ดุ เพือ่ สร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้า  ด้วยการสรรหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ส่ง
ผลให้ได้รบั ความไว้วางใจทัง้ จากลูกค้าและเจ้าของผลิตภัณฑ์เพิม่ มากขึน้ และท�ำให้ผลประกอบการของกลุม่ บริษทั ฯ มีการเติบโตต่อเนือ่ ง
โดยปี 2559 - 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 540.39 ล้านบาท จ�ำนวน 563.48 ล้านบาท จ�ำนวน 738.96 ล้านบาท
และจ�ำนวน 734.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ ในขณะเดียวกันก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ก็เพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 21.23 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น
จ�ำนวน 27.73 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 75.24 ล้านบาท ในปี 2561 และจ�ำนวน 57.63 ล้านบาท ในปี 2562
2 การวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน
2.1 รายได้

ในปี 2559-2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 540.39 ล้านบาท จ�ำนวน 563.48 ล้านบาท จ�ำนวน 738.96 ล้าน
บาท และจ�ำนวน 734.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขาย รายได้จากการบริการ
และรายได้อื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ประเภทบริการ
ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย

328.65

60.82

337.67

59.92

477.85

64.67

441.68

60.09

รายได้จากการบริการ

203.31

37.62

215.71

38.28

251.17

33.99

285.30

38.82

8.43

1.56

10.11

1.79

9.94

1.34

7.99

1.09

540.39

100.00

563.48

100.00

738.96

100.00

734.97

100.00

รายได้อื่น
รวมรายได้
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รายงานประจำ�ปี 2562

รายได้จากการขาย
ในปี 2559-2561 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายจ�ำนวน 328.65 ล้านบาท จ�ำนวน 337.67 ล้านบาท และจ�ำนวน 477.85 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 2.74 และร้อยละ 41.52 ตามล�ำดับ และส�ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
จ�ำนวน 441.68 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจ�ำนวน 477.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 7.57 โดยรายได้
จากการขายของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย รายได้จากการขายซอฟต์แวร์ และรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
ปี 2559
ประเภท

รายได้จากการขายซอฟต์แวร์
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านการ
ออกแบบ 3 มิติ (ฮาร์ดแวร์)
รวมรายได้จากการขาย

ล้านบาท

253.43
75.22
328.65

ปี 2560

ปี 2562

สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ ล้านบาท สัดส่วน อัตราการ
(%)
(%) เติบโต (%)
เติบโต
(%)
(%)

ล้าน
บาท

สัดส่วน
(%)

อัตราการ
เติบโต
(%)

77.11 272.13

80.59

7.38 319.34

66.83

17.35 287.38

65.07

(10.01)

22.89

19.41

(12.88) 158.51

33.17

141.88 154.30

34.93

(2.66)

100.00 337.67 100.00

2.74 477.85

100.00

41.52 441.68

100.00

(7.57)

65.53

(1) รายได้จากการขายซอฟต์แวร์
รายได้จากการขายซอฟต์แวร์ถอื เป็นรายได้หลักของกลุม่
บริษทั ฯ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70-80 ของรายได้จากการ
ขาย สามารถแบ่งเป็น ซอฟต์แวร์สำ� หรับการออกแบบอุตสาหกรรม
(MEC) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของรายได้จากการขาย
ซอฟต์แวร์ และซอฟต์แวร์ส�ำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและ
การก่อสร้าง (AEC) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของราย
ได้จากการขายซอฟต์แวร์ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
ซอฟต์แวร์จ�ำนวน 253.43 ล้านบาท ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเป็น
จ�ำนวน  272.13 ล้านบาท ในปี 2560 คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อย
ละ 7.38 เป็นผลจากการเติบโตของรายได้จากการขายซอฟต์แวร์
ในกลุ่ม MEC ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.67 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่ขยายตัวร้อยละ 2.93 โดยมีปัจจัย
หลักจากการขยายตัวการผลิตในกลุม่ อุตสาหกรรมเพือ่ การส่งออก
เช่น คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ และยานยนต์ เป็นต้น ในขณะ
ที่รายได้จากการขายซอฟต์แวร์ในกลุ่ม AEC เพิ่มขึ้นเพียงร้อย
ละ 0.69 จากปีก่อนหน้า  เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่ภาค
อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศหดตัวลงร้อยละ 1.0 ในปี 2560
ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่งซื้อซอฟต์แวร์ในกลุ่ม AEC  ส�ำหรับปี
2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายซอฟต์แวร์จ�ำนวน 319.34
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.35 จากปีก่อนหน้า  โดยรายได้จาการ
ขายซอฟต์แวร์ในกลุ่ม MEC เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.17 เติบโตใกล้เคียง
กับในปี 2560 สอดคล้องกับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.99 จากการทีอ่ ตุ สาหกรรมการผลิตยานยนต์
ขยายตัวเพิ่มขึ้น และในส่วนรายได้จาการขายซอฟต์แวร์ในกลุ่ม
AEC เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.91 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2561

พัฒนาและเริ่มจัดจ�ำหน่ายซอฟต์แวร์ THAIBIM เป็นซอฟต์แวร์
เสริมส�ำหรับใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ ARCHICAD เพื่อเติมเต็ม
และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานในประเทศไทย ซึ่ง
ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า 
ส� ำ หรั บ ปี 2562 กลุ ่ ม บริ ษั ท ฯ มี ร ายได้ จ ากการขาย
ซอฟต์แวร์จ�ำนวน 287.46 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนคิดเป็นร้อยละ 13.65 ซึง่ เป็นผลจากการชะลอตัวของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในส่วนของการผลิตเพือ่ การส่งออกซึง่
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมาตรการ
กีดกันทางการค้า  ประกอบกับการชะลอตัวของภาคการก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการให้
สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ที่เข้มงวด
(2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ
(ฮาร์ดแวร์)
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ
เป็นรายได้จากการขายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรม รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูง ท�ำให้กระบวนการในการตัดสินใจซือ้ ของลูกค้านัน้ ใช้ระยะเวลา
นาน และในบางกรณีเป็นการขายลักษณะโครงการทีม่ มี ลู ค่าสูง จึง
ท�ำให้รายได้จากการจัดจ�ำหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีความ
ผันผวนค่อนข้างมาก โดยในปี 2559 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้จากการ
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ จ�ำนวน 75.22 ล้านบาท
แบ่งเป็นรายได้จากการขายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จ�ำนวน 55.80 ล้าน
บาท และรายได้จากการขายวัสดุสนิ้ เปลืองจ�ำนวน 19.42 ล้านบาท
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ส�ำหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้าน
การออกแบบ 3 มิติ จ�ำนวน 65.53 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จาก
การขายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ จ�ำนวน 41.18 ล้านบาท และรายได้จาก
การขายวัสดุสนิ้ เปลืองจ�ำนวน 24.35 ล้านบาท รายได้จากการขาย
ผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบ 3 มิติ ในปี 2560 ลดลงจากปีกอ่ นหน้า
ร้อยละ 12.88 สาเหตุหลักเกิดจากการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า
ภาครัฐและสถาบันการศึกษาจ�ำนวน 34.24 ล้านบาท ที่ต้องเลื่อน
การส่งมอบไปต้นปี 2561  ส่งผลให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มียอด
ขายจากการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบ 3 มิติ จ�ำนวน
158.51 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
จ�ำนวน 128.33 ล้านบาท และรายได้จากการขายวัสดุสิ้นเปลือง
จ�ำนวน 30.18 ล้านบาท ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีการขยายกลุ่ม
ลูกค้าเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ไปยังอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิม่ เติม ส่งผล
ให้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบ 3 มิติ ในปี 2561
เพิ่มขึ้นร้อยละ 141.88
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
ด้านการออกแบบ 3 มิติ จ�ำนวน 154.29 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้
จากการขายเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ จ�ำนวน 121.82 ล้านบาท และรายได้
จากการขายวัสดุสนิ้ เปลืองจ�ำนวน 32.47 ล้านบาท ทัง้ นี้ รายได้จาก
การขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 0.06 โดยรายได้จากการขายเครื่องพิมพ์
3 มิติ ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
รายได้จากการบริการ
รายได้จากการบริการคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ
35-38 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ โดยในปี 2559-2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการจ�ำนวน 203.31 ล้านบาท จ�ำนวน
215.71 ล้านบาท และจ�ำนวน 251.17 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
การเติบโตร้อยละ 6.10 และร้อยละ 16.44 ทั้งนี้ บริการหลักของ
กลุ่มบริษัทฯ คือ บริการ Subscription Services ซึ่งเป็นการให้
บริการอัปเกรดซอฟต์แวร์ และ/หรือบริการบ�ำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
3 มิติ ตามแพ็คเกจบริการ Subscription Services ที่จะทยอย
รับรู้รายได้ตลอดระยะเวลาสัญญาบริการ โดยในปี 2559-2561
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากบริการ Subscription Services จ�ำนวน
156.83  ล้านบาท จ�ำนวน 165.29 ล้านบาท และจ�ำนวน 186.78
ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.39 และ
ร้อยละ 13.00 ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายซอฟต์แวร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
และตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ความส�ำคัญ
กับลูกค้า  Subscription ของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS มากขึ้น
เนื่องจากรายได้จากบริการ Subscription Services กว่าร้อยละ
80 มาจาก Subscription ของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS จึงได้
มีการจัดตั้งทีมงาน Customer Service Engineering (CSE) เพื่อ
ดูแลลูกค้าใหม่ที่ระยะเวลาของบริการ Subscription ในปีแรก
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ยังไม่หมดอายุเป็นการเฉพาะ ส่งผลท�ำให้ลูกค้าที่ซื้อซอฟต์แวร์
SOLIDWORKS ในปีแรกมีการต่ออายุสญ
ั ญาบริการ Subscription
เพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับในปี 2561 บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นท�ำการตลาด
ในส่วนของลูกค้าที่เคยซื้อซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ในอดีตที่
ปัจจุบันสัญญาบริการ Subscription หมดอายุไปแล้ว เป็นผล
ท�ำให้ลูกค้าเก่าที่สัญญาบริการ Subscription หมดอายุไปแล้ว
กลับมาต่ออายุสัญญาบริการ Subscription มากขึ้น จากนโยบาย
ดังกล่าวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญา Subscription Services
ของซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ที่อยู่ระหว่างการให้บริการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจาก 2,560 สัญญา ณ สิ้นปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 2,595
สัญญา ณ สิ้นปี 2560 และ 3,073 สัญญา ณ สิ้นปี 2561
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการให้บริการอื่นๆ เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร ได้แก่ บริการผลิต
ชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume
Production บริการด้านการออกแบบ 3 มิติ ตามความต้องการ
ของลูกค้า (Customized Services) และบริการฝึกอบรม โดยในปี
2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการอื่นๆ จ�ำนวน
46.47  ล้านบาท จ�ำนวน 50.42 ล้านบาท และจ�ำนวน 64.39 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 8.48 และร้อยละ
27.72 ตามล�ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายซอฟต์แวร์ที่เพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้บริการเพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น เช่น ให้บริการด้าน
การออกแบบ 3 มิติ และการพัฒนาโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการจ�ำนวน
285.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อย
ละ 13.59 โดย ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสัญญา Subscription
Services ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ที่อยู่ระหว่างการให้บริการ
จ�ำนวน 3,121 สัญญา เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
จ�ำนวน 3,073 สัญญา
รายได้อื่น
ในปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้อื่นจ�ำนวน 8.43
ล้านบาท จ�ำนวน 10.11 ล้านบาท และจ�ำนวน 9.94 ล้านบาท คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.56 ร้อยละ 1.79 และร้อยละ 1.34 ของรายได้
รวม ตามล�ำดับ รายได้อื่นที่ส�ำคัญ ได้แก่ ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชั่น
และเงินสนับสนุนทางการตลาดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และก�ำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ ได้รับ
ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชัน่ และเงินสนับสนุนทางการตลาดจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ จ�ำนวน 5.64 ล้านบาท จ�ำนวน 4.70 ล้านบาท และ
จ�ำนวน 5.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ในปี 2559-2561
กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�ำนวน 1.59 ล้านบาท
รายงานประจำ�ปี 2562

จ�ำนวน 3.91 ล้านบาทและจ�ำนวน 2.29 ล้านบาท ตามล�ำดับ  
ส�ำหรับปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีรายได้อนื่ จ�ำนวน 7.99 ล้านบาท โดยรายได้อนื่ ทีส่ ำ� คัญ คือ ส่วนแบ่งค่าคอมมิชชัน่ และเงินสนับสนุน
ทางการตลาดจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จ�ำนวน 3.65 ล้านบาท และก�ำไรจากการขายทรัพย์สินจ�ำนวน 1.14 ล้านบาท
2.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย ต้นทุนขายและบริการ ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน โดยในปี 2559-2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจ�ำนวน 512.32 ล้านบาท จ�ำนวน 526.74 ล้านบาท จ�ำนวน
644.00 ล้านบาท และจ�ำนวน 662.77 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.81 ร้อยละ 93.48 ร้อยละ 87.15 และร้อยละ 90.18
ของรายได้รวม ตามล�ำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ร้อยละต่อรายได้รวม
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ร้อยละต่อรายได้รวม

ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
284.86
55.60
135.53
26.45
90.88
17.74
1.05
0.21
512.32
100.00
94.81

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
295.78
56.15
138.20
26.24
91.76
17.42
1.00
0.19
526.74
100.00
93.48

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
377.27
58.58
160.44
24.91
106.00
16.46
0.29
0.05
644.00
100.00

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
380.30
57.38
176.31
26.60
106.16
16.02
0.00
0.00
662.77
100.00

87.15

90.18

ต้นทุนขายและบริการ และก�ำไรขั้นต้น
ต้นทุนขายและบริการถือเป็นค่าใช้จา่ ยหลักของกลุม่ บริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีตน้ ทุนขายและบริการในปี 2559-2561
และปี 2562 จ�ำนวน 284.86 ล้านบาท จ�ำนวน 295.78 ล้านบาท จ�ำนวน 377.27 ล้านบาท และจ�ำนวน 380.30 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 55.60 ร้อยละ 56.15 ร้อยละ 58.58 และร้อยละ 57.38 ของค่าใช้จ่ายรวมในปี 2559-2561 และปี 2562  ตามล�ำดับ หากพิจารณา
ต้นทุนขายและบริการเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายและบริการในปี 2559-2561 และปี 2562  กลุ่มบริษัทฯ มีสัดส่วนดังกล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 53.55 ร้อยละ 53.45 ร้อยละ 51.75 และร้อยละ 52.31 ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 46.45 ร้อยละ 46.55 ร้อยละ
48.25 และร้อยละ 47.69 โดยต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ต้นทุนขายซอฟต์แวร์ ต้นทุน
ขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ และต้นทุนการบริการ ดังนี้
1. ต้นทุนขายซอฟต์แวร์
ในปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายซอฟต์แวร์จ�ำนวน 140.82 ล้านบาท จ�ำนวน 163.14 ล้านบาท และจ�ำนวน 171.48
ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 44.44 ร้อยละ 40.05 และร้อยละ 46.30 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ อัตราก�ำไรขั้นต้นของซอฟต์แวร์
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 เนือ่ งจากมีสดั ส่วนการขายซอฟต์แวร์
ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่
กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและมีต้นทุนขายที่สูงกว่า 
นอกจากนี้ ในปี 2560  กลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับผลกระทบจากการ
หดตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการสั่ง
ซื้อซอฟต์แวร์ในกลุ่ม AEC  และท�ำให้สัดส่วนยอดขายซอฟต์แวร์
ARCHICAD ที่เป็นสินค้าที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนที่ลดลง
ส�ำหรับปี 2561 อัตราก�ำไรขั้นต้นของซอฟต์แวร์ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
เป็นร้อยละ 46.30 เป็นผลจากการที่ค่าของเงินบาทมีแนวโน้มแข็ง
ค่าอย่างต่อเนือ่ งเมือ่ เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จากเฉลีย่ 33.94 บาท
ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 เป็น 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี
2561 ส่งผลให้กลุม่ บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายซอฟต์แวร์ทลี่ ดลง ประกอบ
กับการฟืน้ ตัวของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง และการเพิม่ ผลิตภัณฑ์
ใหม่ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ THAIBIM ส่งผลให้ยอดขายและอัตราก�ำไร
ขั้นต้นของซอฟต์แวร์ในกลุ่ม AEC ปรับตัวดีขึ้น
ส�ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายซอฟต์แวร์
จ�ำนวน 156.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ
42.42 ลดลงจากอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ
46.41 เป็นผลจากการทีต่ น้ ทุนของซอฟต์แวร์หลักบางรายการปรับ
ตัวสูงขึ้น ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ายซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ทมี่ ีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ต�่ำมีสัดส่วนที่เพิ่ม
มากขึ้น
2. ต้นทุนขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (ฮาร์ดแวร์)
ในปี 2559-2561 กลุม่ บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายผลิตภัณฑ์ดา้ น
การออกแบบ 3 มิติ จ�ำนวน 58.26 ล้านบาท จ�ำนวน 37.73  ล้าน
บาท และจ�ำนวน 98.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ 22.55 ร้อยละ 42.42 และร้อยละ 38.00  ตามล�ำดับ จะ
เห็นว่าอัตราก�ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ มี
ความผันผวนค่อนข้างมาก เนือ่ งจากในช่วงปี 2559 เป็นช่วงทีก่ ลุม่
บริษทั ฯ เริม่ ท�ำการตลาดส�ำหรับกลุม่ ลูกค้าภาครัฐและสถาบันการ
ศึกษาจึงมีการใช้กลยุทธ์การแข่งขันด้านราคาเพื่อเป็นการสร้าง
ฐานลูกค้าและขยายตลาดส�ำหรับลูกค้าในกลุม่ นี้ ประกอบกับในปี
2559 เป็นช่วงที่อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อน
ค่าจากเฉลี่ย 34.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2558 เป็น 35.30
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนการ
จัดหาผลิตภัณฑ์ดา้ นการออกแบบ 3 มิติ ทีส่ งู ส�ำหรับปี 2560 กลุม่
บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 42.42  ซึ่งเป็นผลจากการที่ค่าเงินบาทที่มีแนว
โน้มแข็งค่าจากเฉลีย่ 35.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2559 เป็น
33.94 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2560 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ที่ต�่ำลง ส�ำหรับปี 2561
อัตราก�ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ เท่ากับ
ร้อยละ 38.00 ลดลงจากในปีกอ่ นหน้า แม้วา่ ค่าของเงินบาทมีแนว
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โน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เป็น 32.31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในปี
2561 เนื่องจากในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดจ�ำหน่ายสินค้า
ในลักษณะโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลกู ค้ากลุม่ ภาครัฐและสถาบัน
การศึกษา โดยโครงการดังกล่าวเป็นการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายท�ำให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มขึ้น
ส�ำหรับปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีตน้ ทุนขายผลิตภัณฑ์ดา้ น
การออกแบบ 3 มิติ จ�ำนวน 102.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไร
ขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 33.58 ลดลงจากอัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2561
ซึ่งเท่ากับร้อยละ 38.00 เนื่องจากรายการขายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ จะมีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นทีต่ ำ�่ กว่าการขายให้แก่
ลูกค้าทั่วไป
3. ต้นทุนบริการ
กลุม่ บริษทั ฯ มีตน้ ทุนบริการจ�ำนวน 85.79 ล้านบาท ในปี
2559 จ�ำนวน 94.90 ล้านบาท ในปี 2560 และจ�ำนวน 107.51 ล้าน
บาท ในปี 2561 คิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นของการบริการเท่ากับร้อย
ละ 57.80 ร้อยละ 56.00 และร้อยละ 57.20 ตามล�ำดับ ต้นทุน
บริการทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ ต้นทุน Subscription Services ซึง่ เป็นต้นทุน
ที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 76.04 ร้อยละ 73.17 และร้อยละ 68.97 ของต้นทุนการ
บริการในปี 2559-2561 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ต้นทุนบริการอีกส่วน
หนึง่ ทีส่ ำ� คัญ คือ ค่าใช้จา่ ยพนักงานฝ่ายเทคนิค ซึง่ เป็นฝ่ายงานใน
การให้บริการแก่ลูกค้าทั้งก่อนการขายและหลังการขาย โดยค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับพนักงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.26 ร้อยละ  14.31
และร้อยละ 14.27 ของต้นทุนการบริการในปี 2559-2561 ตาม
ล�ำดับ  
ส�ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนบริการจ�ำนวน
120.95 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรขัน้ ต้นเท่ากับร้อยละ 57.60 ซึง่
ใกล้เคียงกับอัตราก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2561 โดยมีตน้ ทุน Subscription
Services และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
67.02 และร้อยละ 14.44 ของต้นทุนการบริการ ตามล�ำดับ  
ก�ำไรขั้นต้นและอัตราก�ำไรขั้นต้น
จากผลกระทบของต้นทุนทีก่ ล่าวข้างต้นท�ำให้ในปี 25592561 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นรวมจ�ำนวน 247.09 ล้านบาท
257.60 ล้านบาท และจ�ำนวน 351.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 46.45 ร้อยละ 46.55 และร้อยละ 48.25
ตามล�ำดับ สาเหตุทอี่ ตั ราก�ำไรขัน้ ต้นปรับตัวเพิม่ ขึน้ ตลอดในช่วงปี
2559-2561 เป็นผลมาจากการทีค่ า่ เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ ส่ง
ผลให้มีต้นทุนขายลดลง ประกอบกับการที่ต้นทุนบางส่วนเป็นต้น
ทุนคงทีท่ ไี่ ม่ผนั แปรตามรายได้ เช่น ค่าใช้จา่ ยพนักงาน ค่าเช่า และ
ค่าเสื่อมราคา ในขณะที่รายได้จากการขายและบริการของกลุ่ม
รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ส�ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรขั้นต้นรวม
จ�ำนวน 346.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�ำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ
47.69 ซึง่ ลดลงจากอัตราก�ำไรขัน้ ต้นในปี 2561 เนือ่ งจากอัตราก�ำไร
ขัน้ ต้นจากการขายซอฟต์แวร์ลดลงจากการทีต่ น้ ทุนของซอฟต์แวร์
หลักบางรายการปรับตัวสูงขึน้ ประกอบกับซอฟต์แวร์ทกี่ ลุม่ บริษทั ฯ
ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้น
ที่ต�่ำมีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งรายการขายเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ที่เกิดขึ้นในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นการขายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ จะมีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นทีต่ ำ�่ กว่าการขายให้แก่
ลูกค้าทั่วไป
ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย
กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายจ�ำนวน 135.53
ล้านบาท ในปี 2559 จ�ำนวน 138.20 ล้านบาท ในปี 2560 และ
จ�ำนวน 160.44 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
25.48 ร้อยละ 24.97 และร้อยละ 22.01 ของรายได้จากการขาย
และบริการ ตามล�ำดับ โดยสัดส่วนดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่ต้นทุนใน
การจัดจ�ำหน่ายส่วนใหญ่เป็นรายการที่ไม่ผันแปรตามรายได้ เช่น
เงินเดือนพนักงานขาย ค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง เป็นต้น ทั้งนี้ ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญของ
กลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าใช้จ่าย
ทางการตลาด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ส่วนใหญ่เป็นค่าตอบแทนที่
จ่ายให้แก่พนักงานขาย ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นเงินเดือน
ประจ�ำ ค่าคอมมิชชั่น และค่าตอบแทนต่างๆ ที่จะเป็นไปตามผล
งานยอดขาย โดยในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานจ�ำนวน 102.70 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 102.45 ล้าน
บาท และจ�ำนวน 123.25 ล้านบาท ในปี 2561 โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับพนักงานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.78 ร้อยละ 74.13 และร้อย
ละ 76.82 ของต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายรวม ในปี 2559-2561 ตาม
ล�ำดับ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยทางการตลาด เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องในการจัดงาน Event ประจ�ำปี และงานสัมมนาต่างๆ เช่น
SOLIDWORKS Innovation Day, Metalex และ ARCHICAD
THAIBIM Conference ตลอดจนการท�ำการตลาดผ่านทางช่อง
ทางออนไลน์ เช่น Facebook และ Google รวมถึงค่าใช้จ่ายของ
ที่ระลึกและของรางวัลส�ำหรับลูกค้า  โดยในปี 2559-2561 กลุ่ม
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการตลาดจ�ำนวน 16.61 ล้านบาท จ�ำนวน
14.88 ล้านบาท และจ�ำนวน 15.51 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 12.26 ร้อยละ 10.77 และร้อยละ 9.67 ของต้นทุน
ในการจัดจ�ำหน่ายรวม ในปี 2559-2561 ตามล�ำดับ
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

ส�ำหรับปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีตน้ ทุนในการจัดจ�ำหน่าย
จ�ำนวน 176.31 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.68 ของรายได้
จากการขายและบริการ โดยต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ซึง่ มีจำ� นวน 129.77 ล้านบาท และค่า
ใช้จา่ ยทางการตลาดจ�ำนวน 20.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
76.11 และร้อยละ 7.89 ของต้นทุนในการจัดจ�ำหน่าย ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ในปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จ�ำนวน 90.88 ล้านบาท จ�ำนวน 91.76 ล้านบาท และ จ�ำนวน
106.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.82 ร้อยละ 16.28 และ
ร้อยละ 14.34 ของรายได้รวม ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มบริษัทฯ
สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างรัดกุม ส่งผลให้
สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ลด
ลงอย่างต่อเนื่อง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส�ำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับผู้บริหารและพนักงาน เช่น เงินเดือน โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ  
เป็นต้น ซึ่งดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.62 ร้อยละ 65.41
และร้อยละ 65.85 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2559-2561
ตามล�ำดับ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารส�ำนักงาน เช่น ค่าเช่า ค่า
เสือ่ มราคา และค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น ซึง่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
18.24 ร้อยละ 15.63 และร้อยละ 14.07 ของค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ปี 2559-2561 ตามล�ำดับ ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับส�ำนักงานทีล่ ด
ลงตั้งแต่ปี 2560 เนื่องจากในเดือนมิ.ย. 2559 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อ
ที่ดินและอาคารที่เป็นส�ำนักงานของบริษัทฯ แทนการเช่าจึงส่งผล
ให้ค่าเช่าจ่ายของกลุ่มบริษัทฯ ลดลง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยัง
มีค่าบริการวิชาชีพต่างๆ เช่น ค่าสอบบัญชี ค่าผู้ตรวจสอบภายใน
และค่าที่ปรึกษา ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.40
ร้อยละ 5.40 และร้อยละ 6.82 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี
2559-2561 ตามล�ำดับ ส�ำหรับค่าบริการวิชาชีพตั้งแต่ปี 2560
ส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกและการน�ำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ส่วนที่เหลือค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น เช่น ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่า
ธรรมเนียมธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น
ส�ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จ�ำนวน 106.16 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.60 ของราย
ได้รวม โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ส�ำคัญ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับผู้บริหารและพนักงาน  จ�ำนวน 72.83 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับส�ำนักงานจ�ำนวน 14.08 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
68.60 และร้อยละ 13.26 ของค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามล�ำดับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กลุม่ บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินจ�ำนวน 1.05 ล้านบาท
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ในปี 2559 จ�ำนวน 1.00 ล้านบาท ในปี 2560 จ�ำนวน 0.29 ล้านบาท ในปี 2561 และจ�ำนวน 0.01 ล้านบาท ในปี 2562 เกิดขึ้นจากเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินหมุนเวียนส�ำหรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
2.3 ก�ำไรสุทธิ

จากผลการด�ำเนินงานทีก่ ล่าวข้างต้น ท�ำให้ในปี 2559-2561 และปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีกำ� ไรสุทธิจำ� นวน 21.23 ล้านบาท จ�ำนวน
27.73 ล้านบาท จ�ำนวน 75.24 ล้านบาท และจ�ำนวน 57.63 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิร้อยละ 3.93 ร้อยละ 4.92 ร้อย
ละ 10.18 และร้อยละ 7.84 ตามล�ำดับ สาเหตุที่อัตราก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปี 2561 เป็นผลมาจากการที่รายได้จากการขายและบริการของ
กลุม่ บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ ในขณะทีต่ น้ ทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จา่ ยในการบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ยคงทีซ่ งึ่ ไม่แปรผันตามรายได้ จึง
ท�ำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity) จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปรับตัวในทิศทางเดียวกันกับ
อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 87.90 ในปี 2559 ร้อยละ 77.81 ในปี 2560 ร้อย
ละ 115.89 ในปี 2561 และร้อยละ 27.69 ในปี 2562 เนื่องจากมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจ่ายเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจ�ำนวน 6.50 ล้านบาท ในปี 2559 จ�ำนวน 46.72 ล้านบาท ในปี 2560 และจ�ำนวน 67.02 ล้านบาท ในปี 2561
3 ฐานะทางการเงิน
3.1 สินทรัพย์

ณ สิน้ ปี 2559-2561 และปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจ�ำนวน 273.28 ล้านบาท จ�ำนวน 310.54 ล้านบาท จ�ำนวน 379.39
ล้านบาท และจ�ำนวน 615.45 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ ลูกหนี้การค้า  ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า 
สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย ณ สิ้นปี 2561 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ทสี่ �ำคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อย
ละ 18.77 ร้อยละ 16.56 ร้อยละ 7.41 และร้อยละ 19.90 ตามล�ำดับ และส�ำหรับปี 2562 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังกล่าวต่อ
สินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 8.83 ร้อยละ 10.50 ร้อยละ 4.22 และร้อยละ 14.56 ตามล�ำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของ
กลุ่มบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดังนี้
ลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 81.31 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 69.40 ล้านบาท ณ สิ้น
ปี 2560 จ�ำนวน 71.19 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และจ�ำนวน 54.37 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.75 ร้อยละ 22.35
ร้อยละ 18.77 และร้อยละ 8.84 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�ำระหนี้ (Credit Term) ประมาณ
30-60 วัน โดย ณ สิ้นปี 2559-2561 และสิ้นปี 2562  กลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 43.98 วัน 49.02 วัน  34.71 วัน
และ 31.09 วัน ตามล�ำดับ
ระยะเวลาค้างช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
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ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท ร้อยละ
62.78
77.21
17.56
0.73
0.25
81.31
(0.12)
81.19

21.59
0.89
0.31
100.00

ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท ร้อยละ
50.46
72.70
18.55
0.09
0.20
0.11
69.40
(0.31)
69.09

26.72
0.13
0.29
0.16
100.00

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท ร้อยละ
47.86
67.23
22.16
0.86
0.32
71.19
(0.32)
70.87

31.12
1.20
0.45
100.00

ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ร้อยละ
44.26
81.41
8.24
1.87
54.37
(0.20)
54.17

15.16
3.44
100.00

รายงานประจำ�ปี 2562

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน
โดย ณ สิ้นปี 2559-2561 และสิ้นปี 2562  กลุ่มบริษัทฯ มีลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.21 ร้อยละ 72.70 ร้อยละ
67.23 และร้อยละ 81.40 ของยอดลูกหนีก้ ารค้าก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ตามล�ำดับ และเป็นลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระไม่เกิน 3 เดือน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 21.59 ร้อยละ 26.72  ร้อยละ 31.12 และร้อยละ 15.16 ของยอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามล�ำดับ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ลูกหนี้ที่ค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน จะเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรอให้ถงึ งวด
การวางบิลและช�ำระเงินของลูกค้า และส�ำหรับลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระมากกว่า 3 เดือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.20 ร้อยละ 0.58 ร้อยละ 1.65 และ
ร้อยละ 3.43 ของยอดลูกหนีก้ ารค้าก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ณ สิน้ ปี 2559-2561 และปี 2562 โดยเป็นลูกหนีท้ อี่ ยูร่ ะหว่างการเจรจาและ
ติดตามเพื่อเรียกช�ำระหนี้ที่คงค้าง ทั้งนี้ ในปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้ตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญส�ำหรับลูกหนี้ที่ค้างช�ำระเกินกว่า 1 ปี
จ�ำนวน 0.36 ล้านบาท และจ�ำนวน 0.20 ล้านบาท ตามล�ำดับ ซึง่ เป็นลูกหนีท้ ไี่ ด้ตงั้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญไว้ทงั้ จ�ำนวนแล้ว
ส�ำหรับนโยบายในการตัง้ ส�ำรองค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ กลุม่ บริษทั ฯ จะพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนีแ้ ละอายุของหนี้
ค้างช�ำระของลูกหนีแ้ ต่ละราย โดยจะพิจารณาตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญจ�ำนวนร้อยละ 50 ส�ำหรับลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระมากกว่า 6 เดือน และจะ
พิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกร้อยละ 50 ส�ำหรับยอดที่เหลือ หากลูกหนี้ดังกล่าวค้างช�ำระมากกว่า 12 เดือน โดยในปี 2559-2561
และปี 2562  กลุม่ บริษทั ฯ มีการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ จ�ำนวน 0.12 ล้านบาท จ�ำนวน 0.31 ล้านบาท จ�ำนวน 0.32 ล้านบาท และจ�ำนวน
0.21 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า เป็นต้นทุนค่า Subscription ทีก่ ลุม่ บริษทั ฯ ได้ชำ� ระให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วและอยูร่ ะหว่างรอการ
ตัดจ�ำหน่ายป็นต้นทุนตามระยะเวลาของสัญญาบริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาที่มีอายุ 1 ปี โดย ณ สิ้นปี 2559-2561 และปี 2562 กลุ่ม
บริษัทฯ มีต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้าจ�ำนวน 46.68 ล้านบาท จ�ำนวน 55.29 ล้านบาท จ�ำนวน 62.81 ล้านบาท และจ�ำนวน 64.59 ล้าน
บาท ตามล�ำดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.08 ร้อยละ 17.80 ร้อยละ 16.56 และร้อยละ 10.50 ของสินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ ทั้งนี้ ต้นทุน
บริการจ่ายล่วงหน้าจะเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนสัญญา Subscription Services ที่อยู่ระหว่างการให้บริการ
สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�ำเร็จรูป
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบ
งานระหว่างท�ำ
สินค้าระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก : ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท ร้อยละ
14.26
68.83
5.94
28.66
0.45
2.17
0.07
0.34
20.71 100.00
(1.83)
(8.82)
18.88

ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท ร้อยละ
32.40
79.48
7.67
18.81
0.67
1.64
0.03
0.08
40.76 100.00
(2.03)
(4.99)
38.73

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท ร้อยละ
14.72
52.38
8.24
29.33
0.68
2.41
0.30
1.08
4.16
14.81
28.11 100.00
(1.57)
(5.58)
26.54

ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท ร้อยละ
11.05
42.53
10.45
40.22
1.50
5.77
0.10
0.38
2.88
11.09
25.98
100
(2.45)
(9.43)
23.53
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สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ สินค้า
ส�ำเร็จรูป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
อยู่ระหว่างการรอติดตั้งและส่งมอบให้แก่ลูกค้า  โดยกลุ่มบริษัทฯ
ไม่มีนโยบายเก็บสต๊อกซอฟต์แวร์ เนื่องจากการสั่งซื้อซอฟต์แวร์
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์มี Lead Time ที่สั้น ในส่วนเครื่องพิมพ์ 3
มิติ ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
โดยตรง กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำการสั่งซื้อและน�ำเข้าจากผู้ผลิตในต่าง
ประเทศเมื่อมีค�ำสั่งซื้อจากลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงมี
เพียงสินค้าคงเหลือในกลุ่มอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองที่จะมีส�ำรอง
ไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าที่ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยจะสั่งซื้อทุก
เดือนตามปริมาณสินค้าคงเหลือขั้นต�่ำ (Minimum Stock) ที่
ก�ำหนดไว้
ณ สิน้ ปี 2559-2561 และปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคง
เหลือก่อนหักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงจ�ำนวน 20.71 ล้าน
บาท จ�ำนวน 40.76 ล้านบาท จ�ำนวน 28.11 ล้านบาท และจ�ำนวน
28.75 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 เพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจาก ณ สิ้นปี 2560 กลุ่ม
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มี
มูลค่าสูงทีอ่ ยูร่ ะหว่างรอส่งมอบให้แก่ลกู ค้ากลุม่ ภาครัฐและสถาบัน
การศึกษา ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งมอบสินค้าตามโครงการดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายพิจารณาตั้งค่าเผื่อการลด
ลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือส�ำหรับสินค้าคงเหลือประเภทอะไหล่
และวัสดุสนิ้ เปลืองตามอายุการใช้งานของสินค้าแต่ละประเภท ซึง่
ณ สิ้นปี 2559-2561 และ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ
ประเภทอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองจ�ำนวน 5.94 ล้านบาท จ�ำนวน
7.67 ล้านบาท จ�ำนวน 8.24 ล้านบาท และจ�ำนวน 10.31 ล้าน
บาท ตามล�ำกับ ส่งผลให้ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการตั้งค่าเผื่อ
การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 1.83 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 8.82 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ และส�ำหรับปี 2560
กลุ่มบริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 0.21 ล้านบาท ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2560 มียอดค่าเผื่อการลด
ลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 2.03 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 4.99 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2560 และ ณ สิ้นปี
2561 กลุม่ บริษทั ฯ มียอดค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
จ�ำนวน 1.57 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.58 ของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ ซึง่ กลุม่ บริษทั ฯ มียอดค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคง
เหลือลดลงจากปีกอ่ นหน้าจ�ำนวน 0.47 ล้านบาท เป็นผลจากการที่
ในปี 2561 กลุม่ บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดโปรโมชัน่ เพือ่ ระบายสินค้ากลุม่
ที่เคลื่อนไหวช้า  เพื่อให้การบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ส�ำหรับปี 2562 กลุม่ บริษทั ฯ มีการตัง้ ค่าเผือ่ การลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 0.64 ล้านบาท ท�ำให้ปี 2562 มี
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 2.45 ล้านบาท คิด
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เป็นสัดส่วนร้อยละ 9.43 ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิจ�ำนวน
54.75 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559  จ�ำนวน 52.16 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2560 และจ�ำนวน 75.50 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 คิดเป็นสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 20.03 ร้อยละ 16.80 และร้อยละ 19.90 ของ
สินทรัพย์รวม ตามล�ำดับ
ในปี 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนซื้อที่ดินและอาคาร
ส�ำนักงานจากผู้ให้เช่า  จ�ำนวน 23.91 ล้านบาท และมีการลงทุน
ในการปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงานรวม 5.64 ล้าน
บาท นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในเครื่องจักรส�ำหรับให้บริการผลิต
ชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับใช้สาธิตการใช้งานแก่ลูกค้า 
(Demo) จ�ำนวน 3.91 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน
9.61 ล้านบาท ส�ำหรับในปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนในการ
ปรับปรุงอาคารและซือ้ อุปกรณ์สำ� นักงานรวม 6.19 ล้านบาท ลงทุน
ในเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับใช้ในการ Demo จ�ำนวน 1.11 ล้าน
บาท และซื้อยานพาหนะเพิ่มเติมจ�ำนวน 0.67 ล้านบาท ในขณะ
ที่มีการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ส�ำนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์และยาน
พาหนะ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิเท่ากับ 0.47 ล้านบาท และมีค่า
เสือ่ มราคาจ�ำนวน 10.09 ล้านบาท ส่งผลท�ำให้ ณ สิน้ ปี 2560 กลุม่
บริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จ�ำนวน 52.16 ล้านบาท
ลดลงจาก ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 2.59 ล้านบาท ส�ำหรับในปี 2561
กลุม่ บริษทั ฯ มีการลงทุนซือ้ ทีด่ นิ และอาคารส�ำนักงานจากผูใ้ ห้เช่า
เพิ่มเติมจ�ำนวน 27.32 ล้านบาท และมีการลงทุนในการปรับปรุง
อาคารและซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงานรวม 5.30 ล้านบาท รวมถึงลงทุน
ในเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในการ Demo และยานพาหนะเพิ่ม
เติมจ�ำนวน 0.78 ล้านบาท ในขณะที่มีการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ส�ำนักงานและเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าทางบัญชีสุทธิเท่ากับ
0.15 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาจ�ำนวน 10.00 ล้านบาท ส่งผล
ท�ำให้ ณ สิ้นปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
จ�ำนวน 75.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 23.41
ล้านบาท
ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
จ�ำนวน 89.64 ล้านบาท โดยมีการลงทุนในเครื่องจักรส�ำหรับให้
บริการผลิตชิ้นงานและเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในการ Demo
จ�ำนวน 14.30 ล้านบาท และมีการลงทุนในการปรับปรุงอาคาร
และซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงานรวม 15.39 ล้านบาท ในขณะที่มีการตัด
จ�ำหน่ายอุปกรณ์ส�ำนักงาน และเครื่องมืออุปกรณ์ ซึ่งมีมูลค่าทาง
บัญชีสทุ ธิเท่ากับ 9.00 ล้านบาท และมีคา่ เสือ่ มราคาจ�ำนวน 12.27
ล้านบาท

รายงานประจำ�ปี 2562

3.2 สภาพคล่อง

กระแสเงินสด
(หน่วย : ล้านบาท)
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 42.69 ล้านบาท ในปี 2559 จ�ำนวน 45.19 ล้านบาท ในปี
2560 และจ�ำนวน 135.58 ล้านบาท ในปี 2561 จะเห็นว่ากลุ่ม
บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
ในปี 2560 กลุม่ บริษทั ฯ มีกำ� ไรก่อนหักภาษีจำ� นวน 36.74 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจาก 28.06 ล้านบาท ในปี 2559  นอกจากนี้ ในปี 2560 มี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 36.02 ล้าน
บาท และมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 2.33 ล้าน
บาท ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 20.05
ล้านบาท ส่งผลท�ำให้มเี งินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน
45.19 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มีก�ำไรก่อนหักภาษี
จ�ำนวน 94.96 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือลดลงจ�ำนวน 12.66
ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
25.27 ล้านบาท ในขณะที่มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 25.83 ล้านบาท ท�ำให้ในปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี
เงินสดได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 135.58 ล้านบาท
ในปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 25.27 ล้านบาท จ�ำนวน 7.42 ล้านบาท
และจ�ำนวน 30.05 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยในปี 2559 มีการซื้อ
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ�ำนวน 31.62
ล้านบาท ในขณะทีม่ เี งินสดรับมีการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ จ�ำนวน 0.47
ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีเงินสดรับช�ำระจากเงินให้กู้
ยืมแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันและดอกเบีย้ รวมจ�ำนวน 4.89 ล้านบาท
และดอกเบีย้ รับจ�ำนวน 1.00 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2560 กลุม่ บริษทั ฯ
มีการลงทุนปรับปรุงอาคารส�ำนักงาน และซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
ยานพาหนะและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนรวมจ�ำนวน 8.20 ล้านบาท โดย
มีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายทรัพย์สินจ�ำนวน 0.62 ล้านบาท  และ
มีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 0.26 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้น
สามัญของ RP เพิม่ เติมจากผูถ้ อื หุน้ เดิมจ�ำนวนรวม 0.86 ล้านบาท
เพื่อท�ำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน RP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
99.99 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประกอบกับมีการ
ลงทุนซื้อที่ดินและอาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม
จ�ำนวน 34.90 ล้านบาท ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดรับมีการ
จ�ำหน่ายทรัพย์สินจ�ำนวน 0.10 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ
ยังมีเงินสดรับช�ำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจ�ำนวน 3.17
บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)

ปี 2559
42.69
(25.27)
(0.003)
17.34

ปี 2560
45.19
(7.42)
(28.24)
8.10

ปี 2561
135.58
(30.05)
(38.77)
66.56

ปี 2562
86.38
(26.59)
178.35
238.59

ล้านบาท และมีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน 2.46 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ�ำนวน 0.003 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีการกู้ยืม
เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 17.00 ล้านบาท เพื่อใช้
ซือ้ ทีด่ นิ และอาคารส�ำนักงาน และมีการจ่ายช�ำระคืนเงินกูย้ มื ระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน สัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบี้ยจ่าย
จ�ำนวน 10.78 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายเงินปันผล
จ�ำนวน 6.50 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2560 กลุม่ บริษทั ฯ มีเงินสดรับจาก
การช�ำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 27 ล้านบาท ในขณะที่
มีการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สัญญา
เช่าทางการเงินและดอกเบี้ยจ่ายจ�ำนวน 8.52 ล้านบาท และจ่าย
เงินปันผล 46.72 ล้านบาท ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 28.24 ล้านบาท ส�ำหรับปี 2561
บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการช�ำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
46.80 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงินและสัญญาเช่าทางการเงิน และดอกเบี้ยจ่าย
รวมจ�ำนวน 18.55 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 67.02 ล้านบาท
ท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน
38.77 ล้านบาท
ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนิน
งานจ�ำนวน 86.38 ล้านบาท เนื่องจากมีก�ำไรก่อนหักภาษีจ�ำนวน
72.20 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลด
ลงจ�ำนวน 5.71 ล้านบาท ในขณะที่มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
หมุนเวียนอืน่ เพิม่ ขึน้ จ�ำนวน 4.57 ล้านบาท และมีสนิ ค้าคงเหลือลด
ลงจ�ำนวน 2.11 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีการลงทุนใน
อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนรวมจ�ำนวน 31.05 ล้านบาท
และมีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ส�ำนักงาน และเครื่องมือ
อุปกรณ์จำ� นวน 3.80 ล้านบาท ท�ำให้มเี งินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรม
ลงทุนจ�ำนวน 26.59 ล้านบาท ประกอบกับมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงินจ�ำนวน 8.38 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจ่ายช�ำระ
คืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 0.74 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 24.84 ล้านบาทและ มีมูลค่าจากการระดม
ทุน จ�ำนวน 196.80 ล้านบาท
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2559-2561 และปี 2562 เท่ากับ 0.99 เท่า  0.98 เท่า  1.09 เท่า  และ 1.99 เท่า 
ตามล�ำดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.66 เท่า 0.52 เท่า 0.75 เท่า และ 1.64 เท่า ตามล�ำดับ อัตราส่วนสภาพคล่องกับ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วแตกต่างกัน เนือ่ งจากกลุม่ บริษทั ฯ มีสดั ส่วนของสินค้าคงเหลือและต้นทุนค่าบริการจ่ายล่วงหน้าต่อสินทรัพย์
หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ 31.55 ร้อยละ 37.84 ร้อยละ 30.67 และร้อยละ 17.34 ณ สิ้นปี 2559-2561 และปี 2562 ตามล�ำดับ
กลุ่มบริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 23.94 วัน ในปี 2559 เท่ากับ 26.43 วัน ในปี 2560 และเท่ากับ 20.95 วัน ในปี 2561 โดย
Cash Cycle ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเกิดจากระยะขายสินค้าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจาก 25.77 วันในปี 2559 เป็น 37.37 วัน จากการที่ ณ สิ้นปีกลุ่ม
บริษัทฯ มีสินค้าที่รอส่งมอบส�ำหรับโครงการของลูกค้ากลุ่มภาครัฐและสถาบันการศึกษา จึงท�ำให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 43.98 วันในปี 2559 เป็น 49.02 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นเป็น 59.97 วัน จากการที่ในช่วงปลายปี 2560 กลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ ซึ่งเกิดจากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้าน
การออกแบบ 3 มิติ ที่เป็นเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้า  และส�ำหรับปี 2561 กลุ่มบริษัทฯ มี Cash Cycle ลดลงมา
อยู่ที่ 20.95 วัน เนื่องจากระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเป็น 34.71 วัน ในขณะที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 34.71 วัน และระยะเวลา
ช�ำระหนี้เฉลี่ย เท่ากับ 46.63 วัน
ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มี Cash Cycle เท่ากับ 21 วัน โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 31.09 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
เท่ากับ 25.61 วัน และระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 35.46 วัน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
ระยะเวลาช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
Cash Cycle (วัน)

ปี 2559
0.99
0.66
43.98
25.77
45.81
23.94

ปี 2560
0.98
0.52
49.02
37.37
59.97
26.43

ปี 2561
1.09
0.75
34.71
32.86
46.63
20.95

ปี 2562
1.99
1.64
31.09
25.61
35.46
21.24

3.3 แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2559-2561 และปี 2562  กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�ำนวน 238.47 ล้านบาท จ�ำนวน 271.64 ล้านบาท จ�ำนวน 286.54
ล้านบาท และจ�ำนวน 292.02 ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยหนี้สินส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น และรายได้รับล่วงหน้า ซึ่งเป็น
หนี้สินหมุนเวียนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจ�ำนวน 85.99 ล้านบาท ณ สิ้นปี
2559 จ�ำนวน 93.90 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 94.21 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และจ�ำนวน 78.57 ล้านบาท ปี 2562 และมีรายได้
รับล่วงหน้าที่เกิดจากการให้บริการ Subscription Services ที่จะถูกทยอยรับรู้รายได้ตลอดอายุสัญญาบริการจ�ำนวน 112.63 ล้านบาท ณ
สิ้นปี 2559  จ�ำนวน 140.74 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 165.52 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 และจ�ำนวน 175.42 ล้านบาท ปี 2562
ทัง้ นี้ หากพิจารณาในส่วนของหนีส้ นิ จากสถาบันการเงิน ซึง่ ประกอบด้วย เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจ�ำนวน 24.32 ล้านบาท จ�ำนวน 18.11 ล้านบาท และจ�ำนวน
0.73 ล้านบาท ซึ่งเป็นและเงินกู้ยืมระยะสั้นส�ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการจ�ำนวน 8.33 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 14.22
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีและเงินกู้ยืมระยะสั้นคงค้างส�ำหรับ ณ สิ้นปี 2561  และอีกส่วนหนึ่งคือเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อส�ำหรับซื้อที่ดินและอาคารในปี 2559 จ�ำนวน 17 ล้านบาท โดย  กลุ่มบริษัทฯ ได้ทยอยจ่ายช�ำระ
เงินกูย้ มื ดังกล่าวตามเงือ่ นไขของสัญญาเงินกู้ จึงส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2559-2561 กลุม่ บริษทั ฯ มีเงินกูย้ มื ระยะยาวคงเหลือจ�ำนวน 15.99 ล้าน
บาท 3.88 ล้านบาท และ 0.73 ล้านบาท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินซึ่งเป็นการหนี้สินที่เกิดจากการเช่า
ซื้อยานพาหนะ จ�ำนวน 2.25 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 0.88 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินหนี้สินตามสัญญา
เช่าทางการเงินคงค้าง ณ สิ้นปี 2561 และส�ำหรับ ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีหนี้สินจากสถาบันการเงิน ทั้งส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
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รายงานประจำ�ปี 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 34.81 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 และจ�ำนวน 38.90 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้นจาก ณ
สิ้นปี 2559 จ�ำนวน 4.09 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่มทุนจ�ำนวน 27 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเพิ่มขึ้น
จากจ�ำนวน 9 ล้านบาท เป็น 36 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 270,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบกับ
มีก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการด�ำเนินงานในปี 2560 จ�ำนวน 27.73 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 46.72 ล้านบาท ส�ำหรับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561 มีจ�ำนวน 92.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2560 จ�ำนวน 53.95 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการเพิ่ม
ทุนจ�ำนวน 46.80 ล้านบาท ท�ำให้บริษทั ฯ มีทนุ ทีอ่ อกและเรียกช�ำระแล้วเพิม่ ขึน้ จากจ�ำนวน 36 ล้านบาท เป็น 82.80 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 468,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ประกอบกับมีก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผลการด�ำเนินงานในปี 2561
จ�ำนวน 75.24 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 67.02 ล้านบาท
ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 323.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2561 จ�ำนวน 230.57 ล้านบาท เกิดจาก
ก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี 2562 ของกลุ่มบริษัทฯ จ�ำนวน 57.63 ล้านบาท บริษัทฯมีมูลค่าจากการระดมทุน จ�ำนวน
196.80 ล้านบาท ท�ำให้บริษัทฯ มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 82.80 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท และมีการจ่าย
เงินปันผลจ�ำนวน 24.84 ล้านบาท
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 7.13 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 7.25 เท่า ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 3.09
เท่า ณ สิ้นปี 2561 และเท่ากับ 0.90 เท่า ณ ปี 2562  ทั้งนี้ เนื่องจากหนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ เป็นหนี้สินจากการด�ำเนินงาน เช่น
เจ้าหนี้การค้า  และเจ้าหนี้รายได้รับล่วงหน้า  ซึ่งหากพิจารณาจากสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับ 0.55 เท่า 
ณ สิ้นปี 2559 เท่ากับ 0.13 เท่า ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 0.01 เท่า ณ สิ้นปี 2561 และปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีหนี้ส่วนที่มีภาระดอกเบี้ย
สาเหตุทอี่ ตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงอย่างต่อเนือ่ ง เป็นผลมาจากส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามรายละเอียดทีอ่ ธิบายในหัวข้อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท แอพพลิแคด จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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