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1บริษัท แอพพลิแคด จำ�กัด (มห�ชน)

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ	

	 เป็นบริษัทชั้นน�ำในภูมิภำคอำเซียนด้ำนที่ปรึกษำ	ให้
บริกำร	และจัดหำเทคโนโลยีดิจิทัลทำงด้ำนออกแบบเพื่อกำรผลิต
และกำรก่อสร้ำงแบบครบวงจร

• น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อกำรออกแบบ	และ
วิศวกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ำ

• ดูแลลูกค้ำด้วยทีมงำนผู้เชี่ยวชำญ	และกำรให้บริกำรระดับ
มืออำชีพ

• ให้กำรสนับสนุนสถำบันกำรศึกษำ	เพื่อพัฒนำบุคลำกรรุ่นต่อ
ไปให้มีคุณภำพในอนำคต

• เสริมสร้ำงศักยภำพและสร้ำงสรรค์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม
กำรให้บริกำร

	 เป็นบริษัทฯ	ท่ีเป็นผู้น�ำในด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำและ
คัดสรรผลิตภัณฑ์ด้ำนเทคโนโลยี	 เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมทำงด้ำนออกแบบและผลิต	รวมถึงกำรก่อสร้ำงในระดับ
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ผลการด�าเนินงาน	(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
ต้นทุนการให้บริการ 94.90 107.51 120.96
ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย 138.20 160.44 176.30
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 91.76 106.00 106.16
รวมค่าใช้จ่าย 525.74 643.70 662.76
ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 37.74 95.26 72.21
ต้นทุนทางการเงิน 1.00 0.29 0.01
ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้ 36.74 94.96 72.20
ภาษีเงินได้ 9.01 19.73 14.59
ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 27.73 75.24 57.63

ฐานะการเงิน	(ล้านบาท) 2560 2561 2562

สินทรัพย์รวม 310.54 379.39 615.45
หนี้สินรวม 271.64 286.54 292.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น 38.90 92.86 323.43

ข้อมูลต่อหุ้น	(บาท) 2560 2561 2562

ก�าไรต่อหุ้น 108.20 1.01 0.28
เงินปันผล - 0.15 0.10

อัตราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562

อัตราก�าไรขั้นต้น	-	จากการขาย	(%) 40.51 43.55 41.28
อัตราก�าไรขั้นต้น	-	จากการบริการ	(%) 56.01 57.20 57.60
อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 46.55 48.25 47.69
อัตราก�าไรสุทธิ	(%) 4.92 10.18 7.84
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น		(%) 77.81 115.89 27.58
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 0.98 1.09 1.99
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 6.98 3.09 0.90

หน่วย	:	ล้านบาท
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สารจากประธานกรรมการ

	 ปี	2562	บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	 (มหาชน)	ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจยิ่งและเป็นการ
เริ่มต้นของการเข้ามาในตลาดทุน	โดยบริษัทได้เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์		ระดมทุน	และท�าการ
ซือ้ขายหุน้ของบริษทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก	เมือ่วันศุกร์ท่ี		22	พฤศจิกายน	2562		
ด้วยบริษัทยึดม่ันในเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการ
ให้ค�าปรึกษา	 ให้บริการ	 และคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี	 เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมทาง
ด้านออกแบบและการผลิต	รวมถึงการก่อสร้างแบบครบวงจร

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังคงตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส	
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 การพัฒนาศักยภาพองค์กรอย่างต่อเนื่อง	 ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบันท้ังในด้านการบริหารความเสี่ยง	
การพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการ	 ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
รวมถึงขอให้ค�าม่ันว่าเรายังคงมุ่งม่ันรักษาและพัฒนาคุณภาพในการมอบผลิตภัณฑ์ท่ีดี	การพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการที่ประทับใจและให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และยังให้ความส�าคัญ
ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน	 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ	 การลงทุนในเครื่องจักรเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า	 โดยค�านึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 ภายใต้หลัก
จริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถอืหุ้น	นกัลงทุน
พนัธมติรทางธรุกจิ	หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	และสถาบัน					

การศึกษาที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนลูกค้า	คู่ค้า	ทุกท่านที่ให้ความเชื่อ
มั่นและการสนบัสนนุอย่างดยีิง่แก่บรษิทัเสมอมา	ตลอดจนคณะ	
ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัทีร่่วมมอืร่วมใจผลักดันบริษัท
ให้ก้าวไปข้างหน้าตามพันธกิจและแผนการด�าเนินงานด้วยดีมา		

โดยตลอดเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมกับการแข่งขันใน
ธรุกิจและสามารถเตบิโตอย่างมัน่คงย่ังยืนตลอดไป

ผศ.ดร.ประเสริฐ	คันธมานนท์
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

	 สารจาก	 CEO	 ฉบับนี้	 เป็นฉบับแรกของบริษัท	
แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)	หลังจากได้เข้าจดทะเบียน
ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)	ในวันที่	22	
พฤศจิกายน	2562
	 ธรุกิจของแอพพลแิคดในปัจจบุนัเป็นธรุกิจทีเ่รยีกว่า	
Value	Added	Reseller	และ	Solution	Provider	ที่จะจัดหา	
ให้ค�าปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีด้านการออกแบบ	ผลิต	
และก่อสร้างที่ทันสมัย	 ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้
กับลูกค้าที่น�าเทคโนโลยีของเราไปใช้ได้อย่างเห็นผลชัดเจน
	 สนิค้าทีบ่รษิทัฯ	ได้เป็นตวัแทนจ�าหน่าย	ล้วนแต่เป็น
สินค้าที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและใช้กันอย่างแพร่หลาย	 ซึ่ง
บริษัทฯ	 มีความชัดเจนในการเพิ่มสินค้าหรือเลือกที่จะเป็น
ตัวแทนสินค้าเฉพาะสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย	หรือ
เป็นเทรนด์ของโลกด้าน	Digital	Design	and	Production	

ขอแสดงความนับถือ
นายประภาส	ตั้งอดุลย์รัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เท่านั้น	 รวมกับความเชี่ยวชาญของทีมงานพร้อมด้วย
ความใส่ใจที่มีให้กับลูกค้าของเรา	 ท�าให้บริษัทฯ	 ได้รับ
ความยอมรับในฐานะผู้น�าตลาดในประเทศไทยทางด้าน
เทคโนโลยีออกแบบ	ผลติ	และก่อสร้างแบบ	3	มติ	ิอย่างแท้จรงิ	
ซึง่สะท้อนออกมาเป็นรายได้ทีเ่กดิจากการบรกิารรายปีหรอื	
Subscription	Service	Contract	ทีเ่พิม่สงูขึน้ทกุๆ	ปี
	 และตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะเป็นผู ้น�าในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนนั้น	 บริษัทลูก	 PT.	 Indonesia	 AppliCAD	
ก็ได้แสดงถึงผลการด�าเนินงานที่แข็งแกร่งและเติบโตได้
อย่างน่าสนใจ
	 บรษิทั	แอพพลแิคด	จ�ากัด	(มหาชน)	มคีวามมุง่มัน่มา
ตลอดทีจ่ะพฒันาบรษิทัให้มคีวามเตบิโตทัง้ในด้านรายได้และ
ก�าไร	 ซึ่งการน�าบริษัทฯ	 เข้าจดทะเบียนท�าให้ได้ประโยชน์
มากมายหลายทาง	 ทัง้ในเร่ืองของเงนิทนุทีเ่พิม่ขึน้	 ชื่อเสียง	
และความน่าเชื่อถือก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย	ควบคู ่ไปกับ
การบริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาลตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี	
ท�าให้บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น	 กรรมการ	 ลูกค้า		
คูค้่า		และพนักงาน	เพ่ือความย่ังยนืท่ีแท้จรงิของบรษิทัฯ	แห่งนี้
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รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี	2562
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	บรษิทั	แอพพลแิคด	จ�ำกดั	(มหำชน)	(บรษิทัฯ)	ประกอบด้วยกรรมกำรอสิระซึง่เป็นผูท้รงคณุวฒุ	ิจ�ำนวน	
3	ท่ำน	ได้แก่	ดร.	สุนีย์	ศรไชยธนะสุข	นำยธำนินทร์	พรศิริเวช	และนำยจีรวัฒน์	กุลทรัพย์อุดม	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับกำรแต่งตั้ง
จำกทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	เพือ่ให้ด�ำเนินกำร	โดยมีขอบเขต	หน้ำที	่ควำมรบัผดิชอบ	ตำมทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
	 	ส�ำหรับปี	2562	คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุมทั้งสิ้น	6	ครั้ง	โดยมีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยจัดกำร	ผู้ตรวจสอบภำยใน	ผู้สอบ
บัญชี	และน�ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อทรำบเป็นรำยไตรมำส	โดยมีรำยละเอียดจ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม	ดังนี้

	 คณะกรรมกำรตรวจอบ	ได้ท�ำกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ	สรุปสำระส�ำคัญ	ดังนี้

	 1.		กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน

	 คณะกรรมกำรตรวจอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยประจ�ำรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำป	ี
2562	โดยได้สอบถำมผู้สอบบัญชีในเรื่องควำมถูกต้องครบถ้วนของงบกำรเงิน	กำรปรับปรุงรำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ	และควำมมีอิสระของผู้
สอบบัญชี	เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรจัดท�ำงบกำรเงินเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฏหมำยและมำตรฐำนบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป	มี
ควำมเชื่อถือได้และทันเวลำ	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

	 2.		กำรรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรำยกำรเก่ียวโยง	หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์	ให้มคีวำมถกูต้องและครบถ้วน	และมคีวำมเหน็ว่ำกำรเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ	มคีวำมเพยีงพอและเป็นไปตำมเง่ือนไข		
หลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำน	ก.ล.ต.

	 3.		กำรสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนตำมนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง	แผนงำน	และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั้ง
ภำยใน	และภำยนอกองค์กร		รวมทั้งสอบทำนประสิทธิภำพ	และควำมเหมำะสมของกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ	พร้อมทั้งให้มี
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

	 4.		กำรสอบทำนกำรก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท	และบริษัทย่อย	โดยติดตำมให้มีกำร
แก้ไขปรับปรุงงำนตำมข้อเสนอแนะในรำยงำนผลกำรตรวจสอบ	และข้อคิดเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งบริษัทฯ	ได้
จัดจ้ำงบริษัทผู้ตรวจสอบภำยในซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระจำกภำยนอก	คือ	บริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ำกัด	รวมถึงปรับปรุง
แก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ	คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ	มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอ	และมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงหลักกำรควบคุมภำยในที่ดีของ	COSO

รายนาม ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม / จ�านวนครั้งทั้งหมด

1.ดร.	สุนีย์	ศรไชยธนะสุข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 6/6

2.นำยธำนินทร์	พรศิริเวช กรรมกำรตรวจสอบ 6/6

3.นำยจีระวัฒน์	กุลทรัพย์อุดม กรรมกำรตรวจสอบ 5/6
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	 5.		กำรสอบทำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏบิตังิำนตำมจรรยำบรรณของบริษทัฯ		และเป็นไปตำมกฏหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และกฏหมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัอย่ำงสม�ำ่เสมอ	มี
กำรตดิตำมกำรเปลีย่นแปลงของกฏระเบยีบต่ำงๆ	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำบรษิทัฯ	ได้ปฏบิตัเิป็นไปตำมทีก่�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครดั	เพ่ือให้เกดิควำม
โปร่งใส	และมีจริยธรรม	ก่อให้เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	คู่ค้ำ	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	

	 6.		กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำรก�ำหนดค่ำสอบบัญชี

	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคัดเลอืกผู้สอบบญัช	ีโดยพจิำรณำถงึควำมพร้อม	ขอบเขตกำรให้บรกิำร	ควำมเป็นอสิระของ
ผู้สอบบัญชี	และควำมเหมำะสมของอัตรำค่ำสอบบัญชี	 โดยมีมติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง	
บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี	2562	ทั้งนี้	ผู้สอบบัญชีดังกล่ำวเป็นผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

	 โดยสรปุ	กำรปฎบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบภำยในปี	2562	ได้ปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบท่ีได้ระบไุว้ในกฎบตัร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถ	ควำมระมดัระวงั	ควำมรอบคอบ	และมคีวำมเป็นอสิระอย่ำงเพยีงพอ	คณะกรรมกำร
ตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ	งบกำรเงินของบริษัทฯ	แสดงข้อมูลอันเป็นสำระส�ำคัญและเชื่อถือได้	สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป	มีกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกัน	หรือรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงเพียงพอ	มีระบบกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี	มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้	มีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสม
และมีประสิทธิผล	รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	ระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	อย่ำงครบถ้วน

	 	 	 	 	 	 	 ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข
	 	 	 	 	 	 									ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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คณะกรรมการ
บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)

ผศ.ดร.ประเสริฐ	คันธมานนท์

นายสมศักดิ์	วรรักษา

นายประภาส	ตั้งอดุลยรัตน์

นางสาวฐิติพร	ฉาไธสง

ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ

กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ	AEC

กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรกลำง
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นายประกิจ	เหล่าบุญเจริญ

นายธานินทร์	พรศิริธิเวช

ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข

นายจีระวัฒน์	กุลทรัพย์อุดม

กรรมกำร

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
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ประวัติคณะกรรมการ	และผู้บริหาร

ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์

ต�าแหน่ง	:	ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ
อายุ   57  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			25	ธันวาคม	2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•   0.11

การเข้าร่วมประชุม
•			คณะกรรมการบริษัท	 7/8		 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	

ประสบการณ์การทำางาน
2555	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	และกรรมการอิสระ	
																													บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	นววิวรรธ	จ�ากัด
2553	–	ปัจจุบัน	 รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหาร	
																													และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง	
	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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นายประภาส ตั้งอดุลย์รัตน์

ต�าแหน่ง	:	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
อายุ   49  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			22	พฤษภาคม	2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•   57.15

การเข้าร่วมประชุม
•			คณะกรรมการบริษัท	 8/8		 ครั้ง

การศึกษา
•			ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
•			ปริญญาตรี	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์					
				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•			หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	
				SET/2012

ประสบการณ์การทำางาน
2556	–	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	แอพพลิแคด	
	 														จ�ากัด	(มหาชน)
2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดีอีทีไอ	จ�ากัด
2556	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	PT.	Indonesia	AppliCAD
2554	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แรบบิท	โปรโตไทป์	จ�ากัด
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นายสมศักดิ์ วรรักษา

ต�าแหน่ง	:	กรรมการ	และผู้อ�านวยการ
	 					ฝ่ายธุรกิจ	AEC	
อายุ   50  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			22	พฤษภาคม	2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•   0.04

การเข้าร่วมประชุม
•			คณะกรรมการบริษัท	 8/8		 ครั้ง

การศึกษา
•			ปริญญาตรี	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•			หลักสูตร	Directors	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่นที่	
				SET/2012

ประสบการณ์การทำางาน
2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แอพพลิแคด	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2552	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ	AEC	บริษัท	
	 	 แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
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นางสาวฐิติพร ฉาไธสง

ต�าแหน่ง	:	กรรมการ	และผู้อ�านวยการ
	 					ฝ่ายปฏิบัติการกลาง	
อายุ   51  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			22	พฤษภาคม	2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•   0.04

การเข้าร่วมประชุม
•			คณะกรรมการบริษัท	 8/8		 ครั้ง

การศึกษา
•			ปริญญาตรี	การบัญชีและการเงิน	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

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

ประสบการณ์การทำางาน
2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แอพพลิแคด	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2552	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการกลาง	
	 	 บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดีอีทีไอ	จ�ากัด 
2554	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แรบบิท	โปรโตไทป์	จ�ากัด
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นายประกิจ เหล่าบุญเจริญ

ต�าแหน่ง	:	กรรมการ
อายุ   50  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			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

ประสบการณ์การทำางาน
2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แอพพลิแคด
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไพร์ม	ดีไซน์	โซลูชั่นส์	จ�ากัด
2556	–	2558	 ผู้อ�านวยการบริหาร	บริษัท	
	 	 แอพพลิแคด	จ�ากัด	
2543	–	2556	 ผู้อ�านวยการ	บริษัท	โซลิด	ซิสเต็ม	จ�ากัด
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ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข

ต�าแหน่ง	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 					และกรรมการอิสระ
อายุ   58  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			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

ประสบการณ์การทำางาน
2561	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
	 	 บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2561	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
	 	 บริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)
2559	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
	 	 อิสระ	บริษัท	นามยงเทอร์มินัล	จ�ากัด	(มหาชน)
2558	–	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
	 	 อิสระ	บริษัท	ปูนซีเมนต์นครหลวง	จ�ากัด	(มหาชน)
2558	–	ปัจจุบัน	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	เอเอ็มซีเมดิคอล
	 	 เซ็นเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2556	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ซีพีเอ	แอสโซซิเอทส์	
	 	 (ไทยแลนด์)	จ�ากัด	
2546	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เอ็นเอฟซี	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายธานินทร์ พรศิริธิเวช

ต�าแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ   50  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			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

ประสบการณ์การทำางาน
2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
	 	 บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2560	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไอคอนสยาม	ซิกเนเจอร์	จ�ากัด
2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไอคอนสยาม	รีเทล	จ�ากัด	
2558	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ไอซีเอส	จ�ากัด
2554	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดีเพก	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
2553	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	แมกโนเลีย	ควอลิตี้	
	 	 ดีเวล็อปเม้นต์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
2558	–	ปัจจุบัน	 Executive	Vice	President	บริษัท	ดีที	กรุ๊ป	
	 	 ออฟ	คัมพะนิส์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
2559	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	สยาม	ริเวีย	จ�ากัด
2561	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	เดอะ	เจ้าพระยา	ริเวอร์	
	 	 แอสเสท	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด
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นายจีระวัฒน์ กุลทรัพย์อุดม

ต�าแหน่ง	:	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
อายุ   49  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			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

ประสบการณ์การทำางาน
2555	–	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
	 	 บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2560	–	ปัจจุบัน	 Head	of	Ecosystem	บริษัท	สิริ	
	 	 เวนเจอร์ส	จ�ากัด
2545	–	2560	 Audience	Evangelism	Manager	
	 	 กรรมการ	บริษัท	ไมโครซอฟต์	
	 	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด
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ดร. อิสระ อัคราพิทักษ์

ต�าแหน่ง	:	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
อายุ   50  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			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

ประสบการณ์การทำางาน
2557	–	ปัจจุบัน	 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และประธาน
	 	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
	 	 บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	ดีอีทีไอ	จ�ากัด
2557	–	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	PT.	Indonesia	AppliCAD
2552	–	2556	 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่
	 	 บริหารด้านบัญชีและการเงิน	บริษัท	จี	เจ		
	 	 สตีล	จ�ากัด	(มหาชน)
2535	–	2553	 Head	of	Global	Network	Operation,	
	 	 France	Telecom
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นายทัศนัย ไพศิริยืนยง

ต�าแหน่ง	:	กรรมการบริหาร	
อายุ   51  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			7	สิงหาคม	2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•			ไม่มี

การศึกษา
•			ปริญญาตรี	วิศวกรรมการผลิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•			ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน
2561	–	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	แอพพลิแคด	
	 	 จ�ากัด	(มหาชน)
2554	–	ปัจจุบัน	 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป	บริษัท	แรบบิท	
	 	 โปรโตไทป์	จ�ากัด	
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นายเกริกฤทธิ์ เจียรกมลชื่น

ต�าแหน่ง	:	ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ	MEC	
	 					และผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ	
	 					3D		Printer	Solution
อายุ   40  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			29	เมษายน	2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•   0.06

การศึกษา
•			ปริญญาตรี	วิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
				สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•			ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน
2558	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ	MEC	และ
	 	 ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ	3D	Printer	 
	 	 Solution	บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2555	–	2558	 รองผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ	MEC	
	 	 บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
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นายชโย เพ็ชรรัตน์

ต�าแหน่ง	:	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อายุ   42  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			27	มกราคม	2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•   0.04

การศึกษา
•			ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ,	การตลาด,	
				มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•			ปริญญาตรี	วิศวกรรมอุตสาหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
				มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
•			ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน
2543	–	ปัจจุบัน	 ผู้อ�านวยการฝ่ายพัฒนาและวิจัย
	 	 แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
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นางขวัญใจ  วิริยะสุมน

ต�าแหน่ง	:	ผู้จัดการส่วนบัญชี		
บริษัทแอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
อายุ   44  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			1	เมษายน	2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•   0.02

การศึกษา
•			ปริญญาตรี	การบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ
				มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม
•			ไม่มี

ประสบการณ์การทำางาน
2556	–		ปัจจุบัน	 ผู้จัดการส่วนบัญชี	
	 	 บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2552	–	2556	 สมุห์บัญชี	บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด
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นางสาวเปมสิตา  สิบุญญาณัฐ

ต�าแหน่ง	:	ผู้จัดการส่วนบัญชี	-	บริษัทย่อย
อายุ   38  ปี

วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง 
•			28	กุมภาพันธ์	2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 
•   0.03

การศึกษา
•			ปริญญาตรี	การบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	
				มหาวิทยาลัย	ราชภัฏสวนดุสิต

การอบรม
•			การจัดท�างบการเงินรวม	รุ่นที่	2/2561

ประสบการณ์การทำางาน
2561	–	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการส่วนบัญชี	–	บริษัทย่อย	ของบริษัท
		 	 แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)
2556	–	2561	 สมุห์บัญชี	-	บริษัทย่อย	ของบริษัท	
	 	 แอพพลิแคด	จ�ากัด
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	 บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ำกัด	 (มหำชน)	 (“บริษัทฯ”	หรือ	
“APP”)	 เดิมช่ือบริษัท	แอพพลิแคด	จ�ำกัด	 ได้จดทะเบียนจัดต้ัง
บริษัทเมื่อวันที่	 13	กันยำยน	2537	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	
1	ล้ำนบำท	 เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำร
ออกแบบ	 โดยเริ่มต้นจำกกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร	์
AutoPLANT	ซอฟต์แวร์เขยีนแบบระบบงำนท่อ	3	มติ	ิและจำกกำร
ที่	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์	ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงโอกำส
ของซอฟต์แวร์ออกแบบ	3	มิติ	ที่จะกลำยมำเป็นเครื่องมือพื้นฐำน
ของวิศวกรแทนกำรเขียนแบบด้วยกระดำษ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรท�ำงำนของวิศวกรให้เร็วขึ้น	 ง่ำยขึ้น	 และถูกต้องแม่นย�ำ
มำกยิ่งขึ้น	 จึงเริ่มศึกษำตลำดซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบ
อตุสำหกรรมในประเทศไทย	และเหน็ช่องว่ำงของตลำดระดบักลำง	
(Middle	Range)	ประกอบกับในปี	2539	 	Dassault	Systemes	
SOLIDWORKS	Corporation	ทีเ่ป็นบรษิทัชัน้น�ำในด้ำนซอฟต์แวร์
ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรมจำกประเทศสหรัฐอเมริกำได้
พฒันำซอฟต์แวร์ใหม่	ได้แก่	ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ซอฟต์แวร์
ส�ำหรับออกแบบอุตสำหกรรมที่มุ่งเน้นกำรใช้งำนที่ง่ำย	 เรียนรู้ได้
เรว็	และช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำนของผูใ้ช้งำนได้เป็นอย่ำง
ดี	ซึ่งตรงกับควำมต้องกำรในประเทศไทยในขณะนั้น	บริษัทฯ	จึง
ติดต่อและได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	
SOLIDWORKS	ในประเทศไทยตั้งแต่ปี	2540	เป็นต้นมำ

	 เพื่อเป็นกำรต่อยอดธุรกิจ	บริษัทฯ	 ได้ขยำยธุรกิจไปยัง
ตลำดเครื่องพิมพ์	3	มิติ	 (3D	Printer)	ที่เป็นเทคโนโลยีที่สำมำรถ
ผลิตชิ้นงำนจำกไฟล์งำนออกแบบ	3	มิติ	อันจะช่วยให้ผู้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สำมำรถผลิตช้ินงำนต้นแบบ	 (Prototype)	 ได้อย่ำง
รวดเร็ว	 และมีต้นทุนในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ที่ลดลง	 โดยในปี	 2551	บริษัทฯ	 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	 ย่ีห้อ	Stratasys	ในประเทศไทย	จำก	
Stratasys	AP	Limited	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	ซึ่งเป็นผู้น�ำในตลำด
เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ระดับโลก	ต่อมำเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำให้กว้ำงขึ้น	
บรษัิทฯ	จึงได้ขยำยธรุกจิไปยงัตลำดซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบ
สถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	โดยในปี	2553	บริษัทฯ	ได้รับกำร
แต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	ARCHICAD	ในประเทศไทย
จำก	Graphisoft	SE	ประเทศฮังกำรี		และในปี	2562	บริษัทฯ	ได้
ขยำยธุรกิจไปยังตลำดเครื่องสแกน	3	มิติ	 (3D	Scanner)	ซึ่งเป็น
เทคโนโลยรีะบบกำรตรวจวัดด้วยแสงแบบ	3	มติิ	ส�ำหรับใช้ในภำค
อุตสำหกรรม	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย
เครื่องสแกน	3	มิติ	ยี่ห้อ	GOM	ในประเทศไทย	จำก	Gom	GmbH.	
ประเทศเยอรมนี

	 นอกจำกนี	้เพือ่เป็นกำรเตมิเตม็โซลชัูน่ด้ำนกำรออกแบบ	
3	มิติ	ของกลุ่มบริษัทฯ	 ให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและครบวงจร	กลุ่มบริษัทฯ	จึงมีกำร
ให้บริกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องผ่ำนบริษัท	ดีอีทีไอ	จ�ำกัด	และบริกำรผลิต
ชิน้งำนต้นแบบ	(Prototype)	ด้วยเทคโนโลยเีครือ่งพมิพ์	3	มิติ	ผ่ำน
บริษัท	แรบบิท	โปรโตไทป์	จ�ำกัด	ปัจจุบันทั้งสองบริษัทเป็นบริษัท
ย่อยท่ีบริษัทฯ	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	ของจ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

	 ยิ่งไปกว่ำนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ขยำยตลำดไปยังประเทศ
อินโดนีเซีย	 เพ่ือรองรับกำรเปิดเสรีประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	
(AEC)	โดยได้จดทะเบียนจัดตั้ง	PT.	 Indonesia	AppliCAD	ในปี	
2556	เพื่อประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์และโซลูชั่นส�ำหรับ
กำรออกแบบ	3	มิติ	ในประเทศอินโดนีเซีย	ปัจจุบัน	PT.	Indonesia	
AppliCAD	 ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	
SOLIDWORKS,	ซอฟต์แวร์	ARCHICAD,	ซอฟต์แวร์	GstarCAD,	
เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ยี่ห้อ	Stratasys	และเครื่องสแกน	3	มิติ	GOM
ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มุ ่งม่ันท่ีจะน�ำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีกำรออกแบบท่ีดีท่ีสุดเพื่อสร้ำงควำม
พึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้ำ	 โดยสรรหำผลิตภัณฑ์และบริกำร
ใหม่ๆ	 เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้อย่ำงครบวงจร	ทั้งซอฟต์แวร์ส�ำหรับออกแบบอุตสำหกรรม	
(Mechanical	Solution	:	MEC)	และสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	
(Architecture	Engineering	&	Construction	 :	AEC)	 รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	(Hardware)	ได้แก่	เครื่องพิมพ์	
3	มิติ	(3D	Printer)	และเครื่องสแกน	3	มิติ	ตลอดจนกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง	ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับควำมไว้วำงใจทั้ง
จำกลูกค้ำและเจ้ำของผลิตภัณฑ์เพิ่มมำกขึ้นโดยตลอด	และเพื่อ
รองรับกำรเติบโตดังกล่ำว	บริษัทฯ	จึงมีกำรเพิ่มทุนอย่ำงต่อเนื่อง
จนปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้วจ�ำนวน	100	ล้ำน
บำท	และเม่ือวันท่ี	 7	 ธันวำคม	2561	 ได้ท�ำกำรแปรสภำพเป็น
บริษัทมหำชนจ�ำกัด	พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น	“บริษัท	แอพพลิแคด	
จ�ำกัด	(มหำชน)”

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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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”
	 เป็นบริษัทช้ันน�ำในภูมิภำคอำเซียนด้ำนท่ีปรึกษำ	ให้บริกำร	และจัดหำเทคโนโลยีดิจิทัลทำงด้ำนออกแบบเพื่อกำรผลิตและกำร
ก่อสร้ำงแบบครบวงจร

พันธกิจ (Mission)
• 	 Provide	the	best	in	class	of	Design	&	Engineering	Technologies	for	the	customer
	 น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีเพื่อกำรออกแบบ	และวิศวกรรมที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ำ
• 	 Provide	professional	services	and	support	with	expert	team		
	 ดูแลลูกค้ำด้วยทีมงำนผู้เชี่ยวชำญ	และกำรให้บริกำรระดับมืออำชีพ
• 	 Support	for	education	institution	for	next	generation	workforce	
	 ให้กำรสนับสนุนสถำบันกำรศึกษำ	เพื่อพัฒนำบุคลำกรรุ่นต่อไปให้มีคุณภำพในอนำคต
• 	 Enabling	customers	to	create	innovation
	 เสริมสร้ำงศักยภำพและสร้ำงสรรค์เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมกำรให้บริกำร

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ (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�ำในด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำและคัดสรรผลิตภัณฑ์ด้ำนเทคโนโลยี	 เพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำง
ด้ำนออกแบบและผลิต	รวมถึงกำรก่อสร้ำงในระดับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2	การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
	 พัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ	มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ปี	2537

• จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในชื่อ	“บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ำกัด”	ด้วยทุนจดทะเบียน	1	ล้ำนบำท	เมื่อวันที่	13	กันยำยน	2537	เพื่อประกอบ
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบ

ปี	2540

• บรษิทัฯ	เริม่ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบอตุสำหกรรม	(MEC)	โดยได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	
SOLIDWORKS	ในประเทศไทยจำก	Dassault	Systemes	SOLIDWORKS	Corporation	ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ปี	2543

• บริษัทฯ	จัดตัง้หน่วยงำนฝึกอบรมกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบ	เพือ่ให้บรกิำรฝึกอบรมส�ำหรับลกูค้ำท่ีซือ้ซอฟต์แวร์จำกบริษทัฯ

ปี	2550

• บริษัทฯ	ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	GstarCAD	ในประเทศไทยจำก	Gstarsoft	Co.,	Ltd.	ประเทศจีน

ปี	2551

• บริษัทฯ	ได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยเครือ่งพิมพ์	3	มติ	ิStratasys	ในประเทศไทยจำก	Stratasys	AP	Ltd.ประเทศสหรฐัอเมริกำ

ปี	2553

• บริษัทฯ	ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	ARCHICAD	ในประเทศไทยจำก	Graphisoft	SE	ประเทศฮังกำรี
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ปี	2555

• บริษัทฯ	เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	8	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน	1	ล้ำนบำท	เป็นจ�ำนวน	9	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุ้นสำมัญ

ใหม่จ�ำนวน	80,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

• ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	8/2555	เมื่อวันที่	7	ธันวำคม	2555	มีมติอนุมัติกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทในกลุ่ม	ดังนี้	

• บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท	อีทีซี	เซอร์วิส	จ�ำกัด		โดยกำรซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน	9,998	หุ้น	ในรำคำตำม

มูลค่ำทำงบัญชี	ซึ่งภำยหลังกำรซื้อหุ้นดังกล่ำวท�ำให้บริษัทฯ	ถือหุ้นในบริษัท	อีทีซี	เซอร์วิส	จ�ำกัด	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	99.98	ของ

จ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	

• บริษัทฯ	ลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท	แรบบิท	โปรโตไทป์	จ�ำกัด	โดยกำรซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้ถือหุ้นเดิมจ�ำนวน	40,000	หุ้น	ในรำคำ

ตำมมูลค่ำทำงบัญชี	ซึ่งภำยหลังกำรซื้อหุ้นดังกล่ำวท�ำให้บริษัทฯ	ถือหุ้นในบริษัท	แรบบิท	โปรโตไทป์	จ�ำกัด	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	

80	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด

ปี	2556

• จดทะเบียนจัดตั้ง		PT.	Indonesia	AppliCAD	ในประเทศอินโดนีเซีย	เมื่อวันที่	12	กรกฎำคม	2556	เพื่อขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ	โดย

บริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	

• จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท	อีทีซี	เซอร์วิส	จ�ำกัด	เป็น	บริษัท	ดีอีทีไอ	จ�ำกัด

ปี	2557

• PT.	Indonesia	AppliCAD	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ในประเทศอินโดนีเซีย	

ปี	2559

• บรษิทัฯ	ได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ในประเทศพม่ำเพิม่เตมิ

• บรษิทั	แรบบทิ	โปรโตไทป์	จ�ำกดั	เริม่ธรุกจิกำรจดัจ�ำหน่ำยเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิส�ำหรับใช้งำนทัว่ไป	(General	Use)	

ปี	2560

• บริษัทฯ	เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ�ำนวน	27	ล้ำนบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิจ�ำนวน	9	ล้ำนบำท	เป็นจ�ำนวน	36	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุน้สำมญั

ใหม่จ�ำนวน	270,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

ปี	2561

• บริษัทฯ	ลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน	PT.	Indonesia	AppliCAD		เป็นร้อยละ	67	เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยของประเทศ

อินโดนีเซีย	

• ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	30	พฤศจิกำยน	2561	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	ด�ำเนินกำร	ดังนี้

• แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด	

• เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกเดิมหุ้นละ	100	บำท	เป็นหุ้นละ	0.50	บำท

• เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	46.80	ล้ำนบำท	จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน	36	ล้ำนบำท	เป็นจ�ำนวน	82.80	ล้ำนบำท	โดยกำรออก

หุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	93,600,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	0.50	บำท	เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจกำร

• บริษัทฯ	ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท	แรบบิท	โปรโตไทป์	จ�ำกัด	เพิ่มอีกจ�ำนวน	9,998	หุ้น	จำกผู้ถือหุ้นเดิม	1	รำย	ในรำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชี	

ท�ำให้สดัส่วนกำรถอืหุ้นของบรษัิทฯ	ในบริษทั	แรบบิท	โปรโตไทป์	จ�ำกดั	เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	99.99	ของจ�ำนวนหุ้นทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด
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ปี	2562

• กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยเครื่องสแกน	3	มิติ	GOM	จำก	Gom	GmbH.	ประเทศเยอรมนี	โดยบริษัทฯ	ได้

รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศไทย	และ	PT.	Indonesia	AppliCAD	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศ

อินโดนีเซีย

• เมื่อเดือนพฤษภำคม	2562	APP	Indo	ได้มีกำรจัดประเภทหุ้นใหม่	โดยแบ่งประเภทหุ้นออกเป็น	หุ้น	Series	A	จ�ำนวน	89,100	หุ้น	คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ	33	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	ถือโดย	Mr.	Ibnu	Afi	Sena	ผู้ถือหุ้นชำวอินโดนีเซีย	และหุ้น	Series	B	

จ�ำนวน	180,900	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	67	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	ถือโดยบริษัทฯ	และได้ก�ำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น	

Series	B	มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้น	Series	A	ในอัตรำเงินปันผลร้อยละ	95	ของเงินปันผลที่	APP	Indo	ประกำศจ่ำย	

• บริษัทฯ	รับโอนธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้งำนทั่วไป	(General	Use)	จำกบริษัท	แรบบิท	โปรโตไทป์	จ�ำกัด	

• ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2562	เมื่อวันที่	8	มีนำคม	2562	ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	เพิ่มทุนจดทะเบียนจ�ำนวน		57.20	ล้ำนบำท	

จำกทุนจดทะเบียนเดิม	82.80	ล้ำนบำทเป็น	140	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน	114.40	ล้ำนหุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	0.50	

บำท	ซึ่งมีรำยละเอียดกำรจัดสรร	ดังนี้

1.	 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	34.40	ล้ำนหุ้น	เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ท�ำกำรจองซื้อและช�ำระค่ำหุ้นเรียบร้อยแล้ว	

ส่งผลท�ำให้บริษัทฯ	มีทุนช�ำระแล้วเท่ำกับ	100	ล้ำนบำท

2.	 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	72	ล้ำนหุ้น	เสนอขำยให้แก่ประชำชน

3.	 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	8	ล้ำนหุ้น	เสนอขำยให้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

							ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจำกกำรเสนอขำยให้แก่กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ให้เสนอขำยหุ้นสำมัญใหม่

							ที่เหลือดังกล่ำวให้แก่ประชำชนต่อไป	

• เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	22	พฤศจิกำยน	2562	APP	น�ำหุ้นเข้ำท�ำกำรซื้อขำยวันแรกใน

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หลังปิดกำรจองซื้อหุ้นไอพีโอ	80	ล้ำนหุ้น	ที่รำคำหุ้นละ	2.46	บำทโดยใช้ชื่อย่อในกำรซื้อขำย

หลักทรัพย์ว่ำ	“APP”
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3	โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
	 ปัจจุบัน	โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นดังนี้

99.99% 99.99% 67.00%

บริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด (มหาชน)
(ทุนช�ำระแล้ว	100	ล้ำนบำท)

บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ากัด
(ทุนช�ำระแล้ว	5	ล้ำนบำท)

บริษัท ดีอีทีไอ จ�ากัด 
(ทุนช�ำระแล้ว	1	ล้ำนบำท)

PT. Indonesia AppliCAD
(ทุนช�ำระแล้ว	USD	270,000)

หมายเหตุ :* 
• บริษัทฯ	ถือหุ้น	Series	B	ของ	PT.	 Indonesia	AppliCAD	

จ�ำนวน	180,900	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	67	ของจ�ำนวน
หุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด	ซึง่ตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบั
บรษิทั	(Articles	of	Association)	ของ	APP	Indo	หุน้	Series	B	
ที่บริษัทฯ	ถือจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตรำร้อยละ	95	ของ
เงินปันผลที่	PT.	Indonesia	AppliCAD	ประกำศจ่ำย	

• ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือของ	PT.	 Indonesia	AppliCAD	ร้อยละ	
33.00	ได้แก่	Mr.	 Ibnu	Afi	Sena	 ซ่ึงปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรของ	PT.	Indonesia	AppliCAD	ทั้งนี้	Mr.	Ibnu	
Afi	Sena	ไม่มีควำมสัมพันธ์ใดๆ	กับผู้ถือหุ้น	กรรมกำร	และ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	 ได้ท�ำสัญญำ
ระหว่ำงผู้ถือหุ้น	(Shareholders’	Agreement)	กับ	Mr.	Ibnu	
Afi	Sena	 โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ	 ในกำรจัดหำผู้ซ้ือหุ้นเป็น
อันดับแรก	(First	Rights)	และถ้ำหำกบริษัทฯ	ไม่สำมำรถหำ
ผู้ซื้อหุ้นได้	Mr.	 Ibnu	Afi	Sena	จึงจะมีสิทธิขำยหุ้นของ	PT.	
Indonesia	AppliCAD	 ให้แก่ผู้ที่มีควำมประสงค์จะซื้อได้
ตำมต้องกำร	ซึ่งภำยใต้ข้อก�ำหนดในกฎหมำยของประเทศ
อนิโดนเีซยี	ผูถ้อืหุน้ทีต้่องกำรขำยหุ้นจะต้องแจ้งให้บรษิทั	(PT.	
Indonesia	AppliCAD)	รบัทรำบและต้องผ่ำนกำรอนมุตัจิำกท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะสำมำรถด�ำเนินกำรขำยหุ้นได้	

รายละเอียดของบริษัทย่อย

 (1) บริษัท ดีอีทีไอ จ�ากัด (“DETI”)
	 DETI	จดทะเบยีนจดัตัง้บรษัิทเมือ่วนัที	่26	กนัยำยน	2544	
ภำยใต้ชื่อบริษัท	อีทีซี	เซอร์วิส	จ�ำกัด	ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	1	
ล้ำนบำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	10,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้น
ละ	100	บำท	และเมื่อวันที่	25	ธันวำคม	2555	บริษัทฯ	ได้เข้ำซื้อ
หุ้น	บริษัท	อีทีซี	เซอร์วิส	จ�ำกัด	จ�ำนวน	9,998	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	99.99	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	
อีทีซี	เซอร์วิส	จ�ำกัด	ต่อมำในปี	2559	จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท		

ดีอีทีไอ	จ�ำกัด	
	 DETI	 ประกอบธุรกิจให้บริกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	และสถำปัตยกรรม
และกำรก่อสร้ำง	โดยได้รบักำรแต่งตัง้เป็น	Solidwork	Authorized	
Training	Center	 จำก	Dassault	 Systems	SOLIDWORKS	
Corporation	และ	Authorized	Training	Center	จำก	Autodesk,	
Inc	ปัจจุบัน	DETI	มีศูนย์ฝึกอบรม	2	สำขำ	คือ	สำขำบำงนำ	และ
สำขำบ่อวิน	(ชลบรีุ)	สำมำรถรองรบัผูเ้ข้ำอบรมได้สูงสดุ	98	คนต่อวนั

 (2) บริษัท แรบบิท โปรโตไทป์ จ�ากัด (“RP”)
	 RP	 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	 11	 กุมภำพันธ์	
2554	ด้วยทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	5	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ
จ�ำนวน	50,000	 หุ้น	มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	และเมื่อวัน
ที่	25	ธันวำคม	2555	บริษัทฯ	ได้เข้ำซื้อหุ้น	RP	จำกผู้ถือหุ้นเพิ่ม
เติมจ�ำนวน	40,000	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	80	ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ	RP	ต่อมำเมื่อวันที่	26	พฤศจิกำยน	
2561	บรษิทัฯ	ได้ซือ้หุ้น	RP	เพิม่อกีจ�ำนวน	9,998	หุ้น	ท�ำให้สดัส่วน
กำรถอืหุน้ใน	RP	ของบรษิทัฯ	เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ	99.99	ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ	RP
	 RP	 ประกอบธุรกิจให ้บริกำรผลิตชิ้นงำนต้นแบบ	
(Prototype)	และกำรผลิตแบบ	Low	Volume	Production	ด้วย
เทคโนโลยทีีทั่นสมยั	เช่น	เครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิเครือ่ง	Vacuum	Casting	
และเครื่อง	CNC

 (3) PT Indonesia AppliCAD (“APP Indo”)
	 APP	Indo	จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัเมือ่วนัที	่12	กรกฎำคม	
2556	 โดยบริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99	ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด	อย่ำงไรกต็ำม	เนือ่งจำกมกีำรเปลีย่นแปลง
กฎหมำยของประเทศอนิโดนีเซยีเกีย่วกบัสดัส่วนกำรถอืหุน้ของผูถ้อื
หุ้นต่ำงด้ำวในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย	(Distributor’s	sale	not	affiliated	
to	production)	ซึ่งก�ำหนดให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่ำงด้ำวสูงสุดไม่เกิน
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ร้อยละ	67	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	บริษัทฯ	จึงต้องลดสัดส่วนกำรถือหุ้นใน	PT.	 Indonesia	AppliCAD	ให้เป็นไปตำมที่
กฎหมำยก�ำหนด	ปัจจุบัน	APP	Indo	มีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน	3,186,000,000	รูเปีย	(270,000	ดอลลำร์สหรัฐ)	แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	
270,000	หุน้มลูค่ำท่ีตรำไว้หุน้ละ	1	ดอลลำร์สหรฐั	โดยบรษิทัฯ	ถอืหุน้ใน	APP	Indo	จ�ำนวน	180,900	หุน้	หรอืคดิเป็นร้อยละ	67	ของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ	APP	Indo	
	 นอกจำกนี้	เมื่อเดือนพฤษภำคม	2562	APP	Indo	ได้มีกำรจัดประเภทหุ้นใหม่	โดยกำรจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท	(Articles	
of	Association)	ของ	APP	Indo	เพื่อแบ่งประเภทหุ้นออกเป็น	หุ้น	Series	A	จ�ำนวน	89,100	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	33	ของจ�ำนวนหุ้น
ที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	ถือโดย	Mr.	Ibnu	Afi	Sena	ผู้ถือหุ้นชำวอินโดนีเซีย	และหุ้น	Series	B	จ�ำนวน	180,900	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ	67	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	ถือโดยบริษัทฯ	และได้ก�ำหนดสิทธิให้ผู้ถือหุ้น	Series	B	มีสิทธิได้รับเงินปันผลก่อนผู้ถือหุ้น	
Series	A	ในอตัรำเงินปันผลร้อยละ	95	ของเงนิปันผลที	่APP	Indo	ประกำศจ่ำย	ทัง้นี	้Mr.	Ibnu	Afi	Sena	ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวำมสมัพนัธ์ใดๆ	
กับผู้ถือหุ้น	กรรมกำร	และผู้บริหำรของบริษัทฯ	อย่ำงไรก็ตำม	ปัจจุบัน	Mr.	Ibnu	Afi	Sena	ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรของ	PT.	Indonesia	
AppliCAD	และบริษัทฯ	ได้ท�ำสัญญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น	(Shareholders’	Agreement)	กับ	Mr.	Ibnu	Afi	Sena	โดยให้สิทธิแก่บริษัทฯ	ในกำร
จัดหำผู้ซื้อหุ้นเป็นอันดับแรก	(First	Rights)	และถ้ำหำกบริษัทฯ	ไม่สำมำรถหำผู้ซื้อหุ้นได้	Mr.	Ibnu	Afi	Sena	จึงจะมีสิทธิขำยหุ้นของ	PT.	
Indonesia	AppliCAD	ให้แก่ผู้ที่มีควำมประสงค์จะซ้ือได้ตำมต้องกำร	ซึ่งภำยใต้ข้อก�ำหนดในกฎหมำยของประเทศอินโดนีเซียผู้ถือหุ้น
ที่ต้องกำรขำยหุ้นจะต้องแจ้งให้บริษัท	 (PT.	 Indonesia	AppliCAD)	รับทรำบและต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจึงจะสำมำรถ
ด�ำเนินกำรขำยหุ้นได้
	 APP	Indo	ประกอบธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยโซลชูัน่ด้ำนกำรออกแบบ	3	มติ	ิในประเทศอนิโดนเีซยี	ได้แก่	ซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบ
อุตสำหกรรม	ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	Stratasys	และเครื่องสแกน	3	มิติ	GOM	
รวมถึงให้บริกำรหลังกำรขำยที่เกี่ยวเนื่อง

สรุปลักษณะการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์/บริการ

การประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท

Ap
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I
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P 
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ธุรกิจจัดจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบ (Software)

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	(MEC) √ - - √

ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	(AEC) √ - - √

ธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ (Hardware)

เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้ในอุตสำหกรรม	(Industrial	Grade) √ - - √

เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้งำนทั่วไป	(General	Use) √ - - -

เครื่องสแกน	3	มิติ √ - - √

ธุรกิจการให้บริการ (Services)

บริกำร	Subscription	Service √ - - √

บริกำรออกแบบ	3	มิติ	ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ √ - - -

บริกำรผลิตชิ้นงำนต้นแบบ	(Prototype)	และกำรผลิตแบบ	Low	Volume	
Production

- √ - -

บริกำรฝึกอบรม - - √ -
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1	โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

ในปี	2559-2562	โครงสร้ำงรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ	สำมำรถสรุปได้	ดังนี้

ประเภทของรายได้
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย

-	ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบ 253.43 46.90 272.13 48.30 319.34 43.21 287.38 39.10

-	ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	
3	มิติ

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

รำยได้อื่น* 8.43 1.56 10.11 1.79 9.94 1.34 7.99 1.09

รวมรายได้ทั้งหมด 540.39 100.00 563.48 100.00 738.96 100.00 734.97 100.00

หมำยเหต	ุ:		รำยได้อืน่ทีส่�ำคญั	ประกอบด้วย		ค่ำคอมมชิชัน่	และเงนิสนบัสนนุทำงกำรตลำดจำกเจ้ำของผลติภณัฑ์ทีก่ลุม่บรษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย	

และก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

2	ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกตามผลิตภัณฑ์และบริการ

2.1	ธุรกิจจัดจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบ	

	 กลุ่มบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยโซลูชั่นส�ำหรับกำรออกแบบ	3	มิติ	และให้บริกำรที่เกี่ยวเนื่องอย่ำงครบวงจร		
โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

	 ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบด�ำเนนิกำรโดย	APP	และ	APP	Indo	เป็นธรุกจิทีส่ร้ำงรำยได้หลกัให้แก่กลุม่บรษัิทฯ	
คิดเปน็สัดส่วนรอ้ยละ	77.11	รอ้ยละ	80.59	รอ้ยละ	66.83	และรอ้ยละ	65.07	ของรำยได้จำกกำรขำย	ในปี	2559-2562	ตำมล�ำดับ	โดยกำร
จ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ให้แก่ลูกค้ำส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะกำรจ�ำหน่ำยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	(Software	License)		ทั้งนี้	ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำร
ออกแบบที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยสำมำรถแบ่งออกเป็น	2	กลุ่มหลัก	ได้แก่	ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	และซอฟต์แวร์
ส�ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

 1. ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (Mechanical Solution: MEC)

	 ซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบอตุสำหกรรม	เป็นซอฟต์แวร์	3	มติ	ิทีช่่วยในกำรออกแบบผลิตภณัฑ์หรอืชิน้ส่วนอปุกรณ์	รวมถงึกำร
ทดสอบคณุสมบตัทิำงวศิวกรรมของผลติภณัฑ์ทีอ่อกแบบเรยีบร้อยแล้ว	โดยใช้ซอฟต์แวร์ในกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์เพือ่ใช้ในกำรวเิครำะห์
คุณสมบัตติ่ำงๆ	ของชิ้นงำน	เช่น	ควำมแข็งแรง	ควำมยืดหยุ่น	ตลอดจนกำรทดสอบประกอบและจ�ำลองกำรเคลื่อนไหวร่วมกับชิ้นงำนอื่นๆ	
ซึง่เป็นซอฟต์แวร์พืน้ฐำนส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรในกลุม่อตุสำหกรรมกำรผลิตต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นชิน้ส่วนยำนยนต์	ชิน้ส่วนอเิล็กทรอนิกส์	เครือ่ง
ใช้ไฟฟ้ำ	ตลอดจนกำรผลิตเครื่องจักร	และวัสดุอุตสำหกรรม	เช่น	แม่พิมพ์	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงำน	โดยรำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์
ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ	67	ของรำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์	
	 ซอฟต์แวร์หลักส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	3	มิติ	 ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำย	ได้แก่	ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS	 โดย	
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APP	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศไทยจำก	Dassault	Systemes	SOLIDWORKS	Corporation	 (“DSSW”)	ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	ตั้งแต่ปี	2540	ต่อมำปี	2557	APP	Indo	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศอินโดนีเซีย	และในปี	2559	APP	
ได้รับสิทธิในกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	เพิ่มในประเทศพม่ำ	

 ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS
	 SOLIDWORKS	เป็นซอฟต์แวร์ทีพ่ฒันำโดย	DSSW	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ	ซึง่เป็นซอฟต์แวร์	3	มติ	ิด้ำนงำนออกแบบอตุสำหกรรม
ที่ถูกพัฒนำขึ้นเพื่อใช้งำนบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 (Personal	Computer)	ท�ำให้สำมำรถเข้ำถึงผู้ใช้งำนได้ง่ำยและได้รับควำมนิยมใน
หมู่วิศวกรและวงกำรอุตสำหกรรมต่ำงๆ	อย่ำงแพร่หลำย	ซอฟต์แวร์	 	SOLIDWORKS	มีจุดเด่นในกำรสร้ำงแบบจ�ำลองเสมือนจริงของ
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้งำนสำมำรถก�ำหนดรำยละเอียดและคุณลักษณะต่ำงๆ	ของชิ้นงำน	 เช่น	 สี	 โครงสร้ำง	ปริมำตร	พื้นผิว	และประเภทของ
วัสดุ	 เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์คุณสมบัติของชิ้นงำนไม่ว่ำจะเป็นกำรค�ำนวณหำพื้นที่	ปริมำตร	หรือน�้ำหนัก	รวมถึงกำรทดสอบกำรประกอบ
และจ�ำลองกำรเคล่ือนไหวร่วมกับช้ินงำนอ่ืนๆ	ตลอดจนกำรทดสอบทำงวิศวกรรมของช้ินงำนท่ีออกแบบในสภำวะต่ำงๆ	ก่อนท�ำกำรผลิต
จริง	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำชิ้นงำนที่ออกแบบสำมำรถใช้งำนได้จริงตำมคุณลักษณะ	(Specification)	ที่ต้องกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลำ	ขั้นตอน	และต้นทุนที่ใช้ในกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งำน	โดยจะมีกำรอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ช่ันใหม่
ทุกปีเพื่อพัฒนำให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนที่ดียิ่งขึ้น	รวมถึงกำรอัปเดตฟังก์ชั่นใหม่ๆ	เพื่อช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกให้
แก่ผู้ใช้งำนที่มีควำมต้องกำรหลำกหลำยและแตกต่ำงกันในแต่ละอุตสำหกรรม	
	 ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ที่	APP	และ	APP	 Indo	จัดจ�ำหน่ำยแบ่งออกเป็น	3	แพ็กเกจ	ประกอบด้วย	 (1)	SOLIDWORKS	
Standard	(2)	SOLIDWORKS	Professional		และ	(3)	SOLIDWORKS	Premium	ซึง่แต่ละแพก็เกจจะมฟัีงก์ชัน่กำรใช้งำนท่ีแตกต่ำงกนั	ดงัน้ี	

1. 
SOLIDWORKS 
 Standard

2. 
SOLIDWORKS  
Professional

3. 
SOLIDWORKS 
Premium

กำรออกแบบชิ้นงำน	3D	(Parts) √ √ √

กำรออกแบบชิ้นงำนประกอบ	(Assemblies) √ √ √

กำรสร้ำงแบบงำนส�ำหรับกำรผลิต	(2D	Drawing) √ √ √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรออกแบบเฉพำะทำง	เช่น	งำนโลหะแผ่น	(Sheet	
Metal)	งำนเชื่อม	(Weldments)	งำนที่มีผิวงำนซับซ้อน	(Surfacing)	
และงำนแบบแม่พิมพ์	(Mold)

√ √ √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรประมำณรำคำ	(Costing) - √ √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรค้นหำข้อผิดพลำดในกำรออกแบบ	(Utilities) - √ √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรสร้ำงภำพเสมือนจริง	(Visualize) - √ √

คลังข้อมูลของชิ้นงำนมำตรฐำน	(Libraries) - √ √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรจัดกำรและควบคุมระบบ	CAD	ไฟล์ได้ - √ √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรวิเครำะห์ชิ้นงำน	(Simulation) - - √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรสอบทวนคุณภำพชิ้นงำน	(Validation) - - √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรก�ำหนดค่ำควำมคลำดเคลื่อน	(Tolerance	
Analysis)	ส�ำหรับใช้ในกำรผลิต

- - √

ฟังก์ชั่นช่วยในกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำ(ECAD/MCAD)	ระบบท่อใน
โรงงำน	(Wire	and	Pipe	Routing)

- - √

ท�ำงำนร่วมกับข้อมูลที่ได้มำจำกเครื่อง	3D	Scanner	ได้ - - √
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 ซอฟต์แวร์เสริม  (Add-on) ส�าหรับการออกแบบอุตสาหกรรม
	 นอกเหนือจำก	SOLIDWORKS	ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยแล้ว	กลุ่มบริษัทฯ	ยังจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์เสริม	
(Add-on)	ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนของซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรเฉพำะทำงของผู้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	ซอฟต์แวร์ดังกล่ำวมีท้ังท่ีพัฒนำโดย	DSSW	 เช่น	SOLIDWORKS	
Simulation,	SOLIDWORKS	Electrical,	SOLIDWORKS	Visualize	 เป็นต้น	และผู้พัฒนำซอฟต์แวร์รำยอื่นๆ	 ได้แก่	SolidCAM	และ	
SolidPlant	โดยกำรใช้งำนซอฟต์แวร์เสรมิ	(Add-on)	จะเป็นลกัษณะของฟังก์ชัน่เพิม่เตมิบน	Tools	Bar	ในซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	(Plug-in)	
หรอืซอฟต์แวร์แยกต่ำงหำก	โดยกำรน�ำไฟล์งำนทีไ่ด้จำกซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	มำท�ำงำนบนซอฟต์แวร์เสริมแต่ละตัว	(Stand-Alone)	
	 ซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยสำมำรถสรุปได้ดังนี้

SOLIDWORKS Simulation :	 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้วิเครำะห์
คุณสมบัติทำงวิศวกรรมของช้ินงำนที่ถูกออกแบบด้วยซอฟต์แวร	์
3	มิติ	 เพื่อตรวจสอบควำมแข็งแรง	คุณภำพ	และกำรท�ำงำนของ
ชิ้นงำน	 โดยสำมำรถก�ำหนดสภำวะและแรงกระท�ำต่ำงๆ	ในกำร
ทดสอบช้ินงำน		จงึท�ำให้สำมำรถประเมนิคณุภำพของช้ินงำน	และ
ช่วยปรับปรุงคุณภำพชิ้นงำนก่อนกำรผลิตจริง

SOLIDWORKS Plastics : เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้จ�ำลองกำรฉีด
พลำสติกตั้งแต่กระบวนกำรออกแบบ	และจ�ำลองลักษณะกำร
ไหลของพลำสติกในระหว่ำงกระบวนกำรฉีดพลำสติก	รวมถึงกำร
ประเมนิควำมเสีย่งท่ีเกดิจำกกำรฉดีพลำสตกิ	ซ่ึงจะช่วยลดของเสยี
จำกกระบวนกำรฉดีพลำสตกิ	และท�ำให้ผูใ้ช้งำนสำมำรถตรวจสอบ
ควำมสมบูรณ์ของชิ้นงำนได้ตั้งแต่ขั้นตอนกำรออกแบบแม่พิมพ	์
จึงช่วยให้กำรออกแบบช้ินงำนพลำสติกและแม่พิมพ์ฉีดพลำสติก
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น	

SolidCAM : เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ช้จ�ำลองกำรกดังำนด้วยเครือ่ง	CNC	
(Computer	Numerical	Controlled)	และก�ำหนดค�ำสัง่เพือ่ควบคมุ
กำรท�ำงำนของเครื่อง	CNC	จำกไฟล์ช้ินงำน	CAD	ที่ออกแบบไว	้
โดยซอฟต์แวร์จะช่วยก�ำหนดขนำดวัตถุดิบที่ต้องใช้	แนะน�ำกำร
วำงต�ำแหน่งวัตถุดิบ	ก�ำหนดประเภทของหัวกัด	และช่วยก�ำหนด
เส้นทำงกำรกัดงำนให้อัตโนมัติเพื่อให้มีประสิทธิภำพสูงสุด	 รวม
ถึงแสดงขั้นตอนในกำรกัดชิ้นงำนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนกำร

ซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ที่ใช้ส�าหรับการจ�าลองทางวิศวกรรม
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SOLIDWORKS Electrical :	 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำทัง้ในรปูแบบ	2	มติ	ิและ	3	มติ	ิควบคูไ่ปกบักำรออกแบบงำน
ด้ำนเครื่องกล	โดยสำมำรถจัดท�ำรำยกำรอุปกรณ์	(Bill	of	Material	
:	BOM)	ที่อยู่ในแบบได้อย่ำงรวดเร็ว	รวมถึงช่วยในกำรเดินสำยไฟ
แบบอตัโนมตัโิดยเชือ่มโยงกบัข้อมลูใน	BOM	เพือ่เช่ือมต่ออปุกรณ์
ไฟฟ้ำตำมจุดเทอมินอลที่ก�ำหนด

SOLIDWORKS PCB : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ออกแบบระบบแผง
วงจรไฟฟ้ำ	(Printed	Circuit	Board	:	PCB)	โดยจะช่วยเชื่อมโยง
ข้อมูลกำรออกแบบของระบบแผงวงจรไฟฟ้ำและกำรออกแบบ
งำนด้ำนเครื่องกลเข้ำด้วยกัน	ท�ำให้กำรออกแบบแผงวงจรมีควำม
รวดเรว็และถกูต้องแม่นย�ำมำกยิง่ขึน้	รวมถงึช่วยให้กำรแก้ไขแบบ
สำมำรถท�ำได้โดยง่ำย

SolidPlant :	เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนแบบงำนเดินท่อและสำยไฟ
ในโรงงำน	ไม่ว่ำจะเป็นท่อแรงดัน	ท่อโรงงำน	ท่อระบำยน�้ำ	 โดย
สำมำรถแสดงรำยกำรอุปกรณ์	(Bill	of	Material	:	BOM)	ที่อยู่ใน
แบบได้	และมคีลงัข้อมลูของชิน้งำนมำตรฐำนส�ำหรบักำรออกแบบ
ระบบท่อและโรงงำนให้เลือกใช้จ�ำนวนมำก

ซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ที่ใช้ส�าหรับการออกแบบเฉพาะทาง
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SOLIDWORKS Composer  :	 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เพิ่มศักยภำพ
ในกำรสื่อสำรเชิงเทคนิค	 สำมำรถสร้ำงภำพส่วนประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ที่มีควำมละเอียดซับซ้อนท้ังในลักษณะภำพ	2	มิติ	
และ	3	มิติ	หรือภำพเคลื่อนไหวต่ำงๆ	เพื่อใช้ในกำรจัดท�ำคู่มือกำร
ประกอบกำรผลิต	คู่มือกำรใช้งำนผลิตภัณฑ	์คู่มือกำรบ�ำรุงรักษำ	
และเอกสำรกำรน�ำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์	 รวมทั้งสำมำรถแสดง
รำยกำรอุปกรณ์	(Bill	of	Material	:	BOM)	ได้

SOLIDWORKS Inspection : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดท�ำเอกสำรที่
เกีย่วข้องกำรตรวจสอบชิน้งำน	รวมถงึสำมำรถท�ำงำนร่วมกบัเครือ่ง
ตรวจสอบชิน้งำน	(Coordinate	Measuring	Machine	:	CMM)	เพือ่
เชือ่มต่อผลกำรตรวจสอบชิน้งำนและจดัท�ำรำยงำนกำรตรวจสอบ
ให้โดยอัตโนมัติ

SOLIDWORKS Visualize : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้ำงภำพกรำฟิก
ทีม่คีณุภำพสงู	เพือ่ใช้น�ำเสนองำนออกแบบให้มคีวำมสมจรงิ	และ
มีแสงเงำที่สวยงำม

SOLIDWORKS PDM Professional : เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ควบคมุ	
บริหำรจัดกำร	และสรำ้งควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลกำรออกแบบ	
โดยกำรก�ำหนดสิทธิกำรใช้งำนและสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลให้แก่
ผู้ใช้งำนแต่ละรำยตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

ซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ที่ใช้ส�าหรับการน�าเสนอข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูล
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 ลูกค้ำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	ได้แก่	ผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรม
ยำนยนต์	อุตสำหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	และอุตสำหกรรมผลิตเครื่องจักรและวัสดุอุตสำหกรรม

สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	(MEC)	แยกตำมประเภทลูกค้ำ

ประเภทลูกค้า ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 68.23% 68.83% 67.68% 73.41%

	-	วัสดุอุตสำหกรรมและเครื่องจักร	(IMM) 28.50% 26.16% 27.58% 28.76%

	-	ยำนยนต์ 15.69% 13.10% 12.27% 15.64%

	-	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 8.02% 13.27% 11.12% 9.48%

	-	เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 8.88% 5.93% 6.76% 7.05%

	-	อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น 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%

บุคคลธรรมดาและธุรกิจอื่น 11.04% 12.69% 11.51% 6.62%

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2. ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง (Architecture Engineering & Construction : AEC)
	 ซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	เป็นซอฟต์แวร์ทีช่่วยในกำรออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรมและวศิวกรรม
กำรก่อสร้ำง	เช่น	กำรออกแบบอำคำร	กำรตกแต่งภำยใน	รวมถงึกำรออกแบบโครงสร้ำงและงำนระบบต่ำงๆ	ของอำคำร	โดยรำยได้จำกกำรขำย
ซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ	33	ของรำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์	
	 ทัง้น้ี	ซอฟต์แวร์หลกัส�ำหรบักำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำงทีก่ลุ่มบรษิทัฯ	จดัจ�ำหน่ำย	สำมำรถแบ่งได้เป็น	4	กลุม่	ดงันี้

2.1 ซอฟต์แวร์ส�าหรับการเขียนแบบ 2 มิติ : GstarCAD

	 ซอฟต์แวร์เขียนแบบ	2	 มิติ	 เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำร
เขียนแบบ	2	มิติ	 ด้วยระบบคอมพิวเตอร์	 (Computer	Aided	
Design	 :	CAD)	 เพ่ือทดแทนกำรเขียนแบบด้วยกระดำษ	ซึ่งจะ
ช่วยทุ่นแรงและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของสถำปนิกและ
วศิวกรในกำรเขยีนแบบแปลนงำนต่ำงๆ	ทัง้นี	้ซอฟต์แวร์เขยีนแบบ	
2	มติ	ิทีก่ลุม่บรษิทัฯ	จัดจ�ำหน่ำยหลกั	ได้แก่	ซอฟต์แวร์	GstarCAD	
	 GstarCAD	 เป็นซอฟต์แวร์เขียนแบบ	2	มิติ	ที่พัฒนำ
โดย	Gstarsoft	Co.,	Ltd.	ประเทศจีน	ที่ได้รับกำรยอมรับจำกผู้ใช้
งำนจ�ำนวนมำกกว่ำ	65	ประเทศทั่วโลก	 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีใช้งำน
ง่ำย	และสำมำรถรองรับไฟล์งำนออกแบบได้หลำกหลำยประเภท	
ท�ำให้สำมำรถท�ำงำนร่วมกับไฟล์จำกซอฟต์แวร์อื่นโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องท�ำกำรแปลงไฟล์	ซึ่งจะไม่ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยกับข้อมูล
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2.2 ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบอาคาร 3 มิติ เทคโนโลยี BIM  : ARCHICAD

	 ซอฟต์แวร์ออกแบบอำคำร	3	มิติ	เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนำขึ้นมำเพื่อแสดงภำพกำรเขียนแบบจ�ำลองกำรก่อสร้ำงในลักษณะ	3	
มิติ	 	ท�ำให้กำรออกแบบมีควำมรวดเร็วมำกขึ้น	และง่ำยต่อกำรน�ำเสนอและสื่อสำรข้อมูลให้ฝ่ำยงำนต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง	นอกจำกนี้	 ในกำร
เขียนแบบ	3	มิติ	ซอฟต์แวร์จะสำมำรถจัดท�ำแบบก่อสร้ำงทั้งแบบแปลน	2	มิติ	และภำพรูปตัดได้โดยอัตโนมัติ	ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในกำร
ท�ำงำนที่ซ�้ำซ้อนและประหยัดเวลำ		ทั้งนี้	ซอฟต์แวร์ออกแบบอำคำร	3	มิติ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยหลัก	ได้แก่	ซอฟต์แวร์	ARCHICAD
	 ARCHICAD	เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนำโดย	Graphisoft	SE	ประเทศฮังกำรี	และถือเป็นซอฟต์แวร์แรกส�ำหรับกำรออกแบบอำคำร	
3	มิติ	ที่เริ่มพัฒนำเทคโนโลยี	Building	Information	Modeling	(BIM)	เพื่อใช้งำนบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	(Personal	Computer)	ท�ำให้
ได้รบักำรยอมรบัจำกผูใ้ช้งำนอย่ำงแพร่หลำยโดยเฉพำะในยโุรป	ออสเตรเลยี	นวิซแีลนด์	และประเทศญีปุ่น่	และด้วยเทคโนโลย	ีBIM	ท�ำให้
ซอฟต์แวร์	ARCHICAD	สำมำรถสร้ำงแบบจ�ำลองเสมือนของอำคำรที่แม่นย�ำโดยกำรเพิ่มข้อมูลและรำยละเอียดต่ำงๆ	ลงในแบบก่อสร้ำง
อำคำร	ท�ำให้เกิดกำรเชื่อมโยงของข้อมูลและบูรณำกำรข้อมูลจำกส่วนงำนต่ำงๆ	ทั้งข้อมูลด้ำนกำรออกแบบ	กำรก่อสร้ำง	วิศวกรรม	และ
กำรจดัซือ้	รวมถงึท�ำให้สำมำรถถอดปรมิำณ	BOQ	(Bill	of	Quantity)	ท�ำให้ทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องสำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้อย่ำงสอดคล้องกนั	
และสำมำรถประมำณรำคำกำรก่อสร้ำงออกมำได้แม่นย�ำ	รวมถึงง่ำยต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมคืบหน้ำของโครงกำร	

2.3 ซอฟต์แวร์เสริม (Add-on) ส�าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

	 กลุม่บรษิทัฯ	จดัจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ส�ำหรบักำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถ
ในกำรท�ำงำนของซอฟต์แวร์	GstarCAD	และ	ARCHICAD	ให้ตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะด้ำนของลูกค้ำผู้ใช้งำน	โดยลักษณะกำรใช้
งำนของซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	จะเป็นลักษณะของฟังก์ชั่นเพิ่มเติมบน	Tools	Bar	ในซอฟต์แวร์หลักซึ่งพัฒนำโดยผู้พัฒนำซอฟต์แวร์
รำยอื่นๆ	ทั้งนี้	ซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยสำมำรถสรุปได้ดังนี้
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CADProfi :	 เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กำรเขียนแบบ	 2	 มิติ	 มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น	 โดยจะมีเครื่องมือเฉพำะเพื่อช่วยในกำร
ออกแบบ	 เช่น	กำรถอดปริมำณวัสดุ	 (BOM/BOQ)	และชิ้นส่วน
มำตรฐำน	 (Library)	ซึ่งแบ่งเป็น	4	Modules	ประกอบด้วย	กำร
ออกแบบด้ำนสถำปัตยกรรม	 (Architectural)	กำรออกแบบวงจร
ไฟฟ้ำ	 (Electrical)	กำรออกแบบระบบท่อ	 (HVAC&Piping)	และ
กำรออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล	(Mechanical)

MEP Modeler : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนร่วมกับ	 ซอฟต์แวร์	
ARCHICAD	เพื่อช่วยออกแบบงำนไฟฟ้ำ	ประปำ	และระบบปรับ
อำกำศในอำคำร	โดยสร้ำงเป็นแบบจ�ำลอง	3		มิติ	เช่นเดียวกับตัว
อำคำร	เพือ่ช่วยให้กำรออกแบบมคีวำมถกูต้องในเรือ่งของต�ำแหน่ง
และระดบัของอปุกรณ์ต่ำงๆ	ทีว่ำงตวัในแนวอำคำร	เช่น	ท่อแอร์	ท่อ
น�้ำดี-น�้ำท้ิง	 เมื่อผู้ออกแบบสำมำรถก�ำหนดต�ำแหน่งของอุปกรณ์
ต่ำงๆ	ได้ถกูต้องแม่นย�ำตัง้แต่ต้น	จะช่วยลดปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ใน
ระหว่ำงก่อสร้ำง	รวมถึงท�ำให้กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้ออกแบบและผู้
ก่อสร้ำงเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

Eptar : เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ช้งำนร่วมกบัซอฟต์แวร์	ARCHICAD	เพ่ือ
ใช้ออกแบบ	และจดัท�ำรำยละเอยีดโครงเหลก็เสรมิทัง้ในรปูแบบ	2	
มิติ	และ	3	มิติ	รวมถึงสำมำรถค�ำนวณและถอดปริมำณเหล็กเสริม
คอนกรีตทั้งหมดที่ต้องใช้ในกำรก่อสร้ำง	ท�ำให้สำมำรถออกแบบ
งำนโครงสร้ำงได้ละเอยีดมำกขึน้	ลดกำรเกดิข้อขดัแย้งในแบบ	และ
ลดปัญหำควำมผิดพลำดในงำนก่อสร้ำงได้

THAIBIM : เป็นซอฟต์แวร์เสริมที่บริษัทฯ	พัฒนำขึ้นเอง	 เพื่อใช้
ร่วมกับซอฟต์แวร์	ARCHICAD	ซึ่งจะช่วยท�ำให้สถำปนิกและผู้รับ
เหมำไทยท�ำงำนออกแบบ	เขียนแบบก่อสร้ำง	ประมำณรำคำ	ได้
สะดวกมำกขึ้น	 เนื่องจำกมีค�ำสั่งกำรวำงโครงสร้ำงอำคำรตำมรูป
แบบท่ีนิยมใช้ในประเทศไทยที่หลำกหลำยให้เลือกใช้ใน	Library,	
กำรใส่เหล็กเสริมใน	เสำ	คำน	พื้น	แบบอัตโนมัติ,	รวมถึงกำรถอด
ปริมำณวัสดุที่ใช้ในทุกส่วนของอำคำร

ซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ที่ใช้ส�าหรับการเขียนแบบ	2	มิติ

ซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ที่ใช้ส�าหรับการออกแบบแบบอาคาร

ซอฟต์แวร์เสริม	(Add-on)	ที่ใช้ส�าหรับการเขียนแบบ	3	มิติ
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2.4 ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบเฉพาะทาง

	 กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	3	 มิติ	 อ่ืนๆ	ที่ใช้ส�ำหรับกำรออกแบบเฉพำะทำงเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มี
ควำมหลำกหลำย	ซึ่งซอฟต์แวร์ในส่วนนี้จะเป็นลักษณะของซอฟต์แวร์ท�ำงำนอิสระแยกต่ำงหำก	(Stand-Alone)	ซึ่งสำมำรถน�ำไฟล์งำนที่
ได้จำกซอฟต์แวร์	GstarCAD	หรอื	ARCHICAD	มำพัฒนำต่อยอดได้	ทัง้นี	้ซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบเฉพำะทำงทีก่ลุม่บรษิทัฯ	จดัจ�ำหน่ำย	
สำมำรถสรุปได้ดังนี้

CADEWA :	เป็นซอฟต์แวร์จำกประเทศญีปุ่น่ทีใ่ช้ช่วยออกแบบงำน
วศิวกรรมระบบในอำคำร	ซึง่ประกอบด้วยระบบไฟฟ้ำ	ระบบประปำ
และสุขำภบิำล	ระบบปรบัอำกำศ	โดยมคี�ำสัง่ทีช่่วยให้กำรออกแบบ
ท�ำได้ง่ำยขึ้น	 เช่น	กำรเดินท่อน�้ำที่ใส่อุปกรณ์ให้โดยอัตโนมัติ	กำร
ตรวจสอบกำรชนกันของงำนระบบ	และค�ำสั่งช่วยนับจ�ำนวน
อุปกรณ์ที่ใช้ในแบบเพื่อถอดปริมำณ	โดยรองรับเทคโนโลยี	BIM		
ซึ่งสำมำรถรับเข้ำและส่งออกไฟล์มำตรฐำน	IFC	เพื่อให้โปรแกรม	
BIM	อื่น	น�ำข้อมูลไปใช้งำนได้

Prota Structure :	เป็นซอฟต์แวร์ทีวิ่ศวกรใช้ในกำรวเิครำะห์ควำม
แขง็แรงของอำคำร	โดยสำมำรถสร้ำงแบบจ�ำลองโครงสร้ำงอำคำร	
3	มิติ	หรือน�ำไฟล์แบบจ�ำลองโครงสร้ำงอำคำรจำกซอฟต์แวร์อื่น
มำใช้ในกำรค�ำนวณเพื่อก�ำหนดมำตรฐำนเหล็กและคอนกรีตท่ี
ใช้			และท�ำกำรวิเครำะห์ควำมแข็งแรงของอำคำรที่ออกแบบ	เพื่อ
ตรวจสอบว่ำอำคำรสำมำรถคงอยู่ได้ในสภำวะกำรต่ำงๆ		เช่น	เมื่อ
เกดิแผ่นดินไหว	หรอืพำย	ุพร้อมทัง้สร้ำงรำยงำนกำรค�ำนวณให้โดย
อัตโนมัติ	ซึ่งช่วยให้งำนออกแบบมีควำมถูกต้องและรวดเร็ว

Oracle Primavera :	 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้บริหำรจัดกำรโครงกำร	
(Project	Management)	ทั้งกำรวำงแผน	ล�ำดับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	
รวมไปถึงควบคุมและบริหำรทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ไม่
ว่ำจะเป็นโครงกำรขนำดเลก็	ไปจนถงึโครงกำรขนำดใหญ่ทีม่คีวำม
ซับซ้อนของกิจกรรมและจ�ำนวนคนที่เกี่ยวข้องกับโครงกำร	ท�ำให้
ฝ่ำยที่เกี่ยวข้องสำมำรถท�ำงำนร่วมกัน	ติดตำมควำมคืบหน้ำ	และ
บริหำรภำพรวมของโครงกำรได้ดียิ่งขึ้น

ซอฟต์แวร์ส�าหรับออกแบบงานระบบ	(MEP)	ในอาคาร

ซอฟต์แวร์ส�าหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงของอาคาร

ซอฟต์แวร์ส�าหรับบริหารจัดการข้อมูล
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Artlantis :	 เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้ำงภำพกรำฟิกส�ำหรับน�ำเสนอ
ทศันยีภำพ	(Perspective)	ทีม่คีณุภำพสงู	ทัง้งำนออกแบบอำคำร,	
ตกแต่งภำยใน,	งำนภมิูสถำปัตย์,	งำนออกแบบเครือ่งประดบั	และ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	รวมถึงกำรน�ำเสนองำน	Animation	ที่มีคุณภำพ
สูงในรูปแบบงำนทัศนียภำพเสมือนจริง	กำรน�ำเสนองำนแบบ	VR	
Panoramas	และ	VR	Objects

Twinmotion :	เป็นซอฟต์แวร์ทีใ่ช้สร้ำงภำพเคลือ่นไหว	(Animation)	
แบบเรยีลไทม์		โดยสำมำรถอ้ำงองิภมูปิระเทศหรอืรำยละเอยีดโดย
รอบจำก	Google	Earth	ได้ทั่วโลก	ท�ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถจ�ำลอง
สถำนที่ตั้ง	Project	และรำยละเอียดรอบนอกได้อย่ำงแม่นย�ำ	

ซอฟต์แวร์ส�าหรับการจัดท�าภาพเสมือนจริง

ArchiFM : เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับใช้บริหำรจัดกำรอำคำร	(Facility	
Management)	ที่ใช้งำนร่วมกับระบบ	BIM	เพื่อสร้ำงฐำนข้อมูลที่
ละเอียด	ถูกต้อง	และแม่นย�ำ	ตั้งแต่กำรค�ำนวณขนำดพื้นท่ี	กำร
จัดท�ำรำยละเอียดวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ	ในอำคำร	รวมถึงกำรจัดเก็บ
ข้อมูลประวัติกำรซ่อมบ�ำรุง	ตลอดจนกำรวำงแผนกำรใช้งำนและ
ซ่อมบ�ำรุง	 	 โดยสำมำรถเช่ือมต่อข้อมูลต่ำงๆ	 เข้ำกับระบบฐำน
ข้อมูลอื่น	 เช่น	ERP	 เพื่อช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรอำคำรเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ExtrAXION : เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ประมำณรำคำก่อสร้ำงจำกแบบ
ก่อสร้ำง	 โดยกำรหำควำมยำวเส้น	ค�ำนวณพื้นที่	และนับปริมำณ
วัสดุอุปกรณ์ในแบบก่อสร้ำง	ข้อมูลที่ค�ำนวณได้จะเชื่อมโยงกับ	
Work	Breakdown	Structure	(WBS)	เพื่อค�ำนวณหำปริมำณงำน	
และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ	โดยอัตโนมัติ
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V-Ray :	เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับสร้ำงภำพกรำฟิกของงำนออกแบบ
อำคำรทั้งภำยนอกและภำยในที่มีควำมสมจริง	 ซ่ึงมีคุณภำพงำน
ในระดับดีมำก	โดยต้องท�ำงำนร่วมกับซอฟต์แวร์หลักในกำรสร้ำง
โมเดล

SketchUp Pro :	เป็นซอฟต์แวร์ออกแบบ	3	มิติ	ส�ำหรับออกแบบ
สถำปัตยกรรมบ้ำน	อำคำร	 งำนระบบ	ที่ออกแบบมำให้ใช้งำน
ได้ง่ำย	นอกจำกนี้ยังมีค�ำสั่งส�ำหรับจัดกำรช้ินงำน	3	 มิติ	 ในกำร
ท�ำงำนร่วมกับ	Google	Map	และ	Google	Earth	เพื่อสร้ำงแผนที่
ทำงภูมิศำสตร์	หรือน�ำอำคำรที่ออกแบบไปวำงบน	Google	Earth	
เพื่อสร้ำงควำมสมจริง

ZBrush :	เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรบัใช้ป้ันโมเดล	3	มติ	ิ(3D	Sculpture)	
โดยมเีครือ่งมอืหลำกหลำยแบบทีช่่วยในกำรป้ันโมเดลทีง่่ำยต่อกำร
ใช้งำน	และท�ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถปรับแต่งโมเดลและแก้ไขงำน
ได้อย่ำงอิสระ	โดยมีลักษณะกำรใช้งำนที่คล้ำยคลึงกับกำรปั้นจริง	
ท�ำให้สำมำรถสร้ำงผลงำนที่มีรูปทรงพิเศษที่มีควำมโดดเด่น	จึง
นิยมใช้ในงำนโมเดลที่มีรำยละเอียดสูง	เช่น	งำน	Animation	หรือ	
งำน	Compute	Graphic	ในภำพยนตร์ต่ำงๆ

Rhinoceros :	 เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับสร้ำงโมเดล	หรือช้ินงำน	3	
มิติ	ส�ำหรับงำนออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำรควำมทันสมัย	โดยมี
ควำมโดดเด่นในกำรสร้ำงรูปทรงอิสระ	หรือ	Free	Form	ท�ำให้นัก
ออกแบบสำมำรถถ่ำยทอดจินตนำกำรได้อย่ำงไร้ขีดจ�ำกัด

ซอฟต์แวร์ส�าหรับสร้างโมเดล	3	มิติ	ทั่วไป
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 ลูกค้ำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	ได้แก่		ผู้ประกอบกำรในกลุ่ม
อุตสำหกรรมก่อสร้ำง	เช่น	ผู้รับเหมำก่อสร้ำง	สถำปนิก	ผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์	รวมถึงผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง	เป็นต้น

สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	(AEC)	แยกตำมประเภทลูกค้ำ

ประเภทลูกค้า ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 21.05% 24.04% 26.52% 31.05%

	-	วัสดุอุตสำหกรรมและเครื่องจักร	(IMM) 5.01% 7.88% 7.77% 10.15%

	-	ยำนยนต์ 3.23% 3.85% 2.65% 5.68%

	-	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 1.65% 1.75% 2.44% 2.63%

	-	เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 3.82% 3.03% 6.64% 3.94%

	-	อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น 7.34% 7.54% 7.01% 8.66%

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง 39.81% 35.16% 35.44% 40.06%

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชั่น 9.90% 11.64% 12.03% 7.40%

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 0.90% 0.87% 0.09% 1.42%

ลูกค้าต่างประเทศ 8.18% 7.90% 8.71% 8.50%

บุคคลธรรมดาและธุรกิจอื่น 20.17% 20.38% 17.21% 11.56%

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2.2	ธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ	3	มิติ	(Hardware)

	 เพื่อเป็นกำรต่อยอดควำมเช่ียวชำญในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยโซลูชั่นด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	กลุ่มบริษัทฯ	ยังจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	เช่น	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	(3D	Printer)	และเครื่องสแกน	3	มิติ	(3D	Scanner)	รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	โดยในปี	
2559-2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	22.89	ร้อยละ	19.41	ร้อยละ	
33.17	และร้อยละ	34.93	ของรำยได้จำกกำรขำย	ตำมล�ำดับ	ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้

1. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer) 
	 เครื่องพิมพ์	3	มิติ	(3D	Printer)	เป็นเทคโนโลยีกำรผลิตชิ้นงำนจำกไฟล์งำนออกแบบ	3	มิติ	(3D	CAD)	ด้วยกระบวนกำรเติมเนื้อ
วัสดุ	(Additive	Manufacturing)	โดยใช้คอมพิวเตอร์ในกำรค�ำนวณข้อมูลจำกไฟล์งำนออกแบบ	3	มิติ	(3D	CAD)	เพื่อพิมพ์เนื้อวัสดุต่อกัน
เป็นชัน้ๆ	ด้วยควำมละเอยีดระดบัไมครอน	(1	ไมครอน	เท่ำกบั	0.001	มลิลเิมตร)	จนเป็นชิน้งำนตำมทีอ่อกแบบได้อย่ำงเสมอืนจรงิ	สำมำรถ
จับต้องได้	รวมถึงน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	ท�ำให้ผู้ออกแบบสำมำรถผลิตชิ้นงำนได้อย่ำงรวดเร็วและแม่นย�ำ	
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	 ปัจจุบัน	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	(3D	Printer)	และวัสดุที่ใช้ในกำรพิมพ์	(Material)	ที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำย	สำมำรถแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	
ประกอบด้วย	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้ในอุตสำหกรรม	(Industrial	Grade)	และเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้งำนทั่วไป	(General	Use)	
ทั้งนี้	รำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีดังนี้

 1.1 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Grade)
	 เครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิประเภทนีจ้ดัจ�ำหน่ำยโดย	APP	และ	APP	Indo	เป็นเครือ่งพมิพ์ขนำดใหญ่ทีม่คีวำมแม่นย�ำสงู	สำมำรถผลติช้ิน
งำนทีม่คีวำมซบัซ้อนได้อย่ำงเทีย่งตรง	แม่นย�ำ	และรวดเรว็	รวมทัง้มวีสัดทุีใ่ช้ในกำรพมิพ์หลำยประเภท	ท�ำให้สำมำรถก�ำหนดคณุสมบัตทิำง
วิศวกรรมของชิน้งำนได้หลำกหลำย	จงึเหมำะส�ำหรบัใช้ในอตุสำหกรรมต่ำงๆ	เช่น	ยำนยนต์	(Automotive),	กำรบนิและอวกำศ	(Aerospace),	
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	(Electrical	Appliance),	กำรแพทย์	(Health	Care),	ทันตกรรม	(Dental)	เป็นต้น
	 เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้ในอุตสำหกรรมที่	APP	และ	APP	Indo	จัดจ�ำหน่ำย	ได้แก่	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ยี่ห้อ	Stratasys	จำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ	ซึ่งเป็นผู้น�ำในตลำดเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ระดับโลก	ทั้งนี้	เทคโนโลยีกำรพิมพ์	3	มิติ	ของ	Stratasys	สำมำรถจ�ำแนกได้
ตำมวัสดุและเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพิมพ์ชิ้นงำน	ดังนี้

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ FDM 
(Fused Deposition Modeling)
	 เครื่องพิมพ์	3	มิติ	 ระบบ	FDM	 เป็นเครื่องพิมพ์ที่ได้รับ
ควำมนยิมและมกีำรใช้งำนมำกทีสุ่ดในปัจจบุนั	โดยเป็นเครือ่งพมิพ์
ที่ใช้วัสดุประเภทเทอร์โมพลำสติก	 (Thermo	Plastic)	 ซ่ึงเป็น
พลำสติกที่เมื่อหลอมละลำยแล้วสำมำรถน�ำมำขึ้นรูปกลับมำใช้
ใหม่ได้	เช่น	ABS,	PLA,	PET,	Nylon	เป็นต้น	กระบวนกำรท�ำงำน
ของเครื่องพิมพ์ประเภทน้ีจะเร่ิมต้นจำกกำรหลอมเส้นพลำสติกให้
กลำยเป็นของเหลวแล้วฉดีออกมำเป็นเส้นด้วยหวัฉดีในแนวระนำบ
เป็นชัน้ๆ	เพือ่ขึน้รปูชิน้งำนตำมข้อมลูไฟล์ออกแบบ	3	มติ	ิชิน้งำนที่
ได้จะมีลักษณะเป็นวัตถุแข็งทึบแสง	จึงเหมำะส�ำหรับงำนประเภท
ทีต้่องกำรควำมแขง็แรงของชิน้งำน	เช่น	ตวัอย่ำงชิน้งำนส�ำหรบักำร
ทดสอบประกอบ,	อุปกรณ์จับยึด	(Jig	&	Fixture),	ชิ้นส่วนส�ำหรับ
ใช้งำนจริง	(End	Use	Part)	และเครื่องมือแพทย์	เป็นต้น

เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ระบบ Polyjet
	 เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ระบบ	Polyjet	เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้วัสดุ
ประเภทเรซิ่นที่มีควำมไวต่อแสง	(Photo	Resin)	ในกำรพิมพ์	โดย
เรซิน่จะแขง็ตวัในจดุทีโ่ดนแสง	กระบวนกำรท�ำงำนของเครือ่งพมิพ์
ประเภทน้ีจะเริ่มต้นด้วยกำรฉีดเรซ่ินเหลวออกมำ	แล้วฉำยแสง	
UV	 เพื่อให้เรซิ่นแข็งตัวท�ำให้เกิดรูปร่ำงข้ึนทีละชั้นขึ้นไปเรื่อยๆ	
จนได้เป็นชิ้นงำนตำมท่ีต้องกำร	ชิ้นงำนที่ได้จะมีควำมละเอียดสูง	
สำมำรถพมิพ์งำนทีม่หีลำยสหีรอืหลำยวสัดไุด้ในหนึง่ชิน้	จงึเหมำะ
ส�ำหรบังำนทีพ่ืน้ผิวมคีวำมละเอยีดซับซ้อน	หรอืงำนทีต้่องกำรควำม
สวยงำม	เช่น	Model	สนิค้ำตวัอย่ำง	และงำนด้ำนทนัตกรรม	เป็นต้น	
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 1.2 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ส�าหรับใช้งานทั่วไป (General Use)
	 เครื่องพิมพ์	3	 มิติประเภทนี้	 จัดจ�ำหน่ำยโดย	APP	 เป็นเครื่องพิมพ์	3	มิติ	 ท่ีมีขนำดเล็ก	น�้ำหนักเบำ	และรำคำย่อมเยำ	 เหมำะ
ส�ำหรับใช้ในกำรผลิตชิ้นงำนที่มีขนำดเล็ก	ไม่มีควำมซับซ้อน	เช่น	แบบจ�ำลองขนำดเล็ก,	สื่อกำรเรียนรู้ส�ำหรับเด็ก	เป็นต้น		
	 ปัจจุบัน	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้งำนทั่วไปที่	APP	จัดจ�ำหน่ำยมีจ�ำนวน	3	ยี่ห้อ	ประกอบด้วย	(1)	Sindoh	จำกประเทศเกำหลี	
(2)	Formlabs	จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ	และ	(3)	XYZ	จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ	ซึ่งในกำรจัดจ�ำหน่ำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้งำน
ทั่วไป	บริษัทฯ	จะจ�ำหน่ำยโดยใช้ช่องทำงออนไลน์เป็นหลักผ่ำน	www.8baht.com	ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ

Sindoh XYZFormlabs

	 นอกจำกนี้	 ในปี	2561	บริษัทฯ	ยังได้รับกำรแต่งต้ังเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำยเครื่องพิมพ์โลหะ	3	มิติ	ยี่ห้อ	Desktop	Metal	จำก
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ	ซ่ึงเป็นเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิทีมี่เทคโนโลยใีนกำร
พมิพ์ชิน้งำนทีเ่ป็นโลหะด้วยควำมรวดเรว็	ใช้งำนง่ำย	และปลอดภยั
เนื่องจำกไม่ต้องใช้ผงโลหะที่เป็นอันตรำย	โดยจะท�ำงำนด้วยกำร
พิมพ์โลหะที่ประสำนข้ึนเป็นช้ันๆ	จำกน้ันจึงน�ำช้ินงำนไปท�ำกำร
ล้ำงตวัประสำนออกด้วยเครือ่งล้ำง	หลงัจำกน้ันจึงน�ำช้ินงำนไปเข้ำ
เตำอบ	เพื่อที่จะน�ำควำมร้อนของชิ้นงำนไปใกล้จุดหลอมเหลว	ซึ่ง
จะท�ำให้ผงโลหะประสำนเป็นเน้ือเดียวกนัจนเป็นโลหะในทีส่ดุ	ทัง้นี	้
ปัจจุบัน	กลุ่มบริษัทฯ	อยู่ระหว่ำงกำรท�ำกำรตลำดส�ำหรับเครื่อง	
Desktop	Metal

2. เครื่องสแกน 3 มิติ (3D Scanner)
	 เครื่องสแกน	3	มิติ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยเป็นเทคโนโลยีระบบกำรตรวจวัดด้วยแสงแบบ	3	มิติ	เพื่อใช้ในงำนด้ำนกำรตรวจ
สอบของภำคอุตสำหกรรมโดยเฉพำะ	(Industrial	 Inspection)	จึงเหมำะส�ำหรับอุตสำหกรรมท่ีต้องกำรควำมรวดเร็ว	และแม่นย�ำในกำร
ตรวจสอบ	เช่น	อุตสำหกรรมยำนยนต์	และอุตสำหกรรมอำกำศยำน	เป็นต้น	โดยในปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยเคร่ืองสแกน	3	มติ	ิGOM	จำก	Gom	GmbH.	ประเทศเยอรมนี	ซึง่เป็นผูน้�ำเทคโนโลยรีะบบด้ำนกำรตรวจวดั	3	มติ	ิควำมละเอยีดสูง
ด้วยเทคโนโลยี	Optical	Metrology	System	ซึ่งเป็นกำรใช้	3D	Scanner	ร่วมกับซอฟต์แวร์ส�ำหรับงำนด้ำนกำรตรวจสอบโดยเฉพำะ	ทั้งนี้	
APP	และ	APP	Indo	เริ่มจัดจ�ำหน่ำยเครื่องสแกน	3	มิติ		GOM	อย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2562
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3. อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ 
	 นอกเหนือจำกเครื่องพิมพ์	3	มิติ	และเครื่องสแกน	3	มิติ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยแล้ว	กลุ่มบริษัทฯ	ยังจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เป็น
อะไหล่	รวมถงึวสัดสุิน้เปลอืงต่ำงๆ	ทีต้่องใช้ควบคูก่บัส�ำหรบัเครือ่งพมิพ์และเครือ่งสแกน	เช่น	วสัดสุ�ำหรบัพมิพ์ประเภทต่ำงๆ	น�ำ้ยำล้ำงชิน้
งำน	ถำดรองชิ้นงำน	และชิ้นส่วนอะไหล่	เป็นต้น		

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
	 ลูกค้ำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ได้แก่	ผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์	และ
อุตสำหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	รวมไปถึงหน่วยงำนภำครัฐและสถำบันกำรศึกษำ

สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	(ฮำร์ดแวร์)	แยกตำมประเภทลูกค้ำ

ประเภทลูกค้า ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 25.47% 46.74% 56.15% 27.38%

	-	วัสดุอุตสำหกรรมและเครื่องจักร	(IMM) 1.60% 10.06% 2.81% 2.69%

	-	ยำนยนต์ 6.55% 12.41% 12.10% 13.70%

	-	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 14.98% 8.48% 3.71% 2.40%

	-	เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 1.04% 11.51% 2.92% 5.37%

	-	อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น 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%

ลูกค้าต่างประเทศ 0.28% 2.12% 1.20% 7.19%

บุคคลธรรมดาและธุรกิจอื่น 25.94% 15.16% 3.67% 3.02%

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2.3	การบริการที่เกี่ยวเนื่องกับโซลูชั่นด้านการออกแบบ	3	มิติ

	 เพื่อเป็นกำรเติมเต็มโซลูชั่นด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ของกลุ่มบริษัทฯ	ให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบ
วงจร	กลุ่มบริษัทฯ	จึงมีกำรให้บริกำรอื่นๆ	ที่เกี่ยวเนื่องกับโซลูชั่นด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	แก่ลูกค้ำ	ซึ่งสำมำรถแบ่งกำรบริกำรดังกล่ำวออก
เป็น	4	ประเภท	ดังนี้

 1. บริการ Subscription Services 
	 เนื่องจำกซอฟต์แวร์และโซลูช่ันที่กลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยเป็นเทคโนโลยีดำ้นกำรออกแบบท่ีต้องอำศัยควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะทำงในกำรใช้งำน	ไม่ว่ำจะเป็นซอฟต์แวร์	หรอืเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิยีห้่อ	Stratasys	กลุม่บรษิทัฯ	จงึมนีโยบำยในกำรขำยซอฟต์แวร์และ
โซลูชั่นพร้อมกับแพ็คเกจบริกำร	Subscription	Services	เป็นเวลำ	1	ปี		และเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลำให้บริกำร	Subscription	Services	
ในครั้งแรกแล้ว	ลูกค้ำสำมำรถเลือกที่จะต่ออำยุสัญญำบริกำร	Subscription	Services	 เพิ่มเติมได้ครำวละ	1-3	ปี	 โดยมีอัตรำค่ำบริกำร
และเงื่อนไขกำรให้บริกำรตำมที่ก�ำหนดส�ำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์	ทั้งนี้	ตลอดระยะเวลำของบริกำร	Subscription	Services	ลูกค้ำจะได้รับ
สิทธิพิเศษต่ำงๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนซอฟต์แวร์	หรือเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ของลูกค้ำ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้
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สิทธิพิเศษของ Subscription Services ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์

• บรกิำรอพัเกรดเวอร์ชนั	(Software	Upgrade)	:	บรกิำร	บรกิำร
อพัเกรดเวอร์ชนัใหม่	ตลอดระยะเวลำบรกิำรหลงักำรขำย	โดย
ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม	 เพื่อเสริมประสิทธิภำพกำรท�ำงำน
ของซอฟต์แวร์

• บรกิำรฝึกอบรม	:	ลกูค้ำสำมำรถเข้ำอบรมกำรใช้งำนซอฟต์แวร์
เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพท่ีศูนย์ฝึก
อบรมของ	DETI	 โดยผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมกำรใช้งำนจะได้รับ
ประกำศนียบัตร	(Certificate)	รับรองกำรใช้งำนซอฟต์แวร์

• บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค	 (Technical	Support)	
:	บริษัทฯ	มีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญที่ได้รับกำรรับรองจำก
เจ้ำของผลิตภัณฑ์	พร้อมให้ค�ำปรึกษำ	และแก้ปัญหำต่ำงๆ	
ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำร	ดังนี้

	 Hotline	Service	 :	กำรบริกำรให้ค�ำปรึกษำต่ำงๆ	เกี่ยว
กับกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ทำงโทรศัพท์	 ในเวลำท�ำกำร	 ต้ังแต่เวลำ	
8.30-	17.00	น.	
	 Online	Service	:	กำรบรกิำรแก้ไขปัญหำผ่ำนกำรสนทนำ
ในช่องทำงออนไลน์	 รวมถึงกำร	Remote	Access	 เพื่อช่วยแก้
ปัญหำอย่ำงรวดเร็ว
	 Onsite	Service	 :	 กำรบริกำรด้วยกำรส่งผู้เชี่ยวชำญ	
(Application	Engineer)	 ไปให้ค�ำปรึกษำ	และค�ำแนะน�ำในกำร
แก้ปัญหำร่วมกับทีมงำนของลูกค้ำ	 เพื่อที่จะแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
ถูกต้อง	รวดเร็ว	และตรงตำมควำมต้องกำร
• บริกำรอื่น	 :	ลูกค้ำสำมำรถ	download	ข้อมูล	หรือสื่อกำรใช้

งำนต่ำงๆ	ไปใช้งำนเพิ่มเติม	 เช่น	3D	Object	หรือ	Library	
ส�ำเร็จรูป	เช่น	สกรู	น็อต	หน้ำต่ำง	ประตู	เป็นต้น	ส�ำหรับน�ำไป
ใช้ในงำนออกแบบ	หรือวีดีโอสอนกำรใช้ค�ำสั่งต่ำงๆ	 เป็นต้น	
ตลอดจนสิทธิในกำรใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ

สิทธิพิเศษของ Subscription Services ส�าหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 

• บริกำรตรวจเช็คสภำพ	บ�ำรุงรักษำ	 และเปลี่ยนอะไหล่	 :	
บริกำรตรวจเช็คสภำพและบ�ำรุงรักษำเคร่ือง	 (Preventive	
maintenance)	ทุก	4	เดือน	หรือ	3	ครั้งต่อปี	เพื่อให้เครื่องอยู่
ในสภำพท่ีพร้อมใช้อย่ำงสมบูรณ์	 รวมถึงกำรเปลี่ยนอะไหล่
ทดแทนตำมสัญญำ	

• บริกำรฝึกอบรม	 :	 ลูกค้ำสำมำรถเข้ำอบรมกำรใช้งำน
เครื่องพิมพ์เพื่อให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ

• บริกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค	(Technical	Support)	:	
บริษัทฯ	มีทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญพร้อมให้ค�ำปรึกษำ	และ
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ	ผ่ำนช่องทำงกำรให้บริกำร	ดังนี้

	 Hotline	Service	 :	กำรบริกำรให้ค�ำปรึกษำต่ำงๆ	และ
แก้ไขปัญหำเกีย่วกบักำรใช้งำนทำงโทรศพัท์	ในเวลำท�ำกำร	ตัง้แต่
เวลำ	8.30-17.00	น.	ที่	Hotline	081-936-9914
	 Onsite	Service	 :	กำรบริกำรนอกสถำนที่โดยกำรส่งผู้
เชีย่วชำญไปยงัส�ำนกังำนของลกูค้ำ	เพือ่แก้ไขปัญหำทีเ่ร่งด่วนด้วย
ควำมรวดเร็ว	และถูกต้อง	
• บริกำรผลิตชิ้นงำน	 :	กรณีท่ีเครื่องพิมพ์ของลูกค้ำมีปัญหำ

ระหว่ำงกำรใช้งำน	ท�ำให้เครื่องไม่สำมำรถท�ำงำนได้	หรืออยู่
ระหว่ำงกำรน�ำเข้ำชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทนจำกผู้ผลิต	 ลูกค้ำ
สำมำรถส่งไฟล์งำนที่ถูกต้องสมบูรณ์มำให้บริษัทฯ	ท�ำกำร
ผลิตชิ้นงำนของลูกค้ำ	ด้วยเครื่องของบริษัทฯ	ได้	ซึ่งจะมีค่ำ
ใช้จ่ำยเฉพำะค่ำวัสดุที่ใช้ในกำรผลิตตำมจริงเท่ำนั้น	 โดยไม่
ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับชั่วโมงกำรท�ำงำนของเครื่อง	 และ
ค่ำแรงวิศวกร

2. บริการด้านการออกแบบ 3 มิติ ตามความต้องการของ
ลูกค้า (Customized Services)

	 บริษัทฯ	 ให้บริกำรด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ตำมควำม
ต้องกำรของลูกคำ้	 โดยอำศัยประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญของ
บุคลำกร	ตลอดจนควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีของบริษัทฯ	 เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรเฉพำะทำงของลูกค้ำในรูปแบบต่ำงๆ	
ทั้งส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	และสถำปัตยกรรมและ
กำรก่อสร้ำง	รวมถึงกำรพัฒนำซอฟต์แวร์เสริม	 (Customization)	
เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรเฉพำะทำงของลูกค้ำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ตัวอย่ำงบริกำรช่วยเหลือด้ำนกำรออกแบบ	 3	 มิติ	 ส�ำหรับ
อุตสำหกรรม  
• บริกำรสร้ำงไฟล์ออกแบบ	3	มิติ	และวิเครำะห์งำนออกแบบ

ทำงวิศวกรรม	
• บริกำรจัดท�ำงำนน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยภำพเรนเดอร์เสมือน

จริงและภำพเคลื่อนไหวแบบอินเตอร์แอกทีฟ
• บริกำรพัฒนำโปรแกรมเสริมเฉพำะด้ำนเพื่อท�ำงำนบน

ซอฟต์แวร์หลักอย่ำง	SOLIDWORKS
ตัวอย่ำงบริกำรช่วยเหลือด้ำนกำรออกแบบ	 3	 มิติ	 ส�ำหรับ
สถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง
• บริกำรสร้ำงแบบจ�ำลองอำคำร	3	มิติ	บนมำตรฐำน	BIM	
• บริกำรจัดท�ำแอนิเมชั่นน�ำเสนองำน	รวมถึงงำนน�ำเสนอด้วย

เทคโนโลยี	AR	และ	VR
• บริกำรพัฒนำโปรแกรมเสริมเฉพำะด้ำน	 และสร้ำง	 BIM	

Object	 ซึ่งเป็นแบบชิ้นงำน	3	มิติ	 เพื่อสร้ำงเป็น	Library	
ส�ำเรจ็รปู	ส�ำหรบัใช้ในงำนออกแบบ	และสร้ำงเป็นแบบจ�ำลอง
เสมือนจริงส�ำหรับน�ำเสนองำน		
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 3. บริการผลิตชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) และการผลิตแบบ Low Volume Production
	 RP	ให้บริกำรผลิตชิ้นงำนต้นแบบ	(Prototype)	และกำรผลิตแบบ	Low	Volume	Production	ได้อย่ำงครบวงจร	ตั้งแต่	Scan	&	
Reverse	Engineering	ขึน้รูป	ออกแบบ	ปรบัปรงุชิน้งำน	3	มติ	ิไปจนถึงผลติเป็นช้ินงำนต้นแบบ	โดยใช้เทคโนโลยต่ีำงๆ	ตำมควำมเหมำะสม
ของกำรผลิตงำนแต่ละประเภท	ได้แก่	 เครื่องพิมพ์	3	มิติ	 (3D	Printer),	เครื่อง	Vacuum	Casting,	เครื่อง	CNC	(Computer	Numerical	
Control)	

4. บริการฝึกอบรม
	 DETI	ให้บรกิำรฝึกอบรมกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบอตุสำหกรรม	และสถำปัตยกรรมแบบครบวรจรท่ีมปีระสบกำรณ์
มำนำนกว่ำ	18	ปี	ปัจจบุนั	DETI	ได้รบักำรแต่งตัง้เป็น	SOLIDWORKS	Authorized	Training	Center	จำก	DSSW	และ	Authorized	Training	
Center	จำก	Autodesk,	Inc.	
	 ศูนย์ฝึกอบรม	DETI	เป็นศูนย์ฝึกอบรมกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ด้ำนกำรออกแบบที่มุ่งเน้นในกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้
ใช้งำนซอฟต์แวร์ให้สำมำรถน�ำไปใช้ในกำรท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ด้วยกระบวนกำรสอนที่เน้นกำรฝึกปฏิบัติให้สำมำรถน�ำควำมรู้
ไปใช้งำนจรงิ	ซึง่ผูเ้รยีนจะได้รบักำรฝึกอบรมโดยทมีงำนผูส้อน	(Trainer)	มอือำชพีท่ีมคีวำมพร้อมท้ังด้ำนเทคนิคกำรสอน	ประสบกำรณ์จรงิ
ในกำรท�ำงำน	และมคีวำมเชีย่วชำญในกำรใช้งำนซอฟต์แวร์	โดย	Trainer	ของ	DETI	จะต้องผ่ำนกำรอบรมและได้รบักำรรบัรอง	(Certified)	
จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์	
	 หลกัสตูรท่ี	DETI	เปิดสอนมคีวำมหลำกหลำยเพือ่ให้ผูเ้ข้ำอบรมสำมำรถเลอืกอบรมได้ตำมควำมสนใจ	หรอืควำมต้องกำรท่ีจะน�ำ
ไปใช้ในกำรท�ำงำนได้จริง	ไม่ว่ำจะเป็น	SOLIDWORKS,	ARCHICAD,	AutoCAD,	Revit,	SketchUp	หลักสูตรที่เปิดสอนมีตั้งแต่ระดับพื้น
ฐำนจนถึงระดับสูง	โดยจะใช้เวลำในกำรอบรมประมำณ	1-4	วัน	ขึ้นอยู่กับเนื้อหำของหลักสูตร	นอกจำกนี้		DETI	ยังให้บริกำรจัดหลักสูตร
อบรมพเิศษตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำนอกสถำนที	่(Customize	Onsite)	ซึง่ลกูค้ำสำมำรถก�ำหนดหวัข้อกำรฝึกอบรมเพือ่ให้เหมำะสมกบั
กำรพัฒนำบุคลำกรภำยในองค์กรของตนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และเมื่อจบกำรอบรมในแต่ละหลักสูตร	ผู้เข้ำอบรมจะได้รับกำรทดสอบ
เพื่อประเมินควำมสำมำรถและทักษะกำรใช้งำนซอฟต์แวร์	 โดยผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบจะได้รับประกำศนียบัตร	(Certificated)	 เพื่อเป็นกำร
รับรองควำมสำมำรถกำรใช้ซอฟต์แวร์ของผู้เข้ำอบรมแต่ละรำย	

หลักสูตรซอฟต์แวร์การออกแบบด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรม

รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนของ	DETI	ในปัจจุบัน	มีดังนี้

ประเภทของหลักสูตร วิชาที่เปิดสอน

SOLIDWORKS Standard Course : 
หลักสูตรกำรใช้ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ส�ำหรับกำรออกแบบ
วัตถุประเภทต่ำงๆ	

-	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 : 
หลักสูตรกำรใช้ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ส�ำหรับกำรน�ำเสนอ
ผลงำน

-	SOLIDWORKS	PhotoView	360	
-	SOLIDWORKS	Animation
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หลักสูตรซอฟต์แวร์การออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

ประเภทของหลักสูตร วิชาที่เปิดสอน

SOLIDWORKS Simulation Course : 
หลักสูตรกำรใช้ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ส�ำหรับกำรทดสอบทำง
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 :
หลักสูตรกำรใช้ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ส�ำหรับกำรออกแบบ
งำนเฉพำะทำง

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

ประเภทของหลักสูตร วิชาที่เปิดสอน

ARCHICAD Course : 
หลักสูตรกำรใช้ซอฟต์แวร์	ARCHICAD	ในกำรสร้ำง	BIM	Model

-	ARCHICAD	Workshop
-	ARCHICAD	BIM	Basic	
-	ARCHICAD	BIM	Intermediate

Revit Course : 
หลักสูตรกำรใช้ซอฟต์แวร์	Revit	ในกำรสร้ำง	BIM	Model

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

AutoCAD Course : 
หลักสูตรกำรใช้ซอฟต์แวร์	AutoCAD	ในกำรเขียนแบบ	2	มิติ

-	AutoCAD	2D	Basic
-	AutoCAD	2D	Intermediate

Special Course  : 
หลักสูตรกำรใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบอื่นๆ

-	SketchUp	Pro	Basic	
-	Basic	Drawing



50 รายงานประจำาปี 2562

3	การตลาดและการแข่งขัน
3.1	กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

1. จดัจ�าหน่ายซอฟต์แวร์และผลติภณัฑ์ชัน้น�าทีม่ปีระสทิธภิาพ
และเทคโนโลยีทีท่นัสมยั

	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจหลักในกำรจัดจ�ำหน่ำย
ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	 จึงให้ควำม
ส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรสรรหำผลิตภัณฑ์	 โดยจะเน้นซอฟต์แวร์
และผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	และมีประสิทธิภำพสูงจำก
ผู้พัฒนำซอฟต์แวร์และผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงชั้นน�ำของโลก	และได้รับ
กำรยอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำงในระดบัสำกล	เพือ่สร้ำงควำมแตกต่ำง
ในกำรแข่งขัน		และสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำ
ทีต้่องปรับตวัตำมเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปได้อย่ำงรวดเรว็และ
มีประสิทธิภำพ	
	 จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ	เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ให้
กับหลำยผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์แวร์ชั้นน�ำระดับโลก	ไม่ว่ำจะเป็น	
SOLIDWORKS	ทีพ่ฒันำโดย	DSSW	ประเทศสหรฐัอเมรกิำ	ซึง่เป็น
ผู้น�ำในตลำดซอฟต์แวร์	3	มิติ	ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	
โดย	SOLIDWORKS	 เป็นซอฟต์แวร์แรกๆ	ที่สำมำรถใช้งำนบน
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	ท�ำให้ใช้งำนได้ง่ำยและได้รับควำม
นิยมจำกผู้ใช้งำนอย่ำงแพร่หลำย	 นอกจำกนี้	 ยังมีซอฟต์แวร์	
ARCHICAD	ที่พัฒนำโดย	Graphisoft	SE	ประเทศฮังกำรี	ซึ่งเป็น
ซอฟต์แวร์แรกส�ำหรับกำรเขียนแบบ	3	มิติ	ที่เริ่มพัฒนำเทคโนโลยี	
Building	Information	Modeling	(BIM)	เพือ่ใช้งำนบนคอมพวิเตอร์
ส่วนบุคคล	(Personal	Computer)	ยิ่งไปกว่ำนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ยัง
มีส่วนส�ำคัญในกำรน�ำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัยที่จะช่วยยกระดับ
อุตสำหกรรมกำรออกแบบในประเทศให้ทัดเทียมสำกล	 โดยกำร
คัดสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ออกสู่ตลำดอย่ำงต่อเนื่อง	 ไม่ว่ำจะเป็น
เคร่ืองพิมพ์	 3	มิติ	 (3D	Printer)	ยี่ห้อ	Stratasys	จำกประเทศ
สหรัฐอเมริกำ,	เครื่องพิมพ์โลหะ	3	มิติ	ยี่ห้อ	Desktop	Metal	จำก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ	รวมไปถึงเครื่องสแกน	3	มิติ	(3D	Scanner)	
ยี่ห้อ	GOM	ประเทศเยอรมนี	 ซ่ึงล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับควำม
นิยมและมีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเป็นอันดับต้นๆ	 ของโลก	กำร
ที่กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้พัฒนำซอฟต์แวร์และผู้
ผลิตชั้นน�ำดังกล่ำว	แสดงให้เห็นถึงศักยภำพและควำมสำมำรถ
ในกำรวิเครำะห์ตลำด	และควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงดี	เมื่อ
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรรวมถึงกำรคำดกำรณ์แนวโน้ม
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบได้อย่ำงแม่นย�ำ	 จึง
ช่วยเพิ่มโอกำสของกลุ่มบริษัทฯ	 ในกำรต่อยอดธุรกิจได้อย่ำงต่อ
เนื่อง	และมั่นคงในอนำคต	

2. การให้บริการที่ครบวงจรและมีคุณภาพระดับมืออาชีพ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำร
ออกแบบทัง้ทำงด้ำนอตุสำหกรรม	ด้ำนสถำปัตยกรรมและก่อสร้ำง	

ตลอดจนเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	 3	มิติ	
(ฮำร์ดแวร์)	ไม่ว่ำจะเป็นเครื่องพิมพ์	3	มิติ	และเครื่องสแกน	3	มิติ	
รวมถึงให้บริกำรท่ีเกี่ยวเน่ืองไม่ว่ำจะเป็นบริกำร	 Subscription	
Services	บริกำรศูนย์ฝึกอบรม	บริกำรผลิตชิ้นงำนต้นแบบ	รวม
ไปถึงบริกำรด้ำนกำรออกแบบตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ	
ท�ำให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบ
วงจร	และสำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่หลำกหลำย	ไม่ว่ำจะ
เป็นบริษัทเอกชนในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ	สถำปนิก	ผู้พัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์และผู้รับเหมำ	สถำบันกำรศึกษำ	หรือหน่วยงำน
ภำครัฐ	
	 นอกจำกน้ี	 กลุ ่มบริษัทฯ	 ยังมุ ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มี
คุณภำพแก่ลูกค้ำ	 โดยเริ่มต้ังแต่บริกำรก่อนกำรขำย	 (Pre-Sale)	
เจ้ำหน้ำที่ส่วนงำนขำยจะสอบถำมถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ	
หลังจำกน้ันจะท�ำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ีส่วนงำนเทคนิค	 เพื่อน�ำ
เสนอโซลูชั่นท่ีสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำง
ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ	 รวมถึงกำรสำธิตกำรใช้งำนจริงของ
ซอฟต์แวร์	และ/หรือผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้ำได้เห็นถึงตัวอย่ำงชิ้นงำน
ที่ได้จำกกำรใช้งำนจริงเพื่อประกอบกำรตัดสินใจของลูกค้ำ	และ
ภำยหลังจำกที่ลูกค้ำเลือกซื้อซอฟต์แวร์หรือผลิตภัณฑ์แล้ว	กลุ่ม
บริษัทฯ	จะมีกำรจัดฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นกำรถ่ำยทอดพื้นฐำนควำมรู้
และทักษะท่ีจ�ำเป็นในกำรใช้งำนโดยผู้เชี่ยวชำญ	 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้
งำนสำมำรถน�ำควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรฝึกอบรมไปใช้ในกำรท�ำงำนได้
จริง	รวมถึงบริกำรอัปเกรดเวอร์ชันซอฟต์แวร์เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถ
ปฏบิตังิำนได้อย่ำงเตม็ประสทิธภิำพ	ตลอดจนบรกิำรให้ควำมช่วย
เหลอืโดยผูเ้ชีย่วชำญทำงด้ำนเทคนคิทีม่คีวำมรูค้วำมช�ำนำญและ
ประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนกำรอบรมและได้กำรรับรอง	 (Certified)	จำก
เจ้ำของผลิตภัณฑ์	ซึ่งพร้อมให้ค�ำปรึกษำ	ค�ำแนะน�ำ	และแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ	ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพผ่ำนช่องทำงกำร
ให้บริกำรที่หลำกหลำย	ไม่ว่ำจะเป็นทำงโทรศัพท์	อีเมล	หรือระบบ
ออนไลน์	 ตลอดจนกำรเข้ำไปแก้ไขปัญหำถึงสถำนท่ีของลูกค้ำ	
(Onsite)	ส่งผลให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจและไว้วำงใจในกำรใช้
บริกำรกับกลุ่มบริษัทฯ	อย่ำงต่อเนื่อง

3. เป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตโซลูชั่นด้านการออกแบบ 3 มิติ 
ชั้นน�าระดับโลก
	 จำกกำรท่ีกลุ่มบริษัทฯ	มีควำมเช่ียวชำญและเป็นหนึ่ง
ในผู้น�ำในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยโซลูชั่นด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	อย่ำง
ครบวงจรในประเทศไทย	กลุ่มบริษัทฯ	จึงได้รับควำมไว้วำงใจจำก
เจ้ำของผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำระดับโลกในกำรแต่งต้ังให้เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง	 ไม่ว่ำจะเป็น	 SOLIDWORKS,	
ARCHICAD,	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ยี่ห้อ	Stratasys,	เครื่องพิมพ์โลหะ	
3	มิติ	 ย่ีห้อ	Desktop	Metal	หรือเคร่ืองสแกน	3	มิติ	 ย่ีห้อ	GOM		
ทั้งน้ี	กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบำยสร้ำงควำมสัมพันธ์ในระยะยำวกับ
เจ้ำของผลิตภัณฑ์	และด�ำเนินงำนร่วมกันภำยใต้แนวคิดของกำร
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เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจต่อกัน	 มีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล	รวมถึงกำร
ก�ำหนดกลยทุธ์ทำงธรุกจิร่วมกนั	ด้วยควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัพนัธมติร
ทำงธุรกิจท�ำให้ได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์	 รวมถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ	ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
ของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้เป็นอย่ำงดี	 ย่ิงไปกว่ำนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ยัง
สำมำรถบริหำรงำนให้ยอดขำยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง	 และ
สำมำรถตอบสนองนโยบำยต่ำงๆ	ของเจ้ำของผลิตภัณฑ์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับซอฟต์แวร์และบริกำรที่
เกีย่วข้องกบั	SOLIDWORKS	จนท�ำให้ได้รบัสทิธใินกำรจดัจ�ำหน่ำย	
SOLIDWORKS	 เพิ่มเติมในประเทศพม่ำ	และอินโดนีเซีย	 จำก
ปัจจัยต่ำงๆ	ดังกล่ำวสะท้อนถึงควำมต่อเนื่องในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ร่วมกับเจ้ำของผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ	ได้อย่ำงแข็งแกร่งและมั่นคง	

4. ทีมผู ้บริหารและบุคลากรมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจ
	 ทีมผู ้บริหำรของกลุ ่มบริษัทฯ	 ส ่วนใหญ่เป ็นผู ้ ท่ีมี
ประสบกำรณ์ในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยโซลูช่ันด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	
มำเป็นระยะเวลำกว่ำ	25	ปี	ท�ำให้มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญ
ครอบคลุมทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็นเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบ	กำร
จัดหำผลิตภัณฑ์	 กำรท�ำกำรตลำด	 รวมถึงเข้ำใจควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน	สำมำรถก�ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดและแนวทำงกำร
บริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 ย่ิงไปกว่ำน้ันธุรกิจ
จัดจ�ำหน่ำยโซลูชั่นเพ่ือกำรออกแบบ	3	มิติ	 เป็นธุรกิจที่ต้องอำศัย
บุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีและมีควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้งำนซอฟต์แวร์เป็นอย่ำงดี	 เพื่อท่ีจะสำมำรถ
น�ำเสนอซอฟต์แวร์หรอืโซลชูัน่ทีต่อบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ให้ได้รับควำมพึงพอใจสูงสุด	ซึ่งบุคลำกรของกลุ่มบริษัทฯ	ในส่วน
ของฝ่ำยเทคนิค	(Technical	Support)	จะต้องผ่ำนกำรอบรมและ
ได้รับกำรรับรอง	 (Certified)	จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์	นอกจำกน้ี	
กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีนโยบำยสนับสนุนให้ทีมงำนขำยผ่ำนกำรรับรอง	
(Certified)	จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ด้วยเช่นกัน	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ
บคุลำกรของกลุม่บรษัิทฯ	มคีวำมรูแ้ละควำมเข้ำใจในผลติภณัฑ์ที่
น�ำเสนอต่อลกูค้ำอย่ำงลกึซ้ึง	เพือ่ท่ีจะสำมำรถตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรและให้ค�ำแนะน�ำในกำรแก้ไขปัญหำทีซั่บซ้อนของผูใ้ช้งำน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็ว	ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับ
ควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องเสมอมำ

5. การประชาสัมพนัธ์และการจัดกจิกรรมทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง 
	 กลุ่มบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดกิจกรรมทำงกำร
ตลำดอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม
บริษัทฯ	ให้เป็นที่รู้จักผ่ำนช่องทำงหลัก	ได้แก่	ช่องทำงออนไลน	์
เนื่องด้วยพฤติกรรมของกลุ ่มเป้ำหมำยที่เปลี่ยนไปรับข้อมูล

ข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น	 จึงท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ	มุ่ง
เน้นในกำรพฒันำรปูแบบกำรประชำสมัพนัธ์เพือ่ให้เข้ำถงึตรงกลุม่
เป้ำหมำย	รวมถงึกำรผลิตคอนเทนต์ท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือสร้ำงควำม
เข้ำใจในตัวเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	ที่จะช่วย
พัฒนำศักยภำพในกำรออกแบบของลูกค้ำได้	นอกจำกช่องทำง
ออนไลน์แล้ว	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีกำรจัดงำนสัมมนำและงำนแสดง
นวตักรรมอย่ำงต่อเน่ือง	ในทุกปีกลุ่มบรษิทัฯ	จะมกีำรจดังำนแสดง
นวัตกรรมของซอฟต์แวร์หลักท่ีกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย
เพื่อเป็นกำรเปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่	 เช่น	งำน	ARCHICAD	
THAIBIM	Conference	ที่จัดขึ้นในไตรมำสที่	3	ของทุกปี	และงำน	
AppliCAD's	SOLIDWORKS	Innovation	Day	ทีจ่ดัขึน้ในไตรมำส
ที่	4	ของทุกปี	ซึ่งทั้งสองงำนเป็นงำนแสดงนวัตกรรมที่มีผู้ให้ควำม
สนใจเข้ำร่วมงำนเป็นจ�ำนวนมำกทั้งที่เป็นลูกค้ำปัจจุบัน	และกลุ่ม
ผู้ที่มีควำมสนใจในซอฟต์แวร์กำรออกแบบ	3	มิติ	ซึ่งแสดงให้เห็น
ถึงควำมเป็นผู้น�ำทำงด้ำนเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบของกลุ่ม
บริษัทฯ	ได้เป็นอย่ำงดี
	 นอกจำกนี	้กลุม่บรษิทัฯ	ยงัเข้ำร่วมงำนแสดงสนิค้ำต่ำงๆ	
เป็นประจ�ำทุกปี	อำทิเช่น	งำน	Metalex	และ	งำน	Manufacturing	
Expo	 เป็นต้น	ท�ำให้มีโอกำสได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่ม
ลูกค้ำเป้ำหมำยต่ำงๆ	ทั้งท่ีเป็นลูกค้ำโดยตรง	 	 เจ้ำของผลิตภัณฑ์	
รวมถึงผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ือง	อันจะส่งผลท�ำให้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นท่ีรู้จักมำกยิ่งขึ้นและช่วยท�ำให้
สำมำรถขยำยตลำดให้ครอบคลุมฐำนลูกค้ำได้กว้ำงขึ้น	 นอก
เหนือจำกน้ีแล้ว	กำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ	ยังช่วยให้กลุ่ม
บริษัทฯ	 ได้รับข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว	รวมถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ของอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง	ท�ำให้สำมำรถ
ประเมินแนวโน้มกำรพัฒนำของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	และ
ตอบสนองต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวได้อย่ำงรวดเร็ว
	 ยิง่ไปกว่ำนัน้	กลุม่บรษิทัฯ	ยงัให้ควำมส�ำคญัต่อภำคกำร
ศกึษำเป็นอย่ำงยิง่และมีนโยบำยมุง่เน้นสนบัสนนุกำรใช้ซอฟต์แวร์	
และ/หรอืผลติภณัฑ์ในภำคกำรศกึษำอย่ำงต่อเนือ่ง	เพ่ือเพิม่ฐำนผู้
ใช้งำนซอฟต์แวร์	และ/หรอืผลติภณัฑ์ทีก่ลุม่บริษทัฯ	จ�ำหน่ำยให้เกดิ
กำรใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในอุตสำหกรรม	ซึ่งจะเป็นกำรช่วยเพิ่ม
ฐำนลูกค้ำของกลุ่มบริษัทฯ	ในอนำคต	โดยในปัจจุบัน	ซอฟต์แวร์
และผลติภณัฑ์ทีก่ลุม่บรษิทัฯ	จดัจ�ำหน่ำยได้ถกูใช้เป็นสือ่กำรเรียน
กำรสอนในสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ	ทั่วประเทศ

6. การบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
	 กลุ่มบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกในกำรบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลลูกค้ำ	 โดยได้น�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำ
มำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลลูกค้ำ	ทั้งลูกค้ำส่วนที่เคย
ซือ้ผลติภณัฑ์	และ/หรอืบรกิำรของกลุม่บรษิทัฯ	รวมถงึกลุม่ผูท้ีค่ำด
ว่ำจะเป็นลกูค้ำ	ซึง่ฝ่ำยกำรตลำดได้รวบรวมและคัดกรองจำกผูท้ีม่ี
ควำมสนใจในผลิตภัณฑ์และบริกำรของกลุ่มบริษัทฯ	จำกช่อง
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ทำงต่ำงๆ	ทัง้จำกงำนสัมมนำ	งำนประชำสมัพันธ์	รวมถึงช่องทำงสือ่
ออนไลน์	ไม่ว่ำจะเป็นเวบ็ไซต์ของกลุม่บรษิทัฯ	และโซเชยีลมเีดยีต่ำงๆ	
เพือ่ให้ทมีงำนขำยน�ำฐำนข้อมลูดงักล่ำวมำใช้ในกำรวเิครำะห์	และ
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริกำร	ให้ตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่ม
ลูกค้ำแต่ละกลุ่มได้อย่ำงเหมำะสม
	 นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	 ยังใช้ระบบสำรสนเทศดังกล่ำว
ในกำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรขำยของกลุ่มบริษัทฯ	อย่ำงเป็น
ระบบ	 โดยมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโอกำสในกำรขำย
อย่ำงต่อเน่ือง	รวมถึงใช้ในกำรติดตำมกำรให้บริกำรหลังกำรขำย	
และบริหำรควำมสัมพันธ์หลังกำรขำยกับกลุ่มลูกค้ำ	 ซึ่งช่วยให้
พนักงำนขำยสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	อีกทั้งช่วยให้
ผู้บริหำรสำมำรถดูแลและบริหำรงำน	รวมถึงก�ำหนดกลยุทธ์ต่ำงๆ	
ให้สำมำรถบรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้อย่ำงเหมำะสม

3.2	การจ�าหน่ายและช่องทางการจัดจ�าหน่าย

	 ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรของกลุ่ม
บริษัทฯ	สำมำรถแบ่งตำมลักษณะลูกค้ำได้	2	ลักษณะ	ดังนี้

1. การจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้ประกอบการ
และลูกค้าทั่วไป 
 กลุม่บรษิทัฯ	มทีมีงำนขำยทีร่บัผดิชอบดแูลกำรจ�ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่ลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบกำรต่ำงๆ	และ
ลกูค้ำทัว่ไป	ซึง่ทมีงำนขำยจะแบ่งตำมประเภทของผลติภณัฑ์และ
บริกำรที่ต้องอำศัยควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะทำงที่แตกต่ำงกัน
ไป	 โดยฝ่ำยขำยจะติดต่อและนัดหมำยกับลูกค้ำเพื่อสอบถำมให้
ทรำบถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ	หลังจำกนั้นจะร่วมกับเจ้ำหน้ำท่ี
ฝ่ำยเทคนิคเพื่อน�ำเสนอโซลูชั่นที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ	รวมถึงสำธิตกำรใช้งำนจริงของซอฟต์แวร์	เพื่อให้ลูกค้ำ
มัน่ใจว่ำผลติภณัฑ์ของกลุม่บรษิทัฯ	สำมำรถตอบโจทย์กำรท�ำงำน
ของผู้ใช้งำนได้อย่ำงแท้จริง	
	 นอกเหนือจำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนทีมงำน
ขำยแล้ว	กลุ่มบริษัทฯ	 ยังมีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยออนไลน์ผ่ำน	
www.8baht.com	ซึง่เป็นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ		ทีล่กูค้ำสำมำรถเลอืก
ซื้อซอฟต์แวร์ต่ำงๆ	ผ่ำนเว็บไซต์ได้อย่ำงสะดวก	โดยผลิตภัณฑ์ท่ี
จ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ดังกล่ำวจะเป็นซอฟต์แวร์พื้นฐำน
ส�ำหรับกำรใช้งำนทั่วไปที่ผู ้ใช้งำนสำมำรถใช้งำนได้เองโดยไม่
ต้องอำศัยพนักงำนของบริษัทฯ	ในกำรให้ค�ำแนะน�ำหรือสำธิตกำร
ใช้งำนของซอฟต์แวร์	 เช่น	Adobe,	Microsoft	Windows,	ESET	
Anitivirus	เป็นต้น		

2. การจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และบรกิารให้แก่สถาบนัการศกึษา
และหน่วยงานภาครัฐ
	 กำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์และบริกำรให้แก่สถำบันกำร

ศึกษำและหน่วยงำนภำครัฐส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะงำน
โครงกำรทีใ่ช้วธิจีดัซือ้จดัจ้ำงตำมระเบยีบของทำงรำชกำร	โดยฝ่ำย
ขำยสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนภำครัฐจะรับผิดชอบในกำร
ตดิตำมข้อมูลข่ำวสำรกำรเปิดประกวดรำคำของสถำบนักำรศกึษำ
และหน่วยงำนภำครัฐ	และพิจำรณำควำมต้องกำรของลูกค้ำโดย
ศึกษำรำยละเอยีดและข้อก�ำหนดใน	TOR	(Term	of	Requirement)	
อย่ำงละเอยีดร่วมกบัฝ่ำยเทคนิค	เพือ่พจิำรณำกำรเข้ำร่วมกำรเสนอ
รำคำรวมถึงกำรจัดเตรียมเอกสำร	เช่น	บัญชีรำยละเอียดครุภัณฑ์	
เอกสำรประกอบทำงเทคนิค	 เป็นต้น	 เพื่อย่ืนเสนอรำคำตำมวัน
และเวลำที่ก�ำหนด	ผ่ำนทำงระบบกำรประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอ
นิคส์	 (E-Bidding)	หรือกำรยื่นซองประมูล	ขึ้นอยู่กับระเบียบหรือ
ข้อก�ำหนดของลูกค้ำแต่ละรำย	
	 ท้ังน้ี	ในกำรเข้ำร่วมประมลูงำนน้ันจะมท้ัีงลักษณะทีก่ลุม่
บรษิทัฯ	เข้ำร่วมประมลูงำนด้วยตนเอง	และกำรเข้ำร่วมประมลูผ่ำน
พันธมิตรทำงธุรกิจ	 โดยพันธมิตรจะซื้อผลิตภัณฑ์และบริกำรของ
กลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อไปจ�ำหน่ำยควบคู่กับผลิตภัณฑ์และบริกำรของ
ตนเองหรอืผูจ้ดัจ�ำหน่ำยรำยอืน่ๆ	เพือ่ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ
ลูกค้ำ		

3.3	ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	

	 กลุ่มลูกค้ำของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	สำมำรถจ�ำแนก
ออกเป็นกลุ่มต่ำงๆ	ดังนี้

1. ลูกค้าอุตสาหกรรมการผลิต	 หมำยถึง	 ผู้ประกอบธุรกิจใน	
อุตสำกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต	เช่น	อุตสำหกรรมยำนยนต์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 เครื่องใช้ไฟฟ้ำ	 ปิโตรเคมี	 พลังงำน	
เครื่องจักร	และวสัดอุตุสำหกรรม	เป็นต้น	ตวัอย่ำงเช่น	บรษิทั	สยำม
คูโบต้ำคอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	บริษัท	พำนำโซนิค	แมนูแฟคเจอริ่ง	
(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	บริษัท	โตโยต้ำ	มอเตอร์	ประเทศไทย	บริษัท	
ฮติำช	ิคอมเพรสเซอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	บรษิทั	แมกเนคอมพ์	พรซีชิัน่	
เทคโนโลยี	จ�ำกัด	 (มหำชน)	และบริษัท	อำซีฟำ	จ�ำกัด	 (มหำชน)	
เป็นต้น
2. ลูกค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง	หมำยถึง	ผู้ประกอบธุรกิจใน
อตุสำกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัอสงัหำรมิทรพัย์และกำรก่อสร้ำง	เช่น	ผูร้บั
เหมำ	ผู้พัฒนำอสังหำริมทรัพย์	วัสดุก่อสร้ำง	ตัวอย่ำงเช่น	บริษัท	
อิตำเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	เอสซีจี	
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ำง	จ�ำกัด	บริษัท	สยำม	มัลติ	คอน	จ�ำกัด	
บรษิทั	แมกโนเลยี	ควอลติี	้ดเีวลอ็ปเม้นต์	คอร์ปอเรชัน่	จ�ำกดั	บรษิทั	
ทีม	คอนซัลต้ิง	 เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	จ�ำกัด	 (มหำชน)	
และ	บริษัท	เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้	จ�ำกัด	(มหำชน)	เป็นต้น
3. ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชั่น หมำยถึง	ผู้ประกอบ
ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	และ/หรือโซลูชั่น
ที่เกี่ยวข้องซึ่งส่วนใหญ่จะซ้ือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ	 เพื่อไป
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จ�ำหน่ำยควบคู่กับผลิตภัณฑ์และบริกำรของตนเอง	
 4. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ	หมำยถึง	ลูกค้ำสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนภำครัฐ	ซึ่งส่วนใหญ่กำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงของลูกค้ำในกลุ่มนี้จะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบของทำงรำชกำร	โดยหน่วยงำนดังกล่ำวได้แก่	มหำวิทยำลัย	โรงเรียน	และ
สถำบันวิจัย	รวมถึงหน่วยรำชกำรที่เก่ียวข้อง	 เช่น	สถำบันเทคโนโลยีปทุมวัน	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช		
สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร	สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำนปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี	เป็นต้น	รวมถึงผู้ประกอบกำรที่เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรร่วมประมูลงำน
 5. ลูกค้าต่างประเทศ	หมำยถึง	ลูกค้ำในประเทศอินโดนีเซีย	ซึ่งเกิดจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของ	APP	Indo
 6. ลูกค้าทั่วไป	หมำยถึง	กลุ่มลูกค้ำที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสำหกรรมอื่นๆ	 เช่น	ธุรกิจเทคโนโลยีสำรสนเทศ	 ธุรกิจอำหำร	
ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ	เช่น	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อำหำร	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ซีเอส	ล็อกซอินโฟ	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ล็อก
ซเล่ย์	จ�ำกัด	(มหำชน)	บริษัท	ไลอ้อน	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	และบริษัท	แพนดอร่ำ	โพรดักชั่น	จ�ำกัด	เป็นต้น	นอกจำกนี้	ยังรวมถึงลูกค้ำที่
เป็นบุคคลธรรมดำ	และผู้รับจ้ำงอิสระ	(Freelance)

สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยแยกตำมประเภทลูกค้ำ

ประเภทลูกค้า ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิต 46.75% 53.03% 53.35% 46.68%

	-	วัสดุอุตสำหกรรมและเครื่องจักร	(IMM) 16.81% 18.61% 14.88% 15.04%

	-	ยำนยนต์ 10.40% 10.48% 9.67% 12.34%

	-	ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 7.71% 9.33% 6.55% 5.28%

	-	เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 5.87% 6.12% 5.53% 5.66%

	-	อุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น 5.95% 8.50% 16.72% 8.35%

ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง 14.52% 13.20% 11.96% 12.66%

ลูกค้ากลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์และโซลูชั่น 6.63% 6.78% 6.67% 15.09%

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ 10.99% 7.80% 12.75% 11.40%

ลูกค้าต่างประเทศ 4.31% 3.77% 4.54% 7.44%

บุคคลธรรมดาและธุรกิจอื่น 16.81% 15.42% 10.73% 6.72%

รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำขำยผลิตภัณฑ์และบริกำรแต่ละประเภทจำกต้นทุนบวกอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่เหมำะสม	
(Cost	Plus	Margin)	 โดยจะค�ำนึงถึงภำวะกำรแข่งขันรวมถึงระดับรำคำของผลิตภัณฑ์เทียบเคียงในตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	
กำรยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ของลูกค้ำแต่ละกลุ่ม	ซึ่งจะพิจำรณำจำกคุณภำพและเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์	รวมถึงบริกำรหลังกำรขำยที่มี
ประสิทธิภำพ

	 จำกรำยงำนของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติระบุว่ำ	ในปี	2562	ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	
มีอัตรำกำรขยำยตัวอยู่ที่ร้อยละ	2.4	เทียบกับร้อยละ	4.2	ในปี	2561	โดยมูลค่ำกำรส่งออกสินค้ำลดลงร้อยละ	3.2	กำรบริโภคภำคเอกชน	
และกำรลงทุนรวม	ขยำยตัวร้อยละ	4.5	และร้อยละ	2.2	ตำมล�ำดับ	อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ	0.7	และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ	
6.8	ของ	GDP	
	 นอกจำกนี	้ในด้ำนกำรลงทนุในปี	2562	กำรลงทุนรวมมกีำรขยำยตวัร้อยละ	0.9	ชะลอลงจำกกำรขยำยตวัร้อยละ	2.7	ในไตรมำส
ก่อนหน้ำตำมกำรลดลงของกำรลงทุนภำครัฐ	ในขณะที่กำรลงทุนภำคเอกชนปรับตัวดีขึ้น	โดยกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ	2.6		

4	นโยบายราคา

5	ภาวะอุตสาหกรรม
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	 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สี่ของปี	2562	ขยำยตัวร้อยละ	1.6	ชะลอตัวลงจำกกำรขยำยตัว
ร้อยละ	2.6	ในไตรมำสก่อนหน้ำ	ตำมควำมล่ำช้ำในกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก	ควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรงบประมำณ	ผลกระทบจำก
ภัยแล้ง	และปัจจัยชั่วครำวในกำรผลิตภำคอุตสำหกรรม	ด้ำนกำรใช้จ่ำย	กำรบริโภคภำคเอกชนขยำยตัวในเกณฑ์ดี	กำรลงทุนภำคเอกชน
ปรับตัวดีขึ้น	ในขณะที่กำรใช้จ่ำยภำครัฐ	กำรลงทุนภำครัฐ	และกำรส่งออกสินค้ำปรับตัวลดลง	ด้ำนกำรผลิต	กำรผลิตสำขำที่พักแรมและ
บริกำรด้ำนอำหำร	และสำขำกำรขนส่งและสถำนที่เก็บสินค้ำขยำยตัวเร่งข้ึน	ส่วนกำรผลิตสำขำกำรขำยส่ง	กำรขำยปลีก	และกำรซ่อมฯ	
ขยำยตัวต่อเนื่อง	ในขณะที่กำรผลิตสำขำอุตสำหกรรม	สำขำเกษตรกรรม	สำขำก่อสร้ำงและสำขำไฟฟ้ำ	ก๊ำซฯ	ปรับตัวลดลง	เมื่อปรับผล
ของฤดูกำลออกแล้ว	 เศรษฐกิจไทยในไตรมำสที่สี่ของปี	2562	ขยำยตัวจำกไตรมำสท่ีสำมของปี	2562	ร้อยละ	0.2	 (QoQ	SA)	รวมทั้งปี	
2562	เศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ	2.4	เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ	4.2	ในปี	2561
	 ทัง้นี	้ส�ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิ(สศช.)	ได้คำดว่ำเศรษฐกิจไทยในปี	2563	จะขยำยตวัร้อยละ	1.5-2.5	
ชะลอตัวลงจำกปี	2562	ตำมข้อจ�ำกัดที่เกิดจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19	ปัญหำภัยแล้งที่มีควำมรุนแรงมำกขึ้น	และควำมล่ำช้ำของ
กระบวนกำรงบประมำณ	อย่ำงไรก็ตำม	กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปียังมีปัจจัยสนับสนุนจำก	(1)	กำรปรับตัวดีขึ้นอย่ำง
ช้ำๆ	ของเศรษฐกิจโลกตำมกำรผ่อนคลำยลงของแรงกดดันจำกมำตรกำรทำงกำรค้ำ	กำรลดลงของควำมเสี่ยงจำกกำรแยกตัวของสหรำช
อำณำจักรแบบไร้ข้อตกลง	และนโยบำยกำรเงินที่อยู่ในภำวะผ่อนคลำย	 (2)	กำรขยำยตัวในเกณฑ์ท่ีน่ำพอใจของอุปสงค์ภำยในประเทศ
ทัง้ในด้ำนกำรใช้จ่ำยภำคครวัเรอืน	และกำรลงทนุภำคเอกชนและภำครฐั	(3)	แรงขบัเคลือ่นจำกมำตรกำรภำครฐัทีม่คีวำมครอบคลมุทัง้ใน
ด้ำนกำรดูแลเกษตรกร	ผู้มีรำยได้น้อย	SMEs	และเศรษฐกิจฐำนรำก	ภำคกำรท่องเที่ยว	และกำรลงทุนภำคเอกชน	และ	(4)	ฐำนกำรขยำย
ตวัทีต่�ำ่กว่ำปกตใินช่วงไตรมำสสดุท้ำยของปี	2562	ทัง้นี	้คำดว่ำมลูค่ำกำรส่งออกสนิค้ำจะขยำยตวัร้อยละ	1.4	กำรบรโิภคภำคเอกชน	และ
กำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ	3.5	และร้อยละ	3.6	ตำมล�ำดับ	อัตรำเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยจะอยู่ในช่วงร้อยละ	0.4-1.4	และบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลร้อยละ	5.3	ของ	GDP
 

กราฟแสดงอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชำติ

เร่งขึน้จำกกำรขยำยตวัร้อยละ	2.3	ในไตรมำสก่อนหน้ำ	โดยกำรลงทนุในสิง่ก่อสร้ำงขยำยตวัร้อยละ	3.1	และกำรลงทนุในเครือ่งมอืเครือ่งจักร
ขยำยตัวร้อยละ	2.5	ในขณะที่กำรลงทุนภำครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ	5.1	ตำมควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรงบประมำณ	เทียบกับกำรขยำย
ตัวร้อยละ	3.7	ในไตรมำสก่อนหน้ำ	 โดยกำรลงทุนของรัฐบำลปรับตัวลดลงร้อยละ	16.7	ขณะที่กำรลงทุนของรัฐวิสำหกิจขยำยตัวร้อยละ	
13.1	ส�ำหรบัอตัรำกำรเบกิจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยลงทนุในไตรมำสนีอ้ยูท่ีร้่อยละ	4.0	เทียบกบัอตัรำเบกิจ่ำยร้อยละ	21.6	ในไตรมำสก่อน
หน้ำ	และร้อยละ	13.7	ในช่วงเดียวกันของปีก่อน	รวมทั้งปี	2562	กำรลงทุนรวมขยำยตัวร้อยละ	2.2	โดยกำรลงทุนภำครัฐขยำยตัวร้อยละ	
0.2	และกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ	2.8
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 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
	 จำกผลส�ำรวจมลูค่ำกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ของประเทศไทยในปี	2560	จดัท�ำโดยส�ำนักงำนส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิิทลั	พบว่ำกำรบรโิภค
ซอฟต์แวร์ในปี	2560	 มีมูลค่ำ	78,818	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ	1.6	 เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่ำกำรบริโภคซอฟต์แวร์รวม
ในปี	2559	แบ่งเป็นมลูค่ำกำรน�ำเข้ำซอฟต์แวร์เพือ่บรโิภคจ�ำนวน	30,735	ล้ำนบำท	และมลูค่ำกำรผลติซอฟต์แวร์เพือ่ใช้ในประเทศจ�ำนวน	
48,083	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	จำกกำรที่อุตสำหกรรมไอทีเริ่มเข้ำสู่วงจรช่วงขำขึ้น	หลังจำกที่ชะลอตัวในช่วง	2	ปีที่ผ่ำนมำ	จำกปัจจัยหลัก
คือกระแสของภำคธุรกิจที่ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำรทรำนส์ฟอร์มองค์กรไปสู่ดิจิทัล	(Digital	Transformation)	เพื่อให้สอดรับกับกระแส
ของเทคโนโลยีใหม่	 เช่น	Cloud	หรือ	Big	Data	ประกอบกับกำรตื่นตัวของภำครัฐในกำรให้ควำมส�ำคัญกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะ
เป็นหัวใจหลักในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนำคตผ่ำนนโยบำยต่ำงๆ	โดยเฉพำะนโยบำย	Digital	Economy	และ	Thailand	
4.0	ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำใน	10	กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย	

	 นโยบำย	Thailand	4.0	ให้ควำมส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยวิทยำศำสตร์	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	เพื่อ
เป็นกำรพฒันำประเทศสอดคล้องต่อกระแสของโลกในปัจจบุนัท่ีเทคโนโลยไีด้เข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงของส่ิงท่ีอยูร่อบตัวในชวีติประจ�ำวนัทัง้ใน
โลกดจิทิัลและโลกทำงกำยภำพ	เชน่	เทคโนโลย	ีArtificial	Intelligence	(AI)	ทีส่ำมำรถช่วยให้คนท�ำงำนตดัสนิใจไดด้ขีึน้	และเพิ่มศกัยภำพ
ในกำรแข่งขัน	นอกจำกนี้	ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญในนโยบำย	Thailand	4.0	 คือ	กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้เหมำะ
กับโลกและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว	ทั้งนี้	ภำคกำรศึกษำได้ปรับตัวเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้แก่เยำวชนในยุค	4.0	ผ่ำนกำรใช้
หลักกำรเรียนรู้แบบ	STEM	Education	(Science	Technology	Engineering	and	Mathematics	Education	:	STEM)	ที่เป็นหลักสูตรกำร
ศึกษำที่มุ่งเน้นให้เยำวชนเข้ำใจและเห็นถึงควำมส�ำคัญของวิทยำศำสตร์ท่ีจะเป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงอำชีพและพัฒนำประเทศในอนำคต	
นอกจำกนี้	ในปัจจุบันองค์กรทั้งภำครัฐและเอกชนต่ำงๆ	ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญและตื่นตัวที่จะปรับองค์กรให้มีควำมพร้อมต่อยุคดิจิทัล	
โดยเร่ิมปรบัใช้เทคโนโลยต่ีำงๆ	เช่น	Big	Data	และ	AI	เพือ่เพิม่คุณค่ำให้แก่องค์กร	สิง่เหล่ำนีล้้วนแต่เป็นกำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำประเทศ
ในระยะยำว	เพื่อขับเคลื่อนไปสู่กำรเป็นประเทศที่มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืนตำมวิสัยทัศน์ของรัฐบำล	
	 ทั้งนี้	ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	คำดกำรณ์ว่ำตลำดกำรบริโภคซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์ในปี	2561	และปี	2562	
จะมีอัตรำเติบโตเท่ำกับร้อยละ	15.2	และร้อยละ	17.5	ตำมล�ำดับ	ซึ่งปัจจัยสนับสนุนกำรเติบโต	ได้แก่	กำรปรับตัวของภำคธุรกิจไปสู่ยุค
ดิจิทัลจำกนโยบำย	Thailand	4.0	ของรัฐบำล	รวมถึงกำรปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	เช่น	Cloud,	Big	
Data,	AI,	Blockchain	และ	IoT	(Internet	of	Thing)	ประกอบกับกระแสของภำคธุรกิจที่มุ่งเน้นกำรสร้ำงซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของ
ตนเองเพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำ	ตลอดจนกระแสของกำรเกิดผู้ประกอบกำรรำยใหม่	 (Start-up)	 ท่ีเป็นปัจจัยท่ีเร่งให้ภำคธุรกิจต้องปรับตัวสู่
ยุคดิจิทัล

5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
(First S-curve) ประกอบด้วย

5 อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-curve) ประกอบด้วย

อุตสำหกรรมยำนต์ยนต์สมัยใหม่
(Next-Generation	Automotive)

หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม
(Robotics)

อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
(Smart	Electronics)

อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์
(Aviation	and	Logistics)

อุตสำหกรรมกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ
(Agricuture	and	Biotechnology)

อุตสำหกรรมดิจิทัล
(Digital)

อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร
(Food	for	the	Future)

อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร
(Medical	Hub)

อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดี
และกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ

(Affluent,	Medical	and	Wellness	Tourism)

อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ
(Biofuels	and	Biochemicals)
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ประเภท
ปี 2558
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)

2558-2559 2559-2560

มูลค่ำน�ำเข้ำเพื่อบริโภค 32,944 31,158 30,735 (5.4) (1.4)

ผลิตเพื่อใช้งำนในประเทศ 49,231 46,415 48,083 (5.7) 3.6

รวมมูลค่า 82,175 77,573 78,818 (5.6) 1.6

มูลค่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์ ปี 2558-2560

ที่มำ:	ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

 อุตสาหกรรมการผลิต
	 จำกกำรที่รำยได้หลักของกลุ่มบริษัทฯ	มำจำกกำรจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบ
อตุสำหกรรม	และกลุม่ผูใ้ช้งำนซอฟต์แวร์ดังกล่ำวส่วนใหญ่	เป็นกลุม่ผูผ้ลติและโรงงำนอตุสำหกรรม	หำกผูป้ระกอบกำรโรงงำนมอีตัรำกำร
ใช้ก�ำลงักำรผลติทีเ่พิม่ข้ึนหรอืจ�ำนวนโรงงำนมีอตัรำกำรเตบิโตสูงขึน้	จะส่งผลให้ควำมต้องกำรใช้งำนผลติภณัฑ์ของกลุม่บรษิทัฯ	เพิม่มำกข้ึน	
ดงันัน้	ภำวะอตุสำหกรรมกำรผลติในประเทศจึงสำมำรถแสดงให้เหน็ถงึแนวโน้มตลำดและกำรเตบิโตของรำยได้กลุม่บรษิทัฯ	ได้อกีทำงหนึง่	
	 ทั้งนี้	 ในปี	2562	สำขำกำรผลิตอุตสำหกรรมปรับตัวลดลงร้อยละ	2.3	ต่อเน่ืองจำกกำรลดลงร้อยละ	0.8	ในไตรมำสก่อนหน้ำ	
สอดคล้องกับกำรลดลงของกำรส่งออก	และปัจจัยชั่วครำวในกำรผลิตอุตสำหกรรมส�ำคัญบำงรำยกำร	โดยดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมท่ีมี
สัดส่วนกำรส่งออกในช่วงร้อยละ	30-60	ลดลงร้อยละ	16.0	ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมกลุ่มกำรผลิตเพื่อบริโภคภำยในประเทศ	(สัดส่วนส่ง
ออกน้อยกว่ำร้อยละ	30)	ลดลงร้อยละ	4.5	และดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก	(สัดส่วนส่งออกมำกกว่ำร้อยละ	60)	ลด
ลงร้อยละ	1.6	อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	63.4	ลดลงจำกร้อยละ	65.0	ในไตรมำสก่อนหน้ำ	และร้อยละ	69.3	ในไตรมำส
เดียวกันของปีก่อน	ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมส�ำคัญๆ	ที่ลดลง	 เช่น	ยำนยนต์	 (ลดลงร้อยละ	21.4)	ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม	 (ลดลงร้อยละ	
15.2)	และน�้ำตำล	(ลดลงร้อยละ	22.1)	 เป็นต้น	ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมส�ำคัญๆ	ที่เพิ่มขึ้น	 เช่น	 เครื่องจักรอื่นๆ	ที่ใช้งำนทั่วไป	(ร้อยละ	
17.0)	คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	(ร้อยละ	7.3)	และกำรต้ม	กำรกลั่น	และกำรผสมสุรำ	(ร้อยละ	31.7)	เป็นต้น	รวมทั้งปี	2562	กำร
ผลิตสำขำอุตสำหกรรมลดลงร้อยละ	0.7	ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมลดลงร้อยละ	3.7	และอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ	66.3

	 นอกจำกนี้	 จำกข้อมูลสถิติจ�ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม	พบว่ำจ�ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรม	ณ	สิ้นปี	2561	มีจ�ำนวน	140,535	
โรงงำน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.8	จำกปี	2560	โดยระหว่ำงปีมีโรงงำนอุตสำหกรรมที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรใหม่จ�ำนวน	4,115	โรงงำน	
และโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีได้รับอนุญำตให้ขยำยกิจกำร	967	โรงงำน	ในขณะท่ีมีจ�ำนวนโรงงำนท่ีเลิกประกอบกิจกำร	1,603	โรงงำน	ซึ่ง
ข้อมูลสถิติโรงงำนอุตสำหกรรมนี้บ่งชี้ว่ำ	ภำคกำรผลิตของประเทศมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในปี	2559-2561	จำกจ�ำนวนโรงงำนที่เพิ่มขึ้น	
และสอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกับดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม	(MPI)	ที่มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในช่วงเวลำดังกล่ำว
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ที่มำ	:	ศูนย์ข้อมูลธุรกิจอุตสำหกรรม	กรมโรงงำนอุตสำหกรรม

	 ส�ำหรบัในปี	2563	ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมได้ประมำณกำรอตัรำกำรขยำยตวัของดัชนผีลผลติอุตสำหกรรม	(MPI)	ปี	2563	
คำดว่ำจะขยำยตัวในช่วงร้อยละ	2.0-3.0	โดยมีปัจจัยบวกจำกนโยบำยกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบำลที่น่ำจะมีออกมำเป็นระยะ	นักลงทุนมี
กำรย้ำยสำยกำรผลติมำลงทนุในประเทศไทยจำกผลของสงครำมกำรค้ำ	แรงขบัเคลือ่นจำกกำรลงทนุภำครฐัจำกควำมคบืหน้ำของโครงกำร
ลงทุนที่ส�ำคัญๆ	รวมถึงกำรด�ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	(EEC)

 อุตสาหกรรมก่อสร้าง
	 เนื่องจำกซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำงที่กลุ่มบริษัทฯ	จ�ำหน่ำยเป็นเครื่องมือในกำรท�ำงำนและ
กำรให้บรกิำรของผูร้บัเหมำก่อสร้ำงโดยตรง	หำกภำคอตุสำหกรรมก่อสร้ำงมอีตัรำกำรเตบิโต	กลุม่บรษิทัฯ	จะได้รบัประโยชน์จำกกำรขยำย
ตวัของกลุม่อตุสำหกรรมก่อสร้ำงทีมี่ควำมต้องกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำงเพือ่ให้บรกิำรเพิม่
ขึน้	ดงันัน้	ภำวะอตุสำหกรรมกำรก่อสร้ำงจึงเป็นหน่ึงในปัจจัยทีส่ำมำรถบ่งชีถ้งึแนวโน้มกำรเตบิโตของรำยได้ของกลุม่บรษัิทฯ	ซึง่มูลค่ำกำร
ลงทุนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงในประเทศไทยในช่วง	10	ปีย้อนหลัง	มีสัดส่วนเฉลี่ยร้อยละ	8.4	ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(GDP)	
โดยอุตสำหกรรมก่อสร้ำงในประเทศแบ่งออกเป็น	2	ส่วนหลัก	 คือ	งำนก่อสร้ำงภำครัฐและงำนก่อสร้ำงภำคเอกชน	 ท่ีมีสัดส่วนมูลค่ำกำร
ลงทุนเฉลี่ย	53:47	และในประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงประมำณ	90,000	รำย
	 ในปี	2562	 อุตสำหกรรมก่อสร้ำงปรับตัวลดลงตำมควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรงบประมำณซึ่งส่งผลให้กำรก่อสร้ำงภำครัฐปรับ
ตัวลดลง	ในขณะที่กำรก่อสร้ำงภำคเอกชนขยำยตัวเร่งข้ึน	กำรผลิตสำขำก่อสร้ำงลดลงร้อยละ	1.9	 เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ	2.7	ใน
ไตรมำสก่อนหน้ำ	โดยกำรก่อสร้ำงภำครัฐลดลงร้อยละ	6.1	เทียบกับกำรขยำยตัวร้อยละ	5.1	ในไตรมำสก่อนหน้ำ	ซึ่งมีสำเหตุมำจำกควำม
ล่ำช้ำของกระบวนกำรงบประมำณเป็นส�ำคญั	(กำรก่อสร้ำงของรฐับำลลดลงร้อยละ	17.4	เทยีบกบักำรขยำยตวัร้อยละ	5.3	ในไตรมำสก่อน
หน้ำ	ในขณะที่กำรก่อสร้ำงของรัฐวิสำหกิจขยำยตัวร้อยละ	15.2)	กำรก่อสร้ำงภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ	3.1	ปรับตัวดีขึ้นจำกกำรลดลง
ร้อยละ0.1	ในไตรมำสก่อนหน้ำ	สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของกำรก่อสร้ำงอำคำรที่อยู่อำศัยและกำรก่อสร้ำงอำคำรที่มิใช่ที่อยู่อำศัย	(เช่น	
อำคำรพำณิชย์	และอำคำรโรงงำน)	ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรก่อสร้ำงในโครงกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก	(Eastern	Economic	
Corridor:	EEC)	และกำรก่อสร้ำงโรงแรมขนำดใหญ่หลำยแห่งในกรงุเทพและปรมิณฑล	ในขณะทีส่ิง่ก่อสร้ำงอืน่ๆ	ปรบัตวัลดลง	ดัชนรีำคำ
วสัดกุ่อสร้ำงลดลงตดิต่อกนัเป็นไตรมำสทีส่องร้อยละ	2.8	ตำมกำรลดลงของดชันีรำคำหมวดเหลก็และผลติภณัฑ์เหลก็	(ลดลงร้อยละ	15.2)	
และหมวดซีเมนต์	(ลดลงร้อยละ	0.2)	เป็นส�ำคัญ	ในขณะที่ดัชนีรำคำหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.2	รวมทั้งปี	2562	กำรผลิต
สำขำก่อสร้ำงขยำยตัวร้อยละ	2.0	ชะลอตัวลงจำกร้อยละ	2.4	ในปี	2561	โดยกำรก่อสร้ำงภำครัฐขยำยตัวร้อยละ	2.4	 (กำรก่อสร้ำงของ
รัฐบำลขยำยตัวร้อยละ	0.7	และกำรก่อสร้ำงของรัฐวิสำหกิจขยำยตัวร้อยละ	5.6)	และกำรก่อสร้ำงภำคเอกชนขยำยตัวร้อยละ	1.4

ข้อมูลสถิติจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรม ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ประกอบกิจกำรใหม่		(โรงงำน) 4,636 4,627 4,253 4,077 4,115

ขยำยกิจกำร	 			(โรงงำน) 793 953 858 940 967

เลิกกิจกำร	 			(โรงงำน) 1,517 2,561 1,498 1,441 1,603

สถิติสะสม ณ สิ้นปี จ�ำนวนโรงงำน 141,247 139,821 138,083 139,446 140,535

เงินลงทุน	(ล้ำนบำท) 5,779,451 6,005,494 7,149,437 7,397,035 7,673,391
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อัตราการเติบโต : ร้อยละ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

กำรก่อสร้ำงภำครัฐ 27.56% 10.92% (1.97%) 3.18% 8.80%

กำรก่อสร้ำงภำคเอกชน (2.67%) (1.01%) 0.52% 5.78% 3.5%

รวม 11.72% 5.47% (0.90%) 4.31% 6.50%

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ

	 ส�ำหรับในปี	2563	ศูนย์วิจัยกรุงศรี	ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	จ�ำกัด	(มหำชน)	คำดกำรณ์มูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงโดยรวมมีแนวโน้ม
เติบโตต่อเนื่องในระยะ	3	ปี	ข้ำงหน้ำ	โดยคำดว่ำจะขยำยตัว	5-7%	ในปี	2563	7-8%	ในปี	2564	และ	6-8%	YoY	ในปี	2565	ปัจจัยขับ
เคลื่อนมำจำกกำรลงทุนในโครงกำรขนำดใหญ่ของภำครัฐ	โดยเฉพำะโครงกำรในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก	(EEC)	ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดกำรเหนี่ยวน�ำกำรลงทุนภำคเอกชนให้ขยำยตัวตำมมำ	
	 ปี	2563	กำรลงทุนก่อสร้ำงภำครัฐมีแนวโน้มขยำยตัว	6-8%	YoY	จำกโครงกำรต่อเนื่อง	 เช่น	 โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงสำย
กรุงเทพฯ-หนองคำย	(ระยะที่1	กรุงเทพฯ-นครรำชสีมำ)	และโครงกำรใหม่ที่คำดว่ำจะทยอยก่อสร้ำง	เช่น	โครงกำรรถไฟควำมเร็วสูงเชื่อม	
3	สนำมบิน	 (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภำ)	รถไฟฟ้ำสำยสีแดงส่วนต่อขยำย	สำยสีม่วงใต้	 (เตำปูน-รำษฎร์บูรณะ)	รวมถึงโครงกำรอื่นๆ	
เช่น	 โครงกำรพัฒนำสนำมบินอู่ตะเภำและเมืองกำรบินภำคตะวันออก	ส่งผลให้มูลค่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงภำครัฐจะขยำยตัวสูงข้ึนต่อเนื่อง
เป็น	8-10%	และ	7-9%	YoY	ในปี	2564	และ	2565	ตำมล�ำดับ	
	 กำรลงทุนก่อสร้ำงภำคเอกชนจะได้รับแรงสนับสนุนจำก	1)	กำรก่อสร้ำงโครงกำรสำธำรณูปโภคภำครัฐจะเหนี่ยวน�ำงำนก่อสร้ำง
ภำคเอกชนให้ขยำยตวัตำม	2)	โครงกำร	EEC	หนนุให้เกดิกำรก่อสร้ำงนคิมอตุสำหกรรม	โรงงำน	และโครงกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ต่ำงๆ	
และ	3)	โครงกำรก่อสร้ำงอื่นๆ	ของภำคเอกชน	อำทิ	โครงกำรพัฒนำ	Mixed-use	(เช่น	One	Bangkok	และ	Dusit	Central	Park)	ทั้งนี้	คำด
ว่ำกำรลงทุนก่อสร้ำงภำคเอกชนในปี	2563	2564	และ	2565	จะเติบโต	4-6%	5-7%	และ	5-7%	YoY	ตำมล�ำดับ
	 แนวโน้มผลประกอบกำรของผู้รับเหมำก่อสร้ำงจะปรับตัวดีขึ้น	 โดยผู้รับเหมำรำยใหญ่มีโอกำสรับงำนเพิ่มขึ้นจำกโครงกำรภำค
รัฐและโครงกำร	ขนำดใหญ่ของภำคเอกชน	ด้ำนผู้รับเหมำรำยกลำงและรำยย่อยจะได้ได้รับแรงสนับสนุนจำก	1)	งำนรับเหมำช่วงต่อจำก
รำยใหญ่ที่มีงำนในมือ	(Backlog)	จ�ำนวนมำกแม้จะมีมำร์จินต�่ำและ	2)	กำรรับเหมำงำนก่อสร้ำงโดยตรง	อย่ำงไรก็ดี	ผู้รับเหมำรำยกลำง
และรำยย่อยบำงกลุ่มอำจมีข้อจ�ำกัดด้ำนเงินทุนท�ำให้ไม่สำมำรถสต๊อกวัสดุก่อสร้ำงจ�ำนวนมำก	หรือมีกำรพึ่งพำก�ำลังแรงงำนมำกกว่ำ
เครื่องจักร	ส่งผลให้มีต้นทุนกำรผลิตสูงกว่ำ	ผลประกอบกำรจึงเติบโตได้ไม่มำก
 
 อัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
	 จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์อย่ำงเป็นทำงกำรจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในต่ำงประเทศ	
กลุม่บรษิทัฯ	จงึได้รบัประโยชน์จำกกำรรณรงค์และตระหนกัถงึควำมส�ำคัญของกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ท่ีมลิีขสิทธิถ์กูต้อง	และส่งผลให้ปัจจบัุน
กำรใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิมีแนวโน้มท่ีลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	 โดย	BSA	 |	The	Software	Alliance	หรือกลุ่มพันธมิตรธุรกิจซอฟต์แวร์	
ซึ่งเป็นสมำคมกำรค้ำที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพยำยำมหยุดยั้งกำรละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยสมำชิกในกลุ่ม	ร่วมกับ	 International	Data	
Corporation	(IDC)		บรษิทัส�ำรวจข้อมลูแห่งหนึง่ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ	ได้เผยแพร่ผลส�ำรวจกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ทัว่โลกประจ�ำปี	2561	
ระบุว่ำแนวโน้มกำรละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทั่วโลกมีอัตรำที่ลดลงต่อเนื่อง	จำกร้อยละ	42	ในปี	2554	เหลือร้อยละ	37	ในปี	2560	เป็นผล
จำกกำรทีห่น่วยงำนภำครฐัมกีำรบงัคบัใช้กฎหมำยอย่ำงเข้มงวด	ในกำรปรำบปรำมกำรกระท�ำควำมผดิเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำงเศรษฐกจิ	
และกำรรณรงค์เกีย่วกับกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลขิสทิธิท์ีถ่กูกฎหมำย	ประกอบกบักำรทีอ่งค์กรต่ำงๆ	ทัง้ภำครฐัและเอกชนให้ควำมส�ำคญักบั
ควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำกยิ่งข้ึน	จึงให้ควำมส�ำคัญในกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องมำกข้ึน	ซึ่งจะช่วย
ลดควำมเสี่ยงและค่ำใช้จ่ำยจำกกำรถูกโจมตีโดยมัลแวร์	และภัยคุกคำมต่ำงๆ	ในโลกไซเบอร์	ประกอบกับกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ยัง
ท�ำให้ผู้ใช้งำนได้รับประโยชน์อ่ืนๆ	 เช่น	ลดควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัย	ลดควำมเส่ียงด้ำนปัญหำทำงกฎหมำย	 เพิ่มผลิตภำพด้ำนไอที	
(IT)	ปกป้องภำพลักษณ์ขององค์กร	และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำและคู่ค้ำของบริษัท
	 ทั้งนี้	จำกรำยงำนของ	BSA	ระบุว่ำกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสิทธิใช้งำน	(License)	ในประเทศไทย	มีมูลค่ำควำมเสียหำย	714	
ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐ	คิดเป็นอัตรำร้อยละ	66	ในปี	2560	ลดลงจำกอัตรำร้อยละ	69	ในปี	2558	แต่ยังคงสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของภูมิภำค
เอเชยีแปซฟิิกในปี	2560	ทีร้่อยละ	57	และค่ำเฉลีย่ของ	110	ประเทศทัว่โลกทีร้่อยละ	37	ซึง่แสดงให้เหน็ถงึโอกำสทำงธรุกจิของผูจั้ดจ�ำหน่ำย
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
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ที่มำ	:	ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 ภาวะการแข่งขันธุรกิจซอฟต์แวร์ในประเทศ
	 จำกผลกำรส�ำรวจอตุสำหกรรมซอฟต์แวร์และบริกำรซอฟต์แวร์	ปี	2560	จดัท�ำโดยส�ำนกังำนส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิิทลั	ซึง่เกบ็ข้อมลู
จำกบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมซอฟต์แวร์จ�ำนวน	2,374	บริษัท	ระบุว่ำตลำดซอฟต์แวร์ในประเทศไทยมีผู้ประกอบ
กำรที่หลำกหลำย	ทั้งที่เป็นผู้ผลิต	ผู้น�ำเข้ำ	หรือผู้ที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	รวมถึงกลุ่มผู้ให้บริกำรซอฟต์แวร์	เช่น	System	Integrator	(SI)	&	
Consultant	และ	Cloud	Provider	ทั้งนี้	ผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมส่วนใหญ่กว่ำร้อยละ	90	เป็นบริษัทขนำดเล็กที่มีรำยได้น้อยกว่ำหรือ
เท่ำกับ	100	ล้ำนบำท	โดยผู้ประกอบกำรในกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ที่พัฒนำเอง	และไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์
ต่ำงประเทศ	และส�ำหรับบริษัทที่มีรำยได้มำกกว่ำ	100	ล้ำนบำท	ส่วนใหญ่จะมีรำยได้จำกกำรจัดจ�ำหน่ำย	Software	License	และบริกำร	
Software	as	a	Service	(SaaS)	ซ่ึงจะเป็นซอฟต์แวร์ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศประมำณร้อยละ	85	เป็นซอฟต์แวร์ท่ีผลติเองประมำณร้อยละ	15	

ระดับรายได้ จ�านวน
บริษัท

รายได้รวมปี 2559
(บาท)

สัดส่วนรายได้
ปี 2559

รายได้รวมปี 2560
(บาท)

สัดส่วนรายได้
ปี 2560

มำกกว่ำ	500	ล้ำนบำท 54 79,418,780,606 63.92% 84,164,311,876 65.84%

มำกกว่ำ	100-500	ล้ำนบำท 99 19,433,547,625 15.64% 21,254,539,433 16.63%

มำกกว่ำ	50-100	ล้ำนบำท 130 9,945,965,418 8.00% 9,245,091,275 7.23%

มำกกว่ำ	10-50	ล้ำนบำท 441 9,788,101,177 7.88% 10,113,629,895 7.91%

น้อยหว่ำหรือเท่ำกับ	10	ล้ำนบำท 1,650 5,668,632,187 4.56% 3,062,435,611 2.40%

รวม 2,374 124,255,027,012 100.00% 127,840,008,090 100.00%

ที่มำ	:	BSA	|	The	Software	Alliance
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ตัวอย่างบริษัทในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

	 ส�ำหรับกำรแข่งขันในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์นั้น	ผู้ประกอบกำรแต่ละรำยจะมีกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชั่นกำรใช้
งำนที่หลำกหลำยแตกต่ำงกัน	เพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนในแต่ละด้ำน	เช่น	ซอฟต์แวร์ส�ำหรับออฟฟิศส�ำนักงำน	ซอฟต์แวร์
ด้ำนบัญชี	ซอฟต์แวร์ด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรองค์กร	และซอฟต์แวร์ด้ำนกำรออกแบบ	เป็นต้น	ส�ำหรับซอฟต์แวร์ด้ำนกำรออกแบบที่เป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นซอฟต์แวร์เฉพำะด้ำน	ซอฟต์แวร์ประเภทน้ีจึงมักเป็นซอฟต์แวร์ท่ีพัฒนำโดยผู้พัฒนำซอฟต์แวร์จำก
ต่ำงประเทศ	และจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศไทย	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยแบบ	Non-Exclusive	จึงท�ำให้เกิด
กำรแข่งขนัระหว่ำงตวัแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์แต่ละรำย	โดยตวัแทนจ�ำหน่ำยรำยอืน่ของซอฟต์แวร์หลักทีก่ลุม่บรษิทัฯ	เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำย	มดีงันี้
	 SOLIDWORKS	 :	บริษัท	เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 ARCHICAD	 :	บริษัท	ทีม	คอนซัลติ้ง	เอนจิเนียริ่ง	แอนด์	แมเนจเมนท์	(มหำชน)	
	 	 	 		และบริษัท	ดีซีเอส	แอสโซซิเอทส์	จ�ำกัด
	 นอกจำกนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีกำรแข่งขันกับตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ด้ำนกำรออกแบบของจ้ำของผลิตภัณฑ์รำยอื่นๆ	 โดย
ซอฟต์แวร์ที่เป็นคู่แข่งและสำมำรถเทียบเคียงได้กับซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำย	 	 คือ	ซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ	Autodesk	 Inc.	ซึ่ง
เป็นผู้พัฒนำซอฟต์แวร์ด้ำนกำรออกแบบที่ครอบคลุมทั้งกำรออกแบบอุตสำหกรรม	และกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	เช่น	
ซอฟต์แวร์	AutoCAD	(ซอฟต์แวร์ออกแบบ	2	มติ)ิ		ซอฟต์แวร์	Inventor	(ซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบอตุสำหกรรม)	และ	ซอฟต์แวร์	Revit	
(ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง)	โดยซอฟต์แวร์ในกลุ่มของ	Autodesk	inc.	มีกำรแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ำย
ในประเทศไทยทั้งหมด	12	รำย	ได้แก่	

1.	บริษัท	ซินเนอร์จี้ซอฟต์	โซลูชั่น	จ�ำกัด	 	 	 7.	บริษัท	ซีซีเอ็ม	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด
2.	บริษัท	วี	อำร์	ดิจิตอล	จ�ำกัด		 	 	 	 8.		บริษัท	ทูพลัส	ซอฟท์	จ�ำกัด
3.	บริษัท	เอ็ม	เทคโนโลยีส์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด			 	 9.		บริษัท	พำดี	อินโนเวชั่น	จ�ำกัด
4.	บริษัท	เอสวีโอเอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	 	 	 	 10.	บริษัท	ภัทร	โปรเกรส	จ�ำกัด
5.	บริษัท	ไอ.ที.โซลูชั่น	คอมพิวเตอร์	(ไทยแลนด์)	จ�ำกัด	 	 11.	บริษัท	เอ็น	อำร์	ออโตเมชั่น	ซิสเต็มส์	จ�ำกัด
6.	บริษัท	แคดแคมไทย	จ�ำกัด	 	 	 	 12.	บริษัท	แอดวำนซ์	อินเตอร์	โซลูชั่น	จ�ำกัด

	 ทั้งนี้	ในกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยอื่น	กลุ่มบริษัทฯ	จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงและให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้บริกำร
ลกูค้ำเป็นส�ำคญั	ไม่ว่ำจะเป็นกำรจดัเตรยีมบคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและมคีวำมใส่ใจในกำรแก้ไขปัญหำให้ลูกค้ำผู้ใช้งำนได้อย่ำง
มปีระสิทธภิำพ	รวมถงึกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำงๆ	เพือ่ทีจ่ะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำเกีย่วกบัโซลช่ัูนด้ำนออกแบบได้อย่ำง
ครบวงจร	(One	Stop	Service)	ไม่ว่ำจะเป็น	บรกิำร	Subscription	Services	บรกิำรผลติชิน้งำนต้นแบบ	(Prototype)	และบรกิำรฝึกอบรม	เป็นต้น

ที่มำ	:	ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
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6 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ
6.1 ผลิตภัณฑ์สำาหรับการออกแบบ 3 มิติ

	 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ถือเป็นหัวใจส�ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	 ท่ียึดหลักในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้
แก่ลูกค้ำ	ซึ่งตลอดระยะเวลำกว่ำ	25	ปี	ที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ส�ำหรับกำร
ออกแบบ	3	มิติ	ทั้งด้ำนอุตสำหกรรม	และด้ำนสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำงจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสำกล
มำอย่ำงต่อเนื่อง	ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ	มีทีมผู้บริหำรที่มีควำมรู้ควำมช�ำนำญและประสบกำรณ์ในอุตสำหกรรมจัดจ�ำหน่ำยโซลูชั่นเพื่อ
กำรออกแบบ	3	มิติ	มำอย่ำงยำวนำนที่จะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกสินค้ำที่จะน�ำเสนอให้แก่ลูกค้ำ	เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำลูกค้ำได้รับผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภำพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

 (1) ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
 (ก)	ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย
	 ซอฟต์แวร์หลกัส่วนใหญ่ทีจ่ดัจ�ำหน่ำยเป็นซอฟต์แวรท์ี	่APP	และ	APP	Indo	ได้รบักำรแต่งตัง้ให้เปน็ตวัแทนจ�ำหน่ำยจำกเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์โดยตรง	และจะสั่งซื้อซอฟต์แวร์โดยตรงกับเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในต่ำงประเทศตำมค�ำสั่งซื้อที่ได้รับจำกลูกค้ำ	โดย	APP	และ	APP	
Indo	จะได้รบั	Serial	Number	ส�ำหรบัเปิดใช้งำนซอฟต์แวร์กำรจำกเจ้ำของผลติภณัฑ์	ซึง่ทมีงำนบรกิำรหลงักำรขำยจะน�ำซอฟต์แวร์ไปติด
ตั้งให้แก่ลูกค้ำเพื่อให้ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งำน
	 สัญญำตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ต่ำงๆ	ที่	APP	และ	APP	Indo	ได้รับจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์มีอำยุ	1-3	ปี	และส่วนใหญ่จะได้
รับสิทธิในกำรจัดจ�ำหน่ำยแบบไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว	(Non-Exclusive)	ซึ่งเป็นเงื่อนไขทำงกำรค้ำทั่วไปในธุรกิจซอฟต์แวร์	อย่ำงไรก็ตำม	
จำกกำรทีก่ลุม่บรษิทัฯ	มคีวำมสัมพนัธ์ทีด่กีบัเจ้ำของผลติภณัฑ์มำอย่ำงยำวนำน	ประกอบกบักำรทีก่ลุม่บรษิทัฯ	สำมำรถตอบสนองนโยบำย
ต่ำงๆ	ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 	 	ท�ำให้ผู้บริหำรม่ันใจว่ำจะได้รับควำมไว้วำงใจจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ในกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยอย่ำงต่อ
เนื่องในระยะยำว	

รำยละเอียดของซอฟต์แวร์ที่	APP	และ	APP	Indo	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	มีดังนี้

1. ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบอุตสาหกรรม (MEC)

ซอฟต์แวร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ประเทศ ประเภทสิทธิ อายุสัญญา
ด�าเนินการ

โดย

SOLIDWORKS
Dassault	Systems	

SOLIDWORKS	Corporation
สหรฐัอเมรกิำ

Non-exclusive
5	ปี	(31	มี.ค.	2561	-	31	มี.ค.	2566) 

ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี
APP

Non-exclusive
1	ปี	ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี 
(สัญญำเริ่ม	1	เม.ย.	2557)

APP	Indo

SolidCAM SolidCAM	Ltd. อสิรำเอล 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

ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี
APP
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2. ซอฟต์แวร์ส�าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมละการก่อสร้าง (AEC)

ซอฟต์แวร์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ประเทศ ประเภทสิทธิ อายุสัญญา ด�าเนินการ
โดย

ARCHICAD,	

MEP	Modeler

Graphisoft	SE ฮังกำรี 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. จีน Exclusive 2	ปี	(1	พ.ย.	2560	-	30	ต.ค.	2562)

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

APP

Exclusive 1	ปี	(1	ส.ค.	2562	-	31	ก.ค.	2563) APP	Indo

CADProfi CADProfi	Germany	
GmbH.

เยอรมนี 	Exclusive ไม่ก�ำหนดอำยุสัญญำ 
(สัญญำเริ่ม	1	มี.ค.	2558)

APP

CADEWA Fujitsu	Systems	Global	
Solutions	Sdn.	Bhd.

มำเลเซีย Non-exclusive 1	ปี	ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	

1	ปี(สัญญำเริ่ม	1	มี.ค.	2559)

APP

Eptar Éptár	Kft. ฮังกำรี Non-exclusive ไม่ก�ำหนดอำยุสัญญำ

(สัญญำเริ่ม	20	เม.ย.	2561)

APP

ArchiFM Tungsram	Innovative	
Solutions	Ltf.

ฮังกำรี Non-exclusive 2	ปี

(1	ม.ค.	2562	-	31	ธ.ค.	2563)

APP

ExtrAXION Alconsoft	SA กรีซ Non-exclusive 1	ปี	ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี

(สัญญำเริ่ม	21	ส.ค.	2558)

APP

Twinmotion Abvent	S.A. ฝรั่งเศส Non-exclusive ไม่ก�ำหนดอำยุสัญญำ

(สัญญำเริ่ม	15	เม.ย.	2558)

APP

Artlantis	 Abvent	S.A. ฝรั่งเศส Non-exclusive ไม่ก�ำหนดอำยุสัญญำ

(สัญญำเริ่ม	30	มี.ค.	2561)

APP

V-Ray Chaos	Software	Ltd. บลัแกเรยี Non-exclusive 1	ปี	ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	

1	ปี(สัญญำเริ่ม	2	ม.ค.	2561)

APP

Rhinoceros McNeel	Asia สหรฐัอเมรกิำ Non-exclusive ไม่ก�ำหนดอำยุสัญญำ

(สัญญำเริ่ม	1	เม.ย.	2561)

APP

Zbrush Pixologic	Inc. สหรฐัอเมรกิำ Non-exclusive ไม่ก�ำหนดอำยุสัญญำ

(สัญญำเริ่ม	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 สหรฐัอเมรกิำ Non-exclusive 2	ปี	(10	ก.ย.	2561	-2	ก.ย.	2563) APP

Prota Prota	Asia	Pte	Ltd สงิคโปร์ Exclusive	 1	ปี	(7	ก.พ.	2562	-	6	ก.พ.	2563) APP
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 (ข)	ซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย
	 ส�ำหรับซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยโดยตรงจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์จะเป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรับ
ใช้งำนทั่วไป	เช่น	Sketchup	Pro,	Adobe,	Microsoft	Window,	ESET	Aniti	Virus	ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	จะท�ำกำรสั่งซื้อจำกตัวแทนจ�ำหน่ำยที่
ได้รับกำรแต่งตั้งในประเทศเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ

 (2) ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ 3 มิติ และเครื่องสแกน 3 มิติ
 (ก)	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	และเครื่องสแกน	3	มิติ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย
	 ในกำรจดัหำผลติภณัฑ์เครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิและเครือ่งสแกน	3	มติ	ิกลุม่บรษิทัฯ	จะคดัเลอืกผลติภัณฑ์จำกผูผ้ลติทีไ่ด้รบักำรยอมรบั
ในเรื่องคุณภำพและเป็นผู้น�ำในตลำด	โดยกลุ่มบริษัทฯ	ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	และเครื่องสแกน	3	มิติ	ใน
ประเทศไทย	และประเทศอินโดนีเซียจำกผู้ผลิตรวม	3	รำย	ทั้งนี้	สัญญำตัวแทนจ�ำหน่ำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	และเครื่องสแกน	3	มิติ	ที่กลุ่ม
บริษัทฯ	ได้รับจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์มีอำยุ	1-2	ปี	และเป็นสิทธิในกำรจัดจ�ำหน่ำยโดยไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว	(Non-Exclusive)		

	 ในส่วนของเครื่องพิมพ์	3	มิติ	Stratasys	และเครื่องสแกน	3	มิติ	GOM	กลุ่มบริษัทฯ	จะท�ำกำรสั่งซื้อและน�ำเข้ำจำกผู้ผลิตในต่ำง
ประเทศเมื่อมีค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำ	โดยมี	Lead	Time	ประมำณ	30	วัน		
	 ทั้งนี้	ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย์	เรื่อง	ก�ำหนดให้เครื่องพิมพ์	3	มิติเป็นสินค้ำที่ต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรจัดระเบียบในกำรน�ำ
เข้ำมำในรำชอำณำจักร	พ.ศ.	2559	“เครื่องพิมพ์	3	มิติ	 (3D	Printer)”	 ถูกก�ำหนดให้เป็นสินค้ำท่ีต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรจัดระเบียบใน
กำรน�ำเข้ำมำในรำชอำณำจักร	ซึ่งผู้น�ำเข้ำจะต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในประกำศกรมกำรค้ำต่ำงประเทศ	เรื่องหลักเกณฑ์	
วธิกีำร	และเง่ือนไขในกำรน�ำเครือ่งพมิพ์	3	มติเิข้ำมำในรำชอำณำจกัร	พ.ศ.	2559	ทีก่�ำหนดให้ผูป้ระกอบธรุกจิน�ำเข้ำเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิต้อง
ด�ำเนินกำรดังต่อไปนี้
1.	 ผู้น�ำเข้ำเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ต้องยื่นขอข้ึนทะเบียนเป็นผู้น�ำเข้ำเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ต่อส�ำนักบริกำรกำรค้ำต่ำงประเทศ	กรมกำรค้ำต่ำง

ประเทศ		
2.	 ทุกครั้งที่จะมีกำรน�ำเข้ำเครื่องพิมพ์	3	มิติ	จะต้องยื่นแบบแจ้งรำยละเอียดกำรน�ำเข้ำเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ต่อกองบริหำรสินค้ำทั่วไป	กรม

กำรค้ำต่ำงประเทศ	ไม่น้อยกว่ำ	15	วัน	ก่อนน�ำเข้ำสินค้ำ
3.	 ทุกสิ้นเดือนมิถุนำยนและธันวำคมของทุกปี	ผู้น�ำเข้ำเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ต้องแจ้งรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรน�ำเข้ำ	กำรครอบครอง	กำร

จ�ำหน่ำยจ่ำยโอน	และกำรให้เช่ำหรือเช่ำซื้อ	 เครื่องพิมพ์	3	มิติ	 โดยต้องส่งรำยงำนดังกล่ำวภำยในวันท่ี	15	ของเดือนถัดไป	ต่อกอง
บริหำรกำรสินค้ำทั่วไป	กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ

ผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ ประเทศ ประเภทสิทธิ อายุสัญญา ด�าเนนิการ
โดย

เครื่องพิมพ์	3	มิติ	
Stratasys

Stratasys	AP	Limited สหรัฐอเมริกำ Non-exclusive 1	ปี	(1	ม.ค.	2562	-	31	ธ.ค.	2562) APP,	 
APP	Indo

เครื่องพิมพ์	3	มิติ
Desktop	Metal/1

Desktop	Metal,	Inc. สหรัฐอเมริกำ Non-exclusive 1	ปี	ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	
ปี(สัญญำเริ่ม	10	ม.ค.	2561)

APP

เครื่องสแกน	3	มิติ
GOM/2

Gom	GmbH. เยอรมนี Non-exclusive 1	ปี	ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	
ปี(สัญญำเริ่ม	1	ม.ค.	2562)

APP

Non-exclusive 1	ปี	ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	
ปี(สัญญำเริ่ม	1	ม.ค.	2562)

APP	Indo

หมำยเหตุ	:	 1/	ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ	อยู่ระหว่ำงท�ำกำรตลำดส�ำหรับเครื่อง	Desktop	Metal	

	 	 2/	กลุ่มบริษัทฯ	เริ่มจัดจ�ำหน่ำยเครื่องสแกน	3	มิติ	GOM	อย่ำงเป็นทำงกำรตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2562
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	 โดยบรษิทัฯ		ได้ด�ำเนนิกำรขอขึน้ทะเบยีนเป็นผูน้�ำเข้ำเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิต่อส�ำนกับรกิำรกำรค้ำต่ำงประเทศ	กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ	
และได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่	14	กรกฎำคม	2559	

 อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์	3	มิติ	
	 เพื่อให้สำมำรถบริกำรลูกค้ำได้อย่ำงประสิทธิภำพ	กลุ่มบริษัทฯ	จึงต้องมีอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำรอง
ไว้ให้เพยีงพอต่อกำรให้บรกิำรแก่ลกูค้ำตลอดเวลำ	โดยกลุม่บรษิทัฯ	ก�ำหนดรอบกำรสัง่ซือ้อปุกรณ์และวสัดสุิน้เปลอืงของเครือ่งพมิพ์	3	มติิ	
จำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศทุกเดือน	และจะพิจำรณำกำรสั่งซื้อตำมปริมำณสินค้ำคงเหลือขั้นต�่ำ	(Minimum	Stock)	ที่ก�ำหนดไว้		ซึ่งมี	Lead	
Time	ประมำณ	7-15	วัน	

 (ข)	เครื่องพิมพ์	3	มิติที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย
ส�ำหรับเครื่องพิมพ์	3	มิติที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	ได้แก่	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ยี่ห้อ	Sindoh	ยี่ห้อ	FormLab	และยี่ห้อ	XYZ	
กลุ่มบริษัทฯ	จะท�ำกำรสั่งซื้อเครื่องพิมพ์	3	มิติ	รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องพิมพ์	3	มิติจำกผู้ผลิต	หรือตัวแทนจ�ำหน่ำยที่
ได้รับกำรแต่งตั้งในประเทศไทยเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ	

 (3) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรขำยในลักษณะโครงกำร	(Project)	ให้แก่ลูกค้ำที่เป็นสถำบันกำรศึกษำหรือหน่วยงำนภำครัฐ	ซึ่งในสัญญำจะ
ระบุให้จัดหำอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่นๆ	เช่น	คอมพิวเตอร์	เครื่องมือและอุปกรณ์	เป็นต้น	โดยกลุ่มบริษัทฯ	จะจัดซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวตำมรำย
ชือ่ผู้ขำยทีก่�ำหนดในสญัญำ	หรอืจำกรำยชือ่ผูข้ำยทีผ่่ำนกำรคดักรองและอยูใ่นทะเบยีน	Approved	Vendor	List	ของกลุม่บรษิทัฯ		นอกจำก
นี้	ยังมีบำงกรณีท่ีลูกค้ำจะสั่งซ้ือซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยพร้อมกับกำรส่ังซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	หรือ
จัดหำซอฟต์แวร์อื่นๆ	 เพื่อให้กำรใช้ซอฟต์แวร์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยสำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	กลุ่มบริษัทฯ	จะอ�ำนวย
ควำมสะดวกให้แก่ลูกค้ำในกำรจัดหำคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ	จำกผู้จัดจ�ำหน่ำยในประเทศ	 โดยคัดเลือก
จำกรำยชื่อผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำในเรื่องของคุณภำพและบริกำรที่เป็นที่ยอมรับและอยู่ใน	Approved	Vendor	List	ของ
กลุ่มบริษัทฯ	

ตารางแสดงสัดส่วนการซื้อซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์จากในประเทศและต่างประเทศ

แหล่งที่มา

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ล้าน
บาท

ร้อย
ละ

ต่ำงประเทศ 213.13 83.62 242.96 77.53 258.48 80.50 265.15 70.40

ในประเทศ 41.76 16.38 70.42 22.47 62.59 19.50 88.32 29.60

มูลค่าการซื้อซอฟต์แวร์
และผลิตภัณฑ์รวม

254.99 100.00 313.38 100.00 321.01 100.00 353.47 100.00

	 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นว่ำกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นส�ำหรับกำรออกแบบท่ีกลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่
เป็นกำรสั่งซื้อจำกต่ำงประเทศ	โดยในปี	2559-2562	กลุ่มบริษัทฯ	มียอดส่ังซื้อซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	จำก	DSSW	คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยะ	34-47	ของมูลค่ำกำรซื้อซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์รวมของกลุ่มบริษัทฯ

 6.2  เครือ่งจกัรสำาหรบังานบรกิารผลิตชิน้งานต้นแบบ (Prototype) และการผลติแบบ Low Volume Production 

	 กำรผลิตชิ้นงำนต้นแบบ	(Prototype)	และกำรผลิตแบบ	Low	Volume	Production	ของ	RP	เป็นกำรผลิตชิ้นงำนแบบอัตโนมัติ
ที่ได้รับกำรรับรองระบบบริหำรงำนคุณภำพ	ISO	9001:2015	จำกสถำบัน	UKAS	ประเทศอังกฤษ	โดย	RP	จะพิจำรณำเลือกใช้เครื่องจักร
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ประเภทต่ำงๆ	ตำมควำมเหมำะสมของกำรผลติงำนชิน้งำนแต่ละประเภท	โดยใช้ไฟล์งำน	3	มติ	ิทีไ่ด้รบัจำกลกูค้ำ	เมือ่ท�ำกำรผลติเรยีบร้อย
แล้วเจ้ำหน้ำที่	QC	จะตรวจสอบคุณภำพของชิ้นงำนที่ผลิตได้ก่อนด�ำเนินกำรส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ	ทั้งนี้	RP	มีเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิตชิ้น
งำนต้นแบบ	(Prototype)	และกำรผลิตแบบ	Low	Volume	Production	ตำมรำยละเอียด	ดังนี้

• เครื่องพิมพ์	3	มิติ	 :	 เป็นเครื่องจักรส�ำหรับผลิตชิ้นงำนต้นแบบท่ีมีควำมละเอียดสูง	สำมำรถเลือกใช้วัสดุได้หลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็น
เทอร์โมพลำสติกหรือพลำสติกเหลว	และสำมำรถสร้ำงแบบจ�ำลองผลิตภัณฑ์ได้อย่ำงรวดเร็ว	จึงเหมำะส�ำหรับใช้ในกำรผลิตชิ้นงำน
ต้นแบบ	(Prototype)	โดย	RP	มีเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ทั้งหมดจ�ำนวน	5	เครื่อง	แบ่งเป็น	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ระบบฉีดเส้นพลำสติก	(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�ำหรับกำรสร้ำงแม่พิมพ์ซิลิโคน	และกำรฉีดพลำสติก	ซึ่งเหมำะส�ำหรับใช้ในกำรผลิต
ชิ้นงำนจ�ำนวนน้อย	(Low	Volume	Production)	โดย	RP	มีเครื่อง	Vacuum	Casting	จ�ำนวน	1	เครื่อง	

• เครื่อง	CNC	(Computer	Numerical	Control)	:	ใช้กัดชิ้นงำนโลหะเพื่อขึ้นเป็นรูปทรงตำมไฟล์	3	มิติ	ที่ออกแบบ	เหมำะส�ำหรับผลิต
ชิ้นงำนต้นแบบที่เป็นโลหะ	โดย	RP	มีเครื่อง	CNC	จ�ำนวน	1	เครื่อง

	 ส�ำหรับกำรจัดหำอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองของเครื่องท่ีใช้ในกำรผลิตน้ัน	RP	จะส่ังซื้อ	 โดยพิจำรณำจำกปริมำณกำรสินค้ำคง
เหลือขั้นต�่ำ	 (Minimum	Stock)	ที่ก�ำหนดไว้	ซึ่งหำกปริมำณลดลงจนถึงปริมำณข้ันต�่ำท่ีก�ำหนด	จะด�ำเนินกำรส่ังซื้อจำกผู้จัดจ�ำหน่ำยใน
ประเทศ	ซึ่งมี	Lead	Time	ประมำณ	3-5	วัน

ควำมสำมำรถในกำรผลิตชิ้นงำนของเครื่องจักรแต่ละประเภท	สรุปได้ดังนี้

ประเภท

เครือ่งจกัร
การใช้ก�าลังการผลิต ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เครื่อง	3D	
Printer

-	FDM

ก�ำลังกำรผลิตเต็มที่ต่อปี	(ชั่วโมง) 31,104.00 23,328.00 23,328.00 23,328.00

ปริมำณกำรผลิตจริง		(ชั่วโมง) 13,137.41 10,943.46 7,585.59 9,099.52

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต	(ร้อยละ) 42.24 46.91 32.52 39.01

เครื่อง	3D	
Printer

-	Ployjet

ก�ำลังกำรผลิตเต็มที่ต่อปี	(ชั่วโมง) 7,776.00 7,776.00 7,776.00 7,776.00

ปริมำณกำรผลิตจริง	(ชั่วโมง) 445.00 531.00 569.00 562.00

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต	(ร้อยละ) 5.72 6.83 7.32 7.23

เครื่อง	3D	
Printer

ก�ำลังกำรผลิตเต็มที่ต่อปี	(ชั่วโมง) - - - 7,776.00

-	SLA ปริมำณกำรผลิตจริง	(ชั่วโมง) - - - 1,189.00

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต	(ร้อยละ) - - - 15.29
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6.3 ศูนย์ฝึกอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบ

(1)	ศูนย์ฝึกอบรม
	 DETI		ให้บรกิำรฝึกอบรมกำรใช้งำนซอฟต์แวร์เพือ่กำรออกแบบ	โดยซอฟต์แวร์ทีใ่ช้เป็นซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรฝึกอบรมโดยเฉพำะ	
(Training	License)	ซึ่ง	DETI	ได้รับกำรสนับสนุนค่ำซอฟต์แวร์จำกเจ้ำของซอฟต์แวร์	ณ	วันที่	31	มีนำคม	2562	DETI	มี	2	สำขำ	ประกอบ
ด้วย	ห้องฝึกอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น	8	ห้อง	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้
	 (1)	สำขำบำงนำ	ตั้งอยู่ที่	324/36	อำคำรบำงนำเรสซิเด้นซ์	ถนนสรรพำวุธ	แขวงบำงนำเหนือ	เขตบำงนำ	กรุงเทพมหำนคร	โดยมี
ห้องฝึกอบรมทั้งหมด	7	ห้อง	สำมำรถรองรับจ�ำนวนผู้เข้ำอบรมได้สูงสุด	86	คน
	 (2)	สำขำบ่อวิน	ตั้งอยู่ที่	116/128-29	หมู่	3	ต�ำบลบ่อวิน	อ�ำเภอศรีรำชำ	จังหวัดชลบุรี	โดยมีห้องฝึกอบรมจ�ำนวน	1	ห้อง	สำมำรถ
รองรับจ�ำนวนผู้เข้ำอบรมได้สูงสุด	12	คน

ทั้งนี้	ศูนย์ฝึกอบรมของ	DETI	มีอัตรำกำรใช้ประโยชน์จำกห้องฝึกอบรม	ดังนี้

ประเภท

เครือ่งจกัร
การใช้ก�าลังการผลิต ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เครื่อง	
Vacuum	

Casting

ก�ำลังกำรผลิตเต็มที่ต่อปี		
(ชั่วโมง)

- 2,880.00 2,880.00 2,880.00

ปริมำณกำรผลิตจริง		
(ชั่วโมง)

- 1,946.00 713.70 672.50

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต	(ร้อยละ) - 67.57 24.76 23.35

เครื่อง	CNC ก�ำลังกำรผลิตเต็มที่ต่อปี	(ชั่วโมง) - 2,880.00 2,880.00 2,880.00

ปริมำณกำรผลิตจริง	(ชั่วโมง) - 547.30 1,040.70 1,098.00

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต	(ร้อยละ) - 19.00 36.14 38.13

รวม ก�ำลังกำรผลิตเต็มที่ต่อปี	(ชั่วโมง) 38,880.00 36,864.00 36,864.00 44,640.00

ปริมำณกำรผลิตจริง	(ชั่วโมง) 13,582.41 13,967.76 9,908.29 12,621.02

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต	(ร้อยละ) 34.93 37.89 26.88 28.27
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(2)	ผู้สอน	(Trainer)
	 DETI	ให้บริกำรฝึกอบรมโดย	Trainer	ที่มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญและมีประสบกำรณ์ในกำรประยุกต์ใช้งำนโปรแกรม	ปัจจุบัน	
DETI	มี	Trainer	จ�ำนวน	10	คน	ที่เป็นพนักงำนประจ�ำ	ซึ่งล้วนเป็นมืออำชีพท่ีมีควำมพร้อมท้ังด้ำนเทคนิคกำรสอน	ประสบกำรณ์จริงใน
กำรท�ำงำน	และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรใช้งำนโปรแกรม	โดย	Trainer	จะต้องผ่ำนกำรอบรมและได้รับกำรรับรอง	(Certified)	จำกเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์	เพื่อเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงควำมรู้ควำมสำมำรถของ	Trainer	รวมถึงคุณภำพกำรฝึกอบรมของ	DETI	
นอกจำกนี	้DETI	ยงัมกีำรว่ำจ้ำง	Trainer	พเิศษจำกภำยนอก	ทีเ่ป็นผูท้ีม่คีวำมเชีย่วชำญและประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนในเชงิลกึเพือ่ถ่ำยทอด
ควำมรู้และประสบกำรณ์ส�ำหรับหลักสูตรขั้นสูงที่	DETI	จะจัดขึ้นเป็นครั้งครำวตำมควำมเหมำะสม	เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมได้รับประโยชน์จำก
กำรฝึกอบรมอย่ำงเต็มที่และมีประสิทธิภำพ

(3)	หลักสูตรกำรฝึกอบรม
	 ในกำรพิจำรณำหลักสูตรกำรฝึกอบรมที่จะเปิดสอนน้ัน	DETI	จะพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของผู้เข้ำอบรมเป็นหลัก	โดยผู้
บริหำรและหัวหน้ำ	Trainer	จะพิจำรณำปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้มีควำมเหมำะสมและตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ	รวมถึงแนวโน้มกำร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้ำนกำรออกแบบอย่ำงสม�่ำเสมอ	 	ในกำรจัดหลักสูตรกำรฝึกอบรม	Trainer	จะต้องก�ำหนดเน้ือหำกำรอบรม
สอนและระยะเวลำกำรอบรมที่เหมำะสมแก่กลุ่มลูกค้ำแต่ละประเภท	 รวมถึงจัดท�ำคู่มือประกอบกำรอบรม	ซึ่งจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ
จำกหวัหน้ำ	Trainer	ทัง้น้ี	คูม่อืหรอืเอกสำรทีจ่ะใช้ในกำรอบรมนัน้ม	ีทัง้ทีเ่ป็นกำรต�ำรำกำรฝึกสอนมำตรฐำนที	่DETI	ได้รบัสทิธจิำกเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์	และต�ำรำที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชำญในแต่ละเรื่อง	

7 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

	 -ไม่มี-

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จ�ำนวนผู้เข้ำอบรมสูงสุดที่สำมำรถรองรับได้	
(คน/ปี)

22,837 24,795 25,643 25,578

จ�ำนวนผู้เข้ำอบรม	(ไม่รวม	Onsite	training)	(คน) 9,974 9,134 9,537 9,844

อัตรำกำรใช้ประโยชน์จำกห้องฝึกอบรม	(ร้อยละ) 43.67 36.84 37.19 38.49

ผู้เข้ำอบรมในส่วน	Onsite	training	(คน) 952 872 1,337 1,930
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ปัจจัยความเสี่ยง

1	ความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจ

2	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

	 กำรลงทุนในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยในครั้งนี้	ผู้ลงทุนควร
พจิำรณำปัจจยัควำมเสีย่งอนัอำจจะเกดิขึน้ได้กบักลุม่บรษิทัฯ	นอก
เหนือจำกปัจจัยควำมเสี่ยงที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้อำจมีควำม
เสี่ยงอื่นๆ	ซึ่งอำจเกิดขึ้นในอนำคตที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่อำจทรำบได้
ในขณะนี้	 หรือเป็นควำมเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทฯ	พิจำรณำในขณะน้ี
ได้ว่ำไม่มีผลกระทบในสำระส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ	ดังนั้น	 ในกำรลงทุนผู้ลงทุน	ควรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ	
โดยปัจจยัควำมเสีย่งท่ีส�ำคญัของกลุม่บรษิทัฯ	รวมทัง้แนวทำงกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงสำมำรถสรุปได้	ดังนี้

	 กลุ่มบริษัทฯ	ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์ส�ำหรับ
กำรออกแบบ	 3	 มิติ	 อย่ำงครบวงจร	 ท้ังซอฟต์แวร ์ส�ำหรับ
ออกแบบอุตสำหกรรม	 (Mechanical	 Solution	 :	MEC)	และ
สถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	 (Architecture	Engineering	&	
Construction	 :	AEC)	รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิต	ิ
(Hardware)		ตลอดจนกำรให้บรกิำรต่ำงๆ	ท่ีเกีย่วเน่ือง	ซึง่เป็นธรุกจิ
ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วตำมเทคโนโลยีท่ีมีกำรพัฒนำ
และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ	ดังนั้น	หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี	และกลุ่มบริษัทฯ	ไม่สำมำรถติดตำมและปรับตัว
ได้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว	 เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลูกค้ำได้อย่ำงทันกำรณ์	อำจส่งผลให้สูญเสียฐำนลูกค้ำ	และ
อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ	
	 จำกกำรท่ีผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทฯ	มีประสบกำรณ์ใน
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยโซลูชั่นเพื่อกำรออกแบบ	3	มิติ	มำนำนกว่ำ		25	
ปี	ท�ำให้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจในธรุกจิ	รวมถงึอตุสำหกรรมเป็นอย่ำง
ดี	กลุ่มบริษัทฯ	จึงตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำว	และได้ให้ควำม
ส�ำคัญในกำรสรรหำผลิตภัณฑ์อย่ำงมำก	 โดยจะเน้นซอฟต์แวร์
และผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภำพสูงจำก
เจ้ำของผลติภณัฑ์ช้ันน�ำของโลก	ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ	สำมำรถจดัหำ
ผลิตภัณฑ์เข้ำสู่ตลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้
อย่ำงต่อเนือ่ง	นอกจำกนี	้กำรทีเ่จ้ำของผลติภัณฑ์ทีเ่ป็นพนัธมติรทีดี่
ของกลุ่มบรษิทัฯ	ไม่ว่ำจะเป็น	Dassault	Systems	SOLIDWORKS	
Corporation,	Graphisoft	SE,	Stratasys	AP	Limited	ล้วนเป็นผู้น�ำ
ในตลำด	จึงมีกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่ตลอด
เวลำ	อีกท้ังยังมีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้	 รวมถึงข้อมูลข่ำวสำร
เกี่ยวกับแนวโน้มหรือกำรเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีต่ำงๆ	ให้แก่
กลุ่มบริษัทฯ	 รวมถึงกลุ่มบริษัทฯ	ยังส่งเสริมให้พนักงำนในทุก
ระดับที่เก่ียวข้องติดตำมข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ

	 ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	อยู่ในอุตสำหกรรมจัดจ�ำหน่ำย
ซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	 มิติ	 ไม่ว่ำจะเป็น
เครื่องพิมพ์	3	มิติ	(3D	Printer)	เครื่องสแกน	3	มิติ	(3D	Scanner)	
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีกำรแข่งขันสูง	ทั้งกำรแข่งขันระหว่ำงกลุ่มผู้พัฒนำ
เทคโนโลยทีีจ่ะพฒันำสนิค้ำของตวัเองให้ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ของผู้ใช้งำน	เพือ่แย่งชงิส่วนแบ่งทำงกำรตลำด	โดยกำรพฒันำและ
ออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	หรือกำรแข่งขันระหว่ำงผู้
ประกอบกำรทีเ่ป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	และ/หรอืผลติภณัฑ์ด้ำน
กำรออกแบบ	3	มิติ	ที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทฯ		ซึ่ง
ผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยต่ำงมุง่เน้นในกำรสร้ำงควำมแตกต่ำงของ
สินค้ำ	 โดยกำรน�ำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ	ที่มีประสิทธิภำพ	ควบคู่
ไปกับกำรใช้กลยุทธ์กำรตลำดเพื่อดึงดูดลูกค้ำ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์	และกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ	 เช่น	กำร
ขำยซอฟต์แวร์เป็นแพ็กเกจ	กำรให้ส่วนลด	หรือกำรให้ซอฟต์แวร์
เพือ่ทดลองใช้งำนได้โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย	เป็นต้น	เพือ่ให้ลกูค้ำทดลอง
ใช้งำนผลติภณัฑ์	และมุง่หวงัให้ลกูค้ำมำซือ้ผลติภณัฑ์ทีต่นเองจดั
จ�ำหน่ำยเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำดของตนเอง	
	 อย่ำงไรก็ตำม	 เน่ืองจำกซอฟต์แวร์และโซลูชั่นหลัก
ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ที่กลุ่มบริษัทฯ	 จัดจ�ำหน่ำยไม่ว่ำจะเป็น
ซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบอุตสำหกรรม	 (MEC)	ซอฟต์แวร์
ส�ำหรับออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	 (AEC)	อย่ำง
ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	และซอฟต์แวร์	ARCHICAD	รวมถึง
เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ยี่ห้อ	Stratasys	ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ช้ันน�ำของ
โลกที่มีประสิทธิภำพสูง	 และมีกำรพัฒนำและเพิ่มฟังก์ช่ันกำร
ท�ำงำนของผลติภัณฑ์ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ช้
งำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกขึน้อยู่ตลอดเวลำ	รวมถงึได้รบักำร
ยอมรับจำกกลุม่ผู้ใช้งำนอย่ำงแพร่หลำยในระดบัสำกล	จึงท�ำให้มี
ฐำนลกูค้ำทีใ่ช้งำนทีก่ว้ำง	ทัง้ทีเ่ป็นวศิวกร	สถำปนกิ	ผูร้บัเหมำ	รวม
ไปจนถงึนกัศกึษำ	และ/หรอืสถำบนักำรศกึษำต่ำงๆ	ทีใ่ช้ซอฟต์แวร์
อย่ำง	SOLIDWORKS	ในหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอน		ซึง่เป็นกลยทุธ์

หลักในกำรสร้ำงฐำนลูกค้ำในประเทศไทยของ	SOLIDWORKS	ได้
อย่ำงแข็งแกร่งจนถึงปัจจุบัน
	 นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังให้ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกกับ
กำรให้บริกำรเพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกคำ้ได้อยำ่งครบถ้วน	
เช่น	บริกำร	Subscription	Services	บริกำรผลิตชิ้นงำนต้นแบบ	
(Prototype)	และบรกิำรฝึกอบรม	ทีช่่วยท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ	สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเกีย่วกบัโซลูชัน่ด้ำนออกแบบได้
อย่ำงครบวงจร	(One	Stop	Service)	รวมไปถึงกำรพัฒนำฟังก์ชั่น
พิเศษ	 เช่น	 สร้ำง	 Library	 ที่ เป็นอุปกรณ์มำตรฐำนส�ำหรับ
ประเทศไทยเพื่อให้ลูกค้ำของบริษัทฯ	ใช้งำนโดยเฉพำะ	เมื่อผนวก
กบับรกิำรหลงักำรขำยท่ีมคีณุภำพระดบัมอือำชพี	ซึง่เป็นกำรสร้ำง
ควำมแตกต่ำงและสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มบริษัทฯ	
จัดจ�ำหน่ำย	ส่งผลให้ลูกค้ำเกิดควำมมั่นใจและไว้วำงใจในกำรใช้
บริกำรกับกลุ่มบริษัทฯ	อย่ำงต่อเนื่อง
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3	ความเสี่ยงจากสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

4	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์	SOLIDWORKS

	 กำรละเมิดลิขสิทธิ์เป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ทั่วโลก	ทั้งจำกกำรลักลอบใช้งำนซอฟต์แวร์โดยไม่เสีย
ค่ำใช้จ่ำยหรือกำรลักลอบน�ำซอฟต์แวร์ไปจ�ำหน่ำยในรำคำถูก	ดัง
นั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ที่มีรำยได้หลักมำจำกกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	
จงึอำจได้รบัผลกระทบจำกปัญหำกำรละเมดิลขิสทิธิใ์นลักษณะดงั
กล่ำว	และอำจส่งผลต่อยอดขำยและภำพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่
กลุ่มบริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยได้
	 บรษิทัฯ	ให้ควำมส�ำคญัเกีย่วกบัปัญหำกำรละเมดิลขิสทิธิ์
ซอฟต์แวร์	 โดยกรณีที่บริษัทฯ	พบกำรใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธ์ิ	
บริษัทฯ	จะแจ้งเตือนผู้ใช้งำนและช้ีแจงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรใช้
ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์	 ซึ่งหำกลูกค้ำยังไม่ด�ำเนินกำรให้ถูกต้อง	
บริษัทฯ	จะแจ้งเรื่องให้เจ้ำของซอฟต์แวร์รับทรำบเพื่อด�ำเนินกำร
ตรวจสอบและพจิำรณำด�ำเนนิกำรต่อไป	อย่ำงไรกต็ำม	ซอฟต์แวร์
ที่กลุ่มบริษัทฯ	 เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยนั้นมีระบบป้องกันกำรท�ำซ�้ำ	
ดัดแปลง	หรือลักลอบน�ำซอฟต์แวร์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต	ซึ่ง
ผูท้ีจ่ะใช้งำนซอฟต์แวร์จะต้องได้รบั	Serial	Number	ทีก่�ำหนดโดย
เจ้ำของผลติภณัฑ์	เพือ่ทีจ่ะน�ำไปเปิดใช้งำนซอฟต์แวร์	ประกอบกบั
เจ้ำของผลิตภัณฑ์หลักที่กลุ่มบริษัทฯ	เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยได้เข้ำ
ร่วมเป็นสมำชกิของกลุม่พนัธมติรซอฟต์แวร์	(BSA	:The	Software	
Alliance)	ทีเ่ป็นองค์กรระดบัสำกลทีมุ่ง่เน้นในกำรสนับสนนุให้เกดิ
กำรบงัคบัใช้กฎหมำยเพือ่กำรคุม้ครองสทิธิใ์นทรพัย์สนิทำงปัญญำ	
รวมถึงกำรตรวจจับผู้ลักลอบใช้ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์	 ซึ่งผู้ที่
กระท�ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ต้องระวำงโทษจ�ำคุก	และ/หรือโทษปรับ
แล้วแต่กรณีตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธ์ิ	พ.ศ.	2537	 	นอกจำกน้ี	
จำกผลส�ำรวจกำรใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลก	ประจ�ำปี	2560	ของ	BSA	
พบอัตรำกำรละเมิดลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์	หรือกำรใช้ซอฟต์แวร์โดย
ไม่ม	ีLicense	ในประเทศไทย	อยูท่ีร้่อยละ	66	ในปี	2560	ลดลงจำก
ร้อยละ	69	ในปี	2558	ซึง่ส่วนหนึง่เกดิจำกกำรทีผู่ป้ระกอบกำรส่วน
ใหญ่ให้ควำมส�ำคญักบัควำมปลอดภยัของระบบข้อมลูสำรสนเทศ
มำกยิง่ขึน้	จงึหลกีเลีย่งกำรใช้ซอฟต์แวร์ละเมดิลขิสทิธิ	์ทีเ่ป็นสำเหตุ
หนึ่งที่ท�ำให้ข้อมูลขององค์กรถูกเข้ำถึงโดยไม่ได้รับอนุญำต	ดังนั้น	
ผูบ้รหิำรจงึเชือ่มัน่ว่ำจะได้รบัผลกระทบจำกควำมเสีย่งดงักล่ำวไม่
มำกนัก

	 หน่ึงในผลิตภณัฑ์หลักท่ีกลุ่มบรษิทัฯ	เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	
คือ	ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ท่ีพฒันำโดย	DSSW	ซึง่ในปี	2559-
2561	และงวด	9	เดือนแรกปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำร
ขำยและบริกำรที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์	SOLIDWORKS	คิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ	45-60	ของรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร
รวม	โดยสัญญำฉบับปัจจุบัน	 ให้สิทธิบริษัทฯ	ในกำรเป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	เป็นระยะเวลำ	5	ปี	เริ่มตั้งแต่
วันที่	31	มี.ค.	2561	ถึงวันที่	31	มี.ค.	2566	และจะต่ออำยุอัตโนมัติ
ครำวละ	1	ปี	หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญำ
ล่วงหน้ำ	ดงันัน้	หำกในอนำคต	DSSW	มกีำรเปลีย่นแปลงนโยบำย
ทำงธุรกิจ	(Business	Model)	หรือกลุ่มบริษัทฯ	ถูกยกเลิกสัญญำ
กำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย	หรือไม่ได้รับกำรต่อสัญญำ	หรืออำจมี
กำรเพิ่มหรือลดตัวแทนจ�ำหน่ำย	อำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และ
ผลประกอบกำรของกลุ่มบริษัทฯ	อย่ำงมีนัยส�ำคัญ
	 DSSW	มีนโยบำยในกำรให้สิทธิในกำรจัดจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ผ่ำนตวัแทนจ�ำหน่ำยเป็นหลกั	ซึง่	APP	ได้รับสทิธใินกำร
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ในประเทศไทย
จำก	DSSW	ตั้งแต่ปี	2540	ตลอดระยะเวลำกว่ำ	20	ปี	ที่ผ่ำนมำ	
บริษัทฯ	สำมำรถด�ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตำมนโยบำยและแผน
ธุรกิจของ	DSSW		ได้เป็นอย่ำงดี	โดยกลุ่มบริษัทฯ	ได้วำงกลยุทธ์
ในกำรน�ำเสนอ	SOLIDWORKS	ให้แก่สถำบนักำรศึกษำเพือ่ใช้เป็น
หลักสูตรกำรสอนให้แก่นักเรยีนนักศึกษำ	ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของกำร
เรียนรู้ที่จะพัฒนำไปสู่ผู้ใช้งำนจริงในกำรท�ำงำนให้แก่องค์กร	หรือ
หน่วยงำนต่ำงๆ	จึงเป็นส่วนส�ำคัญท่ีท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ	สำมำรถ
สร้ำงฐำนลูกค้ำผู้ใช้งำน	SOLIDWORKS	ได้อย่ำงแข็งแกร่ง	และ
สะท้อนมำสู่ยอดขำยที่เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	จนท�ำให้ซอฟต์แวร์	
SOLIDWORKS	เป็นซอฟต์แวร์กำรออกแบบอุตสำหกรรมที่ได้รับ
ควำมนิยมเป็นอันดับต้นๆ	ในประเทศไทย	ประกอบกับกำรที่กลุ่ม
บริษัทฯ	มีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับ	DSSW	มำอย่ำงยำวนำน	ซึ่งเห็นได้
จำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับควำมไว้วำงใจจำก	DSSW	ในกำรได้
รบัสทิธเิป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ในประเทศพม่ำ	และอนิโดนเีซยี
เพิ่มเติม	 ผู้บริหำรจึงเชื่อมั่นว่ำกลุ่มบริษัทฯ	จะได้รับกำรสนับสนุน
และไว้วำงใจจำก	DSSW	ได้อย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยำว	
	 อย่ำงไรก็ตำม	กลุ่มบริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดัง
กล่ำว	จึงมีนโยบำยท่ีจะลดควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพิงผลิตภัณฑ	์
SOLIDWORKS	จำกกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	 เช่น	
เครื่องพิมพ์	3	มิติ	 ย่ีห้อ	Stratasys	 ท่ีบริษัทฯ	ได้รับกำรแต่งตั้งให้
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยในปี	2551		และซอฟต์แวร์	ARCHICAD	ทีเ่ป็น
ซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	(AEC)		
ซึง่บรษิทัฯ	ได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยในปี	2553	ส่งผลให้
สดัส่วนกำรพึง่พงิรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำรทีเ่กีย่วข้องกบักำรเป็น
ตวัแทนจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์	SOLIDWORKS	ทยอยลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง

ของเทคโนโลยใีหม่ๆ	อย่ำงใกล้ชดิทัง้จำกกำรเข้ำร่วมประชมุอบรม
สัมมนำที่จัดโดยเจ้ำของผลิตภัณฑ์อย่ำงสม�่ำเสมอ	 เพื่อให้ทันต่อ
กระแสกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว	
และสำมำรถน�ำมำปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรให้บรกิำรทีท่นัสมัยและ
ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว
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5	ความเสีย่งจากการพึง่พงิผูบ้ริหารหลกัใน
			การประกอบธรุกจิ

6	ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากร

7	ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 จำกกำรที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ	คือ	นำย
ประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์	 เป็นผู้มีประสบกำรณ์ในธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย
โซลูชั่นด้ำนกำรออกแบบ	3	 มิติ	มำเป็นเวลำนำนกว่ำ	25	ปี	จึงมี
ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย
โซลูชั่นด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	อย่ำงลึกซึ้ง	เป็นผู้ก�ำหนดนโยบำย
หลักในกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรคัดเลือก
ผลติภณัฑ์	กลยทุธ์ทำงกำรตลำด	รวมไปถงึกำรจดักจิกรรมทำงกำร
ตลำดต่ำงๆ	เพื่อให้เข้ำถึงกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยใหม่ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง	
อกีท้ังยงัมีควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัเจ้ำของผลติภัณฑ์ระดับโลกมำกมำย	
นอกจำกนี	้สญัญำตวัแทนจ�ำหน่ำย	ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ซึง่
บรษิทัฯ	ได้รบัสทิธจิำก	DSSW	ยงัก�ำหนดให้	นำยประภำส	ตัง้อดลุย์
รตัน์	ทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่จะต้องด�ำรงสดัส่วนกำรถอืหุ้นมำกกว่ำร้อย
ละ	50	ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ	มคีวำมเสีย่งในกำรพึง่พงิผูบ้รหิำรหลกัใน
กำรบรหิำรงำน	ซึง่หำกมกีำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำร	หรอืสดัส่วนกำร
ถือหุ้นของ	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์	ลดลงต�่ำกว่ำข้อก�ำหนดใน
สัญญำอำจส่งผลต่อกำรบริหำรงำนและกำรด�ำเนินงำนของกลุ่ม
บริษัทฯ	ได้
	 อย่ำงไรกต็ำม	จำกกำรที	่นำยประภำส	ตัง้อดลุย์รตัน์	เป็น
ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ	ในสัดส่วนร้อยละ	57.14	
ของทุนช�ำระแล้วของบริษัทฯ	ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งน้ี		
จะเป็นแรงจูงใจและท�ำให้มั่นใจได้ว่ำ	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์	
จะยังคงเป็นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรหลักของกลุ่ม
บรษัิทฯ	ต่อไป	และ	นำยประภำส	ตัง้อดลุย์รตัน์	ได้ให้ค�ำรบัรองว่ำจะ
ด�ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ	ไม่ให้ต�่ำกว่ำร้อยละ	50	ตลอด
ระยะเวลำของสญัญำตวัแทนจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	
ฉบับปัจจุบัน	ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่	31	 มีนำคม	2566	 	 เพ่ือให้เป็น
ไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญำ	นอกจำกนี้	ปัจจุบัน	กำรบริหำร
จัดกำรของกลุ่มบริษัทฯ	มีแนวทำงในกำรบริหำรงำนที่เป็นอย่ำง
มอือำชพีมำกขึน้	โดยมกีำรก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและของแต่ละ
ส่วนงำนทีเ่ป็นระบบ	อกีทัง้มกีำรก�ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ	
รวมถึงอ�ำนำจอนุมัติในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรแต่ละระดับ
อย่ำงชัดเจน	เพือ่เป็นกำรกระจำยอ�ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรให้กบั
ผู้บรหิำรในระดบัรองลงมำ	ยิง่ไปกว่ำนัน้	กลุม่บริษทัฯ	ยงัมนีโยบำย
กำรฝึกอบรมพนกังำนและผูบ้รหิำรให้มคีวำมรูค้วำมสำมำรถเพือ่ที่
จะสำมำรถช่วยบรหิำรงำนด้ำนต่ำงๆ	ได้อย่ำงเตม็ที	่เพือ่รองรบักำร
เติบโตอย่ำงมั่นคงให้กับกลุ่มบริษัทฯ	ในระยะยำว	

	 กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศที่ส่วน
ใหญ่ต้องช�ำระเป็นสกุลเงินดอลล่ำห์สหรัฐ	 โดยในปี	2559-2562	
กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรส่ังซื้อสินค้ำท่ีจะต้องช�ำระเป็นเงินตรำต่ำง
ประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	83.62	ร้อยละ	77.53	ร้อยละ	80.50	
และร้อยละ	70.40	ของมูลค่ำกำรสั่งซื้อสินค้ำรวมตำมล�ำดับ	 	 ใน
ขณะที่รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและบริกำรส่วนใหญ่เป็นสกุลเงิน
บำท	 ดังน้ัน	ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน	กรณีท่ีเงินสกุล
ดอลลำร์แขง็ค่ำขึน้	อำจส่งผลให้ต้นทุนสินค้ำของกลุ่มบรษิทัฯ	ปรบั
สูงขึ้น	จึงอำจส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทฯ	
	 อย่ำงไรก็ตำม	กลุ่มบริษัทฯ	ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญใน
กำรป้องกันควำมเส่ียงดังกล่ำว	จึงมีนโยบำยในกำรก�ำหนดรำคำ
สินค้ำโดยค�ำนึงถึงควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลก
เปล่ียน	ซึง่จะท�ำให้กลุ่มบรษิทัฯ	สำมำรถก�ำหนดรำคำขำยสนิค้ำได้
อย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกบัต้นทนุของสนิค้ำได้ในระดับหนึง่	
นอกจำกน้ี	กลุ่มบรษิทัฯ	ยงัมนีโยบำยกำรป้องกนัควำมผันผวนของ
อตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศโดยกำรท�ำสญัญำซือ้ขำยเงนิ
ตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ	 (Forward	Contract)	 เต็มจ�ำนวนตำม
มลูค่ำกำรสัง่ซือ้สนิค้ำทีต้่องช�ำระเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ	ทัง้นี	้ในปี	
2559-2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

	 เนือ่งจำกธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์และโซลชูัน่เพือ่กำร
ออกแบบเป็นธรุกจิเฉพำะทำงทีต้่องพึง่พำบคุลำกรทีม่คีวำมรูค้วำม
เชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ด้ำนกำร

ออกแบบ	3	มิติ	 	 รวมถึงจะต้องมีควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์และกระบวนกำรท�ำงำนของลูกค้ำเป็นอย่ำงดี	 ดังนั้น	
บุคลำกรส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	 โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง	ฝ่ำยขำย
และฝ่ำยเทคนิค	(Technical	Support)	จะต้องเป็นผู้มคีวำมรูค้วำม
เข้ำใจในด้ำนกำรออกแบบและกระบวนกำรทีเ่กีย่วข้องอย่ำงลกึซึง้	
เพ่ือน�ำเสนอโซลูชั่นท่ีสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	รวมถึงให้บริกำรหลังกำรขำยท่ีมีคุณภำพ
ระดับมอือำชพี	ดังน้ัน	หำกบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยไม่สำมำรถรกัษำ
บุคลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญดังกล่ำวไว้	อำจส่ง
ผลต่อกำรให้บริกำรของกลุ่มบริษัทฯ	และกระทบต่อผลกำรด�ำเนิน
งำนของกลุ่มบริษัทฯ	ได้ในที่สุด
	 ทัง้นี	้บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยให้ควำมส�ำคญัในกำรบรหิำร
ทรัพยำกรบุคคล	และสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับมีกำรพัฒนำ
ทักษะรวมถึงควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงสม�่ำเสมอ	นอกจำกนี้	ยัง
มีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนผ่ำนกำรอบรมและได้รับกำรรับรอง	
(Certified)	 จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	 เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยซ่ึงเป็นสิง่ยนืยนัถงึคณุภำพของบคุลำกรได้เป็นอย่ำงด	ีใน
ขณะเดียวกนักลุ่มบรษิทัฯ	ได้มกีำรสร้ำงแรงจูงใจในเรือ่งสวสัดกิำร
และผลตอบแทน	 โดยกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม	 เพื่อ
เป็นกำรจูงใจให้บุคลำกรดังกล่ำวท�ำงำนกับบริษัทฯ	และบริษัท
ย่อยอย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งนี้	อัตรำกำรลำออกเฉลี่ยของพนักงำนตั้งแต่
ปี	2559	อยู่ที่ร้อยละ	1.57	ต่อเดือน
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8	ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากผลการด�าเนินงานและ
ฐานะการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

9	ความเสี่ยงจากความผันผวนของรายได้จากธุรกิจ										
จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ	3	มิติ	(ฮาร์ดแวร์)เท่ำกับ	1.59	ล้ำนบำท	3.91	ล้ำนบำท	2.29	ล้ำนบำท	และ	1.34	

ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ

	 กลุ่มบริษัทฯ	จัดตั้งบริษัท	พีที	อินโดนีเซีย	แอพพลิแคด	
จ�ำกดั	 (“APP	 Indo”)	ในปี	2556	เพือ่รองรบักำรเปิดเสรปีระชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน	 (AEC)	 โดยผู้บริหำรเล็งเห็นโอกำสกำรลงทุน
ในประเทศอินโดนีเซีย	 เนื่องจำกเป็นประเทศที่มีจ�ำนวนประชำกร
มำกกว่ำ	 200	 ล้ำนคน	 และมีขนำดเศรษฐกิจที่ใหญ่ท่ีสุดใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมทั้งมีแนวโน้มกำรเติบโตของ
อุตสำหกรรมต่ำงๆ	จำกกำรเป็นหนึ่งในฐำนกำรผลิตท่ีส�ำคัญของ
อุตสำหกรรมยำนยนต์	อย่ำงไรก็ตำม	ที่ผ่ำนมำ	APP	 Indo	มีผล
ประกอบกำรขำดทนุมำโดยตลอด	เนือ่งจำกฐำนรำยได้ทีย่งัเล็ก	ใน
ขณะที่มีต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรใน
สดัส่วนทีส่งู	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยคงทีซ่ึง่ไม่แปรผนัตำมรำยได้	
โดยในปี	2559-2561	มขีำดทนุสทุธจิ�ำนวน	9.61	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	
6.02	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	1.71	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	และหำกใน
อนำคต	APP	Indo	ยงัคงมผีลกำรด�ำเนนิงำนทีข่ำดทนุ	จะส่งผลกระ
ทบในด้ำนลบต่อผลกำรด�ำเนนิงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของกลุม่
บรษิทัฯ
	 เนื่องจำกสภำพสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงสภำพตลำด
และภำวะกำรแข่งขันในประเทศอินโดนีเซียมีควำมแตกต่ำงจำก
ประเทศไทย	ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทฯ	 ได้ปรับเปล่ียน
กลยุทธ์และรูปแบบกำรท�ำกำรตลำดของ	APP	 Indo	 เพื่อให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำในประเทศอินโดนีเซีย
มำอย่ำงต่อเนื่อง	รวมถึงสำมำรถสรรหำบุคลำกรที่มีควำมรู้	ควำม
สำมำรถเข้ำมำร่วมงำนกับ	App	Indo	ได้เพิ่มขึ้น	ส่งผลให้แนวโน้ม
ผลขำดทุนของ	APP	 Indo	ลดลงอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี	และปี	2562	
APP	 Indo	มีผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวน	2.49	ล้ำนบำท	 เป็นผลมำจำก
กำรที่รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ที่เพิ่ม
ขึน้	ในขณะทีต้่นทนุในกำรจดัจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร
ส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยคงที่ซ่ึงไม่แปรผันตำมรำยได้	จึงท�ำให้เกิด
กำรประหยัดต่อขนำด	(Economies	of	Scale)	และส่งผลให้	APP	
Indo	มีก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น	นอกเหนือจำกเหตุผลที่กลุ่มบริษัทฯ	มุ่ง
หวงัในกำรสร้ำงกำรเตบิโตให้แก่กลุม่บรษิทัฯ	แล้ว	กำรขยำยตลำด
ไปยงัประเทศอนิโดนเีซยียงัถอืเป็นกลยทุธ์ทีส่�ำคญัทีจ่ะช่วยให้กลุม่
บริษัทฯ	มีอ�ำนำจต่อรองกับคู่ค้ำมำกขึ้น	อีกทั้งช่วยเพ่ิมโอกำสใน
กำรสรรหำซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภำพในอนำคต	กลุ่ม
บริษัทฯ	จึงเชื่อมั่นว่ำกำรประกอบธุรกิจของ	APP	Indo	จะเป็นส่วน
ที่เสริมสร้ำงศักยภำพในกำรประกอบธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	 ใน
ระยะยำว	

	 เน่ืองจำกกลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้จำกธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มติิ	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	14.14	ในปี	
2559	ร้อยละ	11.84	ในปี	2560	ร้อยละ	21.74	ในปี	2561	และร้อยละ	
21.22	ในปี	2562	ของรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร	 ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นรำยได้จำกกำรขำยเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิส�ำหรับใช้ในอตุสำหกรรม	
(Industrial	Grade)	ทีม่หีลำกหลำยรุน่ตัง้แต่รำคำประมำณ	1	ล้ำน
บำท	 ถึง	24	ล้ำนบำท	แตกต่ำงกันตำมขนำดและฟังก์ช่ันกำรใช้
งำน	นอกจำกน้ี	กลุ่มลูกค้ำท่ีมคีวำมต้องกำรใช้เครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิยงัอยู่
ในวงจ�ำกดั	และในบำงกรณีเป็นกำรขำยลกัษณะโครงกำรทีม่มีลูค่ำ
สงู	ท�ำให้รำยได้จำกกำรจดัจ�ำหน่ำยกลุม่ผลติภัณฑ์ดงักล่ำวมคีวำม
ผนัผวนค่อนข้ำงมำก	ประกอบกับกำรท�ำกำรตลำดส�ำหรบัเครือ่งพมิพ์	
3	มติิ	ต้องใช้เวลำในกำรน�ำเสนอผลติภณัฑ์และสำธติกำรใช้งำนเพือ่
ให้ลกูค้ำได้ใช้ประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจสัง่ซือ้	ดงันัน้	หำกลกูค้ำ
ชะลอกำรสัง่ซ้ือจำกสำเหตหุรอืปัจจยัต่ำงๆ	เช่น	งบประมำณประจ�ำ
ปีของหน่วยงำนท่ีเป็นลูกค้ำเป้ำหมำย	นโยบำยในกำรลงทนุเกีย่วกบั
กำรวิจยัและพัฒนำ	หรอืสภำวะเศรษฐกจิ	จะท�ำให้ส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรด�ำเนนิงำนของกลุม่บรษิทัฯ	ได้
	 กลุ่มบริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมเส่ียงดังกล่ำวจึงให้ควำม
ส�ำคัญในกำรจัดกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อให้
เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์	 3	มิติ	 เป็นท่ีรู้จักมำกยิ่งข้ึน	และเพื่อให้
กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยได้เห็นถึงประโยชน์จำกกำรใช้งำนจริงของ
เทคโนโลยดัีงกล่ำวผ่ำนกำรจดังำนสัมมนำและงำนแสดงนวตักรรม
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี	อำทิเช่น	งำน	Metalex	และ	งำน	
Manufacturing	Expo	นอกเหนือจำกนีแ้ล้ว	กลุม่บรษิทัฯ	ยงัให้ควำม
ส�ำคญัในกำรบรหิำรควำมสมัพนัธ์กบัลกูค้ำอย่ำงใกล้ชดิ	โดยฝ่ำยงำน
ขำยท่ีเกี่ยวข้องจะด�ำเนินกำรติดต่อประสำนงำนกับกลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยอย่ำงสม�ำ่เสมอ	รวมท้ังมกีำรดูแล	กำรให้ข้อมลูและบรกิำร
อืน่ๆ	แก่ลูกค้ำอย่ำงรวดเรว็	โดยจะติดตำมควำมคืบหน้ำและควำม
เป็นไปได้ในกำรส่ังซือ้ของลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง	และรำยงำนควำมคบื
หน้ำของกำรขำยในโครงกำรต่ำงๆ	ให้ผู้บรหิำรรบัทรำบเพือ่ให้มัน่ใจได้
ว่ำจะสำมำรถปิดกำรขำยได้		ประกอบกบัปัจจบุนั	ผูผ้ลติเครือ่งพมิพ์	3	
มติ	ิส�ำหรับอตุสำหกรรมได้ออกเครือ่งพมิพ์รุน่ใหม่ๆ	ทีม่ช่ีวงรำคำอยู่
ในระดับท่ีท�ำให้ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและกลำงจะสำมำรถเข้ำถงึ
เทคโนโลยดีงักล่ำวได้ง่ำยขึน้
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10	ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกิน					
					กว่าร้อยละ	50	

11	ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองส�าหรับการซื้อขายหุ้น																	
					สามัญของบริษัทฯ	

	 ณ	วนัท่ี	19	มนีำคม	2562	นำยประภำส	ตัง้อดลุย์รตัน์	ถอื
หุน้ในบรษิทัฯ	จ�ำนวน	159,995,556	หุน้	คดิเป็นร้อยละ	80.00	ของ
จ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด	และภำยหลงัจำกกำรเสนอขำย
หุน้สำมญัเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้นี	้สดัส่วนกำรถือหุน้ในบริษทัฯ	
ของ	นำยประภำส	ตัง้อดลุย์รตัน์	จะลดลงเหลอืร้อยละ	57.14	ของ
จ�ำนวนหุน้ทีจ่�ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด	 ซ่ึงจะท�ำให้ผูถื้อหุน้ดงักล่ำวมี
อ�ำนำจในกำรควบคุมบริษัทฯ	 และมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจ
ของบริษัทฯ	ได้เกือบทกุเรือ่งไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกำรแต่งตัง้กรรมกำร	
หรือกำรขอมติในเรื่องอื่นท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ถือ
หุน้	ยกเว้นเรือ่งท่ีกฎหมำยก�ำหนดหรอืข้อบงัคับของบรษัิทฯ	ก�ำหนด
ให้ต้องได้รบัเสยีงไม่น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของท่ีประชุมผูถ้อืหุน้	ดงันัน้	ผู้
ถอืหุ้นรำยอืน่ของบรษิทัฯ	จึงมคีวำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถรวบรวม
คะแนนเสียงเพือ่ตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองทีผู่ถ้อืหุ้นใหญ่เสนอให้ที่
ประชมุผูถ้อืหุน้พจิำรณำได้
	 อย่ำงไรกต็ำม	บรษิทัฯ	ได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจ
สอบเข้ำมำเพื่อท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบ	พิจำรณำ	และกลั่นกรองเพื่อ
มิให้เกิดรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
อนำคต	และเพือ่ให้เกดิควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ	
ยิ่งไปกว่ำน้ันแล้ว	 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ประกอบด้วย	
กรรมกำรอสิระจ�ำนวน	4	ท่ำน	(รวมประธำนกรรมกำร)	จำกจ�ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด	8	ท่ำน	และกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรจ�ำนวน	4	ท่ำน	
โครงสร้ำงกรรมกำรดงักล่ำวจะท�ำให้เกดิกำรถ่วงดลุในกำรออกเสยีง
เพือ่พจิำรณำในเรือ่งต่ำงๆ	และช่วยให้กำรก�ำกบัดแูลกำรบรหิำรงำน
เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและเกดิประสทิธิภำพสงูสุด

	 เนือ่งจำกกำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ	 ต่อ
ประชำชนในคร้ังนี	้	จะเป็นกำรเสนอขำยก่อนท่ีจะได้รบัทรำบผลกำร
พจิำรณำของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในกำรรบัหุน้สำมญั
ของบรษิทัฯ	เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์	ดงัน้ัน	ผู้
ลงทนุจงึอำจมคีวำมเสีย่งเกีย่วกบัสภำพคล่องในกำรซือ้ขำยหุน้ของ
บริษัทฯ	ในตลำดรอง	และอำจไม่ได้รบัผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้
ได้ตำมรำคำทีค่ำดกำรณ์ไว้	หำกหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ	ไม่สำมำรถ
เข้ำจดทะเบยีนได้
	 อย่ำงไรกต็ำม	บรษิทัฯ	ได้ยืน่ค�ำขออนญุำตน�ำหลกัทรพัย์
เข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้วเมือ่วันที	่14	
มถินุำยน	2562	และบรษิทัหลักทรพัย์	ฟินันเซยี	ไซรสั	จ�ำกดั	(มหำชน)	
ในฐำนะทีป่รกึษำทำงกำรเงนิได้พจิำรณำคณุสมบตัขิองบรษิทัฯ	ใน
เบือ้งต้นแล้ว	และมคีวำมเหน็ว่ำบรษิทัฯ	มคีณุสมบตัคิรบถ้วนตำม
ข้อบงัคบัของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 ว่ำด้วยกำรรบัหลกั
ทรพัย์จดทะเบยีนในหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	ยกเว้นคณุสมบตัิ
เรือ่งกำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อย	ซึง่บรษิทัฯ	ต้องมจี�ำนวนผูถ้อืหุน้
สำมญัรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ	300	รำย	และต้องถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อย
กว่ำร้อยละ	25	ของทนุช�ำระแล้ว	โดยท่ีปรกึษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำย
หลงักำรเสนอขำยหุน้ในครัง้นีแ้ล้วเสรจ็	บรษิทัฯ	จะมีคณุสมบติัเกีย่ว
กบักำรกระจำยกำรถอืหุน้รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ท่ีก�ำหนด
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การวิจัยและพัฒนา

1	APP	Menu

2	THAIBIM

	 กลุ่มบริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงควำม
แตกต่ำงเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	 จึงได้ก�ำหนด
ให้กำรวิจัยและพัฒนำเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะพัฒนำธุรกิจไป
สู ่ควำมยั่งยืนในระยะยำว	 และได้จัดตั้งฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ	
(Research	&	Development:	R&D)	เพื่อรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
และน�ำเสนอโซลูชั่นด้ำนกำรออกแบบที่จะช่วยให้กำรท�ำงำนของ
ลูกค้ำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	โดยที่ผ่ำนมำกลุ่มบริษัทฯ	มีกำร
วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง	ดังนี้

	 จำกกำรท่ีพื้นฐำนกำรท�ำงำนด้ำนกำรออกแบบและ
ก่อสร้ำงของแต่ละประเทศมีควำมแตกต่ำงกันในบำงส่วน	และ
บริษัทฯ	 ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญในจุดนี้	 จึงได้มีกำรคิดค้นและ
พัฒนำโปรแกรมเสริม	 THAIBIM	บนซอฟต์แวร์	 ARCHICAD	
เพื่อเติมเต็มและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรใช้งำนให้แก่ผู้ใช้งำนใน
ประเทศไทย	ทั้งสถำปนิก	วิศวกร	และผู้รับเหมำขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม	 โดยบริษัทฯ	 เริ่มพัฒนำซอฟต์แวร์	 THAIBIM	ในช่วง
ปลำยปี	2560	และเริ่มจัดจ�ำหน่ำยในช่วงต้นปี	2561	ซึ่ง	THAIBIM	
มีฟังก์ชันกำรท�ำงำนในส่วนที่ส�ำคัญ	ดังนี้

(1)	ฟังก์ชันกำรวำงองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้ำงมำตรฐำนใน
ประเทศไทย		ได้แก่
• ฐำนรำกแบบต่ำงๆ	เช่น	ฐำนรำกแผ่	ฐำนรำกมเีสำเขม็	ฐำนรำก

สำมเหลีย่ม	เป็นต้น	โดยจะมฟัีงก์ชนัส�ำหรบัเพิม่เหลก็เสรมิใน
ฐำนรำกให้โดยอัตโนมัติ

• กำรใส่เหล็กเสริมในโครงสร้ำงคอนกรีตที่เป็น	เสำ		พื้น		และ
คำน	โดยมีหน้ำจอป้อนข้อมูลที่เป็นภำษำไทย

	 APP	Menu	เป็นฟังก์ช่ันเสรมิในซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	
โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเรียนรู้กำรใช้งำน
ซอฟต์แวร์ให้กบัผูใ้ช้งำน	SOLIDWORKS	ในประเทศไทย	นอกจำก
นี	้ยงัเป็นช่องทำงในกำรให้บรกิำรหลงักำรขำยแก่ลกูค้ำของบรษิทัฯ	
โดยบริษัทฯ	ได้เริ่มพัฒนำ	APP	Menu	ในปี	2558	และเริ่มน�ำมำให้
บริกำรแก่ลูกค้ำตั้งแต่ปี	2559	เป็นต้นมำ	ทั้งนี้	ฟังก์ชั่นต่ำงๆ	ของ	
APP	Menu	มีดังนี้

• สื่อกำรเรียนรู้ในรูปแบบวิดีโอท่ีบรรยำยเป็นภำษำไทย	 เพื่อ
ให้ผู้ใช้งำนสำมำรถปฏิบัติตำมขั้นตอนในวิดีโอได้ง่ำย	 โดยมี
เนื้อหำบทเรียนตั้งแต่กำรใช้งำนระดับขั้นพื้นฐำนไปจนถึงขั้น
สูง	เช่น	Weldment	และ	Sheet	Metal	

• เนื้อหำ	บทควำม	และ	Link	ส�ำหรับเช่ือมต่อไปยัง	Social	
Media	หรือ	กลุ่มผู้ใช้งำนซอฟต์แวร์	 (Community)	 ท่ีมีกำร
อัปเดตข่ำวสำรและควำมรู้ใหม่ๆ	อย่ำงต่อเนื่อง

• ชิน้ส่วนมำตรฐำน	(Library)	เช่น	นอ็ต	สกร	ูทีผู่ใ้ช้งำนซอฟต์แวร์
สำมำรถเลือกน�ำไปใช้ได้ทันที

• เมนู	Shortcut	เพื่อช่วยให้กำรเรียกใช้งำนเครื่องมือต่ำงๆ	เป็น
ไปอย่ำงรวดเร็ว

• ระบบ	Design	Data	Management	 (DDM)	ซึ่งเป็นพื้นที่
ส�ำหรับเก็บไฟล์งำนออกแบบในรูปแบบ	Cloud	Base	

• เครื่องมือช่วยส�ำหรับกำรออกแบบต่ำงๆ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 เครื่อง
มือส�ำหรับช่วยสร้ำงชิ้นงำนเฉพำะทำง	 เครื่องมือส�ำหรับช่วย
ในกำรแสดงผล	เครื่องมือส�ำหรับช่วยในกำรค�ำนวณ	รวมถึง
กำรแปลงไฟล์มำตรฐำน	เป็นต้น

• ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรทีมงำนด้ำนเทคนิค	 (Technical	
Support)	 ซึ่งพร้อมให้ควำมช่วยเหลือในกรณีที่ลูกค้ำเกิด
ปัญหำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ	เช่น	Hotline,	Line	App,	Remote	
Access,	Email	เป็นต้น	ทั้งนี้	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้พัฒนำ	APP	
Menu	 ให้สำมำรถใช้งำนในรูปแบบ	Online	Platform	บน
เว็บไซต์	www.appzmenu.com	เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้
กับลูกค้ำ	 รวมท้ังเพิ่มช่องทำงในกำรติดต่อส่ือสำรกับกลุ่มผู้
ประกอบกำรในอุตสำหกรรม	 ท้ังท่ีเป็นนักออกแบบ	โรงงำน
ผลิต	รวมถึงกลุ่มฟรีแลนซ์
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(2)	ชิ้นส่วนมำตรฐำน	(Library)	ที่มีพร้อมให้สถำปนิกและวิศวกรเลือกน�ำไปใช้ในโครงกำร	 	ได้แก่	 	ประตู	หน้ำต่ำง	และหน้ำบำนแบบมี
ลูกฟัก	ช่องระบำยลม	ศำลพระภูมิ	และอื่นๆ	อีกกว่ำ	100	แบบ
(3)	ฟังก์ชันกำรถอดปริมำณงำนสถำปัตย์และงำนโครงสร้ำงโดยอัตโนมัติ	ในแต่ละชั้นของอำคำร		ตำมมำตรฐำนกำรท�ำงำน	ของสถำปนิก
และวิศวกรไทย	ทั้งนี้	ข้อมูลที่ได้	สำมำรถเชื่อมโยงกับ	รำคำกลำงของวัสดุก่อสร้ำงและค่ำแรงของกรมบัญชีกลำง	ซึ่งมีกำรปรับปรุงในทุก
เดือน		เพื่อให้ได้รำคำค่ำก่อสร้ำงที่เป็นรำคำกลำง		อีกทั้งยังสำมำรถส่งออกเป็นไฟล์	Excel	ได้

	 ทัง้น้ี	โปรแกรมเสรมิทีบ่รษิทัฯ	พฒันำขึน้เอง	นัน้ได้รบักำรคุม้ครองจำกพระรำชบญัญัตลิขิสทิธิ	์พ.ศ.	2537	โดยโปรแกรมคอมพวิเตอร์	
จดัเป็นวรรณกรรมซึง่ถอืเป็นงำนอนัมลีขิสทิธิ	์โดยสทิธจิะตกเป็นของเจ้ำของลขิสทิธิแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวซึง่จะได้รบักำรคุ้มครองตัง้แต่ได้สร้ำงสรรค์
ผลงำนขึ้น	หำกผู้ใดกระท�ำกำรละเมิดลิขสิทธิ์ต้องระวำงโทษจ�ำคุกและ/หรือโทษปรับแล้วแต่กรณี
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1	รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

2	สรุปสัญญาที่ส�าคัญในการประกอบธุรกิจ
2.1	สัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่าย	(Distributor	Agreement)	ของบริษัทฯ

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ	ดังต่อไปนี้

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

วันที่	25	กรกฎำคม	2562

บริษัทฯ	ได้รับสิทธิในกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริกำรอ่ืนตำมที่
ระบุไว้ในสัญญำ	โดยไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว	(Non-Exclusive)	ในประเทศไทย	และประเทศพม่ำ	รวม
ถงึสทิธกิำรใช้ตรำสนิค้ำ	ในกำรจดัจ�ำหน่ำยสินค้ำและท�ำกำรตลำดตำมท่ีก�ำหนดในอำณำเขตทีไ่ด้รบัสทิธิ	
โดยสิทธิดังกล่ำวไม่สำมำรถโอนได้	(Non-Transferable)

ตั้งแต่วันที่	25	กรกฎำคม	2562	ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2563	หำกผู้ให้สิทธิมิได้แจ้งยกเลิกสัญญำล่วงหน้ำ
อย่ำงน้อย	9	เดือน	หรือผู้ได้รับสิทธิมิได้แจ้งยกเลิกสัญญำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	2	เดือน	ให้ถือว่ำสัญญำได้
รับกำรต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี	

คู่สัญญา  :  Dassault Systemes SOLIDWORKS Corporation (“DSSW”) ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ” 

  บริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน ลักษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธ.ค 2562

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(ล้านบาท)

ที่ดิน	-	ส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ
โฉนดเลขที่	248953	เขตพระโขนงกรุงเทพฯ			
รวมพื้นที่	91	ตำรำงวำ

เป็นเจ้ำของ - 9.94

ที่ดิน	-	ส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัทฯ
โฉนดเลขที่	223940	เขตพระโขนงกรุงเทพฯ			
รวมพื้นที่	1	งำน	3	ตำรำงวำ

เป็นเจ้ำของ อยู่ระหว่ำงจ�ำนองกับ
ธนำคำรพำณิชย์

9.97

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร เป็นเจ้ำของ	 - 39.69

อุปกรณ์ส�ำนักงำน เป็นเจ้ำของ - 9.80

เครื่องมืออุปกรณ์ เป็นเจ้ำของ - 18.56

ยำนพำหนะ เป็นเจ้ำของ - 1.68

รวม 89.64
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เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

1.	 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำ	โดยบอกกล่ำวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำย	ใน
กรณีที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง	และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไข
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ภำยใน	30	วัน	นับจำกวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่ำว

2.	 ผูใ้ห้สทิธมิสีทิธบิอกเลกิสญัญำ	ในกรณผีูไ้ด้รบัสทิธลิะเมดิเงือ่นไขเกีย่วกบักำรรกัษำควำมลบัทำงกำร
ค้ำ	หรือกรณีผู้ได้รับสิทธิจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำท่ีมีลักษณะเป็นคู่แข่งกับสินค้ำของผู้ให้สิทธิโดยไม่ได้รับ
อนุญำต

3.	 ผู้ได้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์	ช�ำระบัญชี	หรือล้มละลำย
4.	 ผู้ให้สิทธิสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้	หำกผู้ได้รับสิทธิมีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นมำกกว่ำ

ร้อยละ	50
5.	 ผูใ้ห้สทิธอิำจบอกเลกิสญัญำหำกผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องของผูร้บัสทิธถิกูด�ำเนนิคดทีำงอำญำ	และผูใ้ห้สทิธิ

พิจำรณำเห็นว่ำอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของผู้ให้สิทธิ

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

วันที่	1	มิถุนำยน	2561

บริษัทฯ	ได้รับสิทธิในกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	ARCHICAD	และ	MEP	Modeler	โดยไม่จ�ำกัดแต่เพียง
ผู้เดียว	 (Non-Exclusive)	 ในประเทศไทย	รวมถึงสิทธิในกำรจัดท�ำเอกสำรส�ำหรับใช้ในกำรตลำด	และ
โฆษณำประชำสัมพันธ์

3	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	มิถุนำยน	2561	ถึงวันที่	31	พฤษภำคม	2564

1.	 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำ	 โดยบอกกล่ำวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำย	 ใน
กรณีที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญำข้อใดข้อหน่ึง	และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไข
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ภำยในอย่ำงน้อย	15	วัน	นับจำกวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่ำว

2.	 ผูใ้ห้สทิธสิำมำรถบอกเลกิสัญญำได้	หำกผู้ได้รบัสิทธไิม่สำมำรถส่ังซือ้สินค้ำได้ถงึร้อยละ	80	ของยอด
สั่งซ้ือเป้ำหมำย	2	ไตรมำสติดต่อกัน	 เว้นแต่กำรซื้อสินค้ำท่ีไม่ถึงเป้ำหมำยเป็นผลมำจำกเศรษฐกิจ
โดยรวม

3.	 ผู้ได้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์	ช�ำระบัญชี	หรือล้มละลำย
4.	 มีกำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจควบคุมกิจกำรของผู้ได้รับสิทธิ

วันที่	1	พฤศจิกำยน	2562

บริษัทฯ	ได้รับสิทธิในกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	GstarCAD	แต่เพียงผู้เดียว	(Exclusive)	ในประเทศไทย	
โดยสำมำรถแต่งตั้งผู้จัดจ�ำหน่ำยย่อยได้	(Sub-Distributor)	และได้รับสิทธิในกำรใช้

คู่สัญญา  : Graphisoft Asia Limited ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
  บริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

คู่สัญญา  : Gstarsoft Co., Ltd. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
  บริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”
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วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

วันที่	1	มกรำคม	2561

บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ภำยใต้ตรำสินค้ำ	Stratasys	
แบบไม่ผูกขำด	(Non-Exclusive)	ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย	

1	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2561	ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2561
ทั้งนี้	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้รับกำรต่อระยะเวลำกำรให้สิทธิถึงวันที่	31	ธันวำคม	2562

1.	 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำ	โดยแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำ	30	วัน
2.	 ผูใ้ห้สทิธอิำจบอกเลกิสญัญำ	โดยบอกกล่ำวเป็นหนงัสอืให้แก่ผู้ได้รบัสทิธ	ิในกรณีทีผู่ไ้ด้รับสทิธปิฏิบัติ

ผิดเงื่อนไขในสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง	และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ภำยใน	10	
วัน	นับจำกวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่ำว

วันที่	10	มกรำคม	2561

บริษัทฯ	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ภำยใต้ตรำสินค้ำ	Desktop	Metal	แบบไม่
ผูกขำด	(Non-Exclusive)	ในประเทศไทย	

1	ปี	ตั้งแต่วันที่	10	มกรำคม	2561	ถึงวันที่	9	มกรำคม	2562
หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	30	วัน	ให้ถือว่ำสัญญำได้รับกำร
ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี

1.	 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำ	หำกคู่สัญญำอีกฝ่ำยยอมรับกำรบอกเลิกสัญญำ	โดย
แจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำ	90	วัน

2.	 คูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงอำจบอกเลกิสญัญำ	โดยบอกกล่ำวเป็นหนงัสอืให้แก่คู่สญัญำอกีฝ่ำย	ในกรณี

“GstarCAD	Exclusive	Distributor”	ในกำรท�ำกำรตลำด	จดัจ�ำหน่ำย	ให้บรกิำร	และโฆษณำประชำสมัพนัธ์

2	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกำยน	2562	ถึงวันที่	30	ตุลำคม	2564
และต่ออำยุเพิ่ม	2	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกำยน	2562	ถึงวันที่	30	ตุลำคม	2564

1.	 ผูใ้ห้สิทธสิำมำรถบอกเลกิสญัญำได้	หำกผูไ้ด้รบัสทิธไิม่สำมำรถท�ำยอดขำยได้ตำมทีก่�ำหนดในสญัญำ
2.	 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำ	โดยส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญำให้แก่คู่สัญญำอีก

ฝ่ำยล่วงหน้ำ	60	วัน

คู่สัญญา  : Stratasys AP Limited ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
  บริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

คู่สัญญา  : Desktop Metal, Inc. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
  บริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”
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ที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง	และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไขเหตุกำรณ์ดัง
กล่ำวได้ภำยในอย่ำงน้อย	30	วัน	นับจำกวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่ำว

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

วันที่	1	มกรำคม	2562

บริษัทฯ	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยเครื่องสแกน	3	มิติ	ภำยใต้ตรำสินค้ำ	GOM	แบบไม่ผูกขำด	
(Non-Exclusive)	ในประเทศไทย

1	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2562	ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2562
หำกคูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่มไิด้แจ้งยกเลกิสญัญำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	6	เดอืน	ให้ถอืว่ำสญัญำได้รบักำร
ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี

ผู้ให้สิทธิอำจบอกเลิกสัญญำผู้ได้รับสิทธิ	หำกเกิดเหตุกำรณ์ดังนี้
1.	 มีกำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจควบคุมกิจกำรของผู้ได้รับสิทธิที่ส่งผลกระทบในทำงลบให้แก่กิจกำร
2.	 เกิดกำรละเมิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง	โดยเฉพำะกำรละเมิดเงื่อนไขกำรช�ำระเงิน
3.	 เกิดกำรละเมิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งอย่ำงร้ำยแรงซึ่งท�ำให้สูญเสียควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจ

คู่สัญญา  : GOM GmbH. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
  บริษัท แอพพลิแคด จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”

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

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

วันที่	1	เมษำยน	2557

PT	Indonesia	AppliCAD	ได้รบัสทิธใินกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	รวมถงึผลติภณัฑ์และ
บรกิำรอืน่ตำมท่ีระบไุว้ในสัญญำ	โดยไม่จ�ำกดัแต่เพยีงผูเ้ดยีว	(Non-Exclusive)	ในพืน้ทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี
ตำมเลขรหสัไปรษณย์ีทีร่ะบไุว้ในสญัญำ	รวมถงึสทิธกิำรใช้ตรำสนิค้ำ	ในกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำและท�ำกำร
ตลำดตำมที่ก�ำหนดในอำณำเขตที่ได้รับสิทธิ	โดยสิทธิดังกล่ำวไม่สำมำรถโอนได้	(Non-Transferable)

1	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	เมษำยน	2557	ถึงวันที่	31	มีนำคม	2558
หำกคู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	60	วัน	ให้ถือว่ำสัญญำได้รับกำร
ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี

1.	 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำ	โดยบอกกล่ำวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำย	ใน
กรณีที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง	และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไข
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ภำยใน	30	วัน	นับจำกวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่ำว

2.	 ผู้ให้สิทธิมีสิทธิบอกเลิกสัญญำ	ในกรณีผู้ได้รับสิทธิละเมิดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับทำง	

คู่สัญญา  :  Dassault Systemes SOLIDWORKS Corporation (“DSSW”) ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ” 

  PT Indonesia AppliCAD  ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”
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เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

กำรค้ำ	หรือกรณีผู้ได้รับสิทธิจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำที่มีลักษณะเป็นคู่แข่งกับสินค้ำของผู้ให้สิทธิโดยไม่
ได้รับอนุญำต

3.	 ผู้ได้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์	ช�ำระบัญชี	หรือล้มละลำย
4.	 ผู้ให้สิทธิสำมำรถบอกเลิกสัญญำได้	หำกผู้ได้รับสิทธิมีกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นมำกกว่ำ

ร้อยละ	50
5.	 ผูใ้ห้สทิธอิำจบอกเลกิสญัญำหำกผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องของผูร้บัสทิธถิกูด�ำเนนิคดทีำงอำญำ	และผูใ้ห้สทิธิ

พิจำรณำเห็นว่ำอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของผู้ให้สิทธิ

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

วันที่	1	กรกฎำคม	2561

PT	Indonesia	AppliCAD		ได้รับสิทธิในกำรจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	ARCHICAD	และ	MEP	Modeler	โดย
ไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว	(Non-Exclusive)	ในประเทศอินโดนีเซีย	รวมถึงสิทธิในกำรจัดท�ำเอกสำรส�ำหรับ
ใช้ในกำรตลำด	และโฆษณำประชำสัมพันธ์

3	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎำคม	2561	ถึงวันที่	30	มิถุนำยน	2564

1.	 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำ	 โดยบอกกล่ำวเป็นหนังสือให้แก่คู่สัญญำอีกฝ่ำย	 ใน
กรณีที่คู่สัญญำอีกฝ่ำยปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญำข้อใดข้อหน่ึง	และไม่สำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไข
เหตุกำรณ์ดังกล่ำวได้ภำยในอย่ำงน้อย	15	วัน	นับจำกวันได้ที่รับหนังสือบอกกล่ำว

2.	 ผูใ้ห้สทิธสิำมำรถบอกเลิกสัญญำได้	หำกผู้ได้รบัสิทธไิม่สำมำรถส่ังซือ้สินค้ำได้ถงึร้อยละ	80	ของยอด
สั่งซ้ือเป้ำหมำย	2	ไตรมำสติดต่อกัน	 เว้นแต่กำรซื้อสินค้ำท่ีไม่ถึงเป้ำหมำยเป็นผลมำจำกเศรษฐกิจ
โดยรวม

3.	 ผู้ได้รับสิทธิถูกพิทักษ์ทรัพย์	ช�ำระบัญชี	หรือล้มละลำย
4.	 มีกำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจควบคุมกิจกำรของผู้ได้รับสิทธิ

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

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

วันที่	1	สิงหำคม	2562

PT	Indonesia	AppliCAD		ได้รบัสทิธิในกำรจดัจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	GstarCAD	แต่เพียงผูเ้ดียว	(Exclusive)	
ในประเทศอนิโดนเีซยี	โดยสำมำรถแต่งตัง้ผูจ้ดัจ�ำหน่ำยย่อยได้	(Sub-Distributor)	และได้รบัสทิธใินกำรใช้	
“GstarCAD	Exclusive	Distributor”	ในกำรท�ำกำรตลำด	จดัจ�ำหน่ำย	ให้บรกิำร	และโฆษณำประชำสมัพนัธ์

1	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	สิงหำคม	2562	ถึง	31	กรกฎำคม	2563

คู่สัญญา  : Gstarsoft Co., Ltd. ในฐานะ ”ผู้ให้สิทธิ”
  PT Indonesia AppliCAD  ในฐานะ “ผู้ได้รับสิทธิ”
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เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

1.	 ผูใ้ห้สิทธสิำมำรถบอกเลกิสญัญำได้	หำกผูไ้ด้รบัสทิธไิม่สำมำรถท�ำยอดขำยได้ตำมทีก่�ำหนดในสญัญำ
2.	 คู่สัญญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่งอำจบอกเลิกสัญญำ	โดยส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญำให้แก่คู่สัญญำอีก

ฝ่ำยล่วงหน้ำ	60	วัน

วันที่ในสัญญำ	 :

วัตถุประสงค์	 :

ระยะเวลำ	 :
กำรให้สิทธิ

เงื่อนไขกำร	 :
บอกเลิกสัญญำ

วันที่	1	มกรำคม	2562

บริษัทฯ	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยเครื่องสแกน	3	มิติ	ภำยใต้ตรำสินค้ำ	GOM	แบบไม่ผูกขำด	
(Non-Exclusive)	ในประเทศไทย

1	ปี	ตั้งแต่วันที่	1	มกรำคม	2562	ถึงวันที่	31	ธันวำคม	2562
หำกคูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหนึง่มไิด้แจ้งยกเลกิสญัญำล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	6	เดอืน	ให้ถอืว่ำสญัญำได้รบักำร
ต่ออำยุอัตโนมัติครำวละ	1	ปี

ผู้ให้สิทธิอำจบอกเลิกสัญญำผู้ได้รับสิทธิ	หำกเกิดเหตุกำรณ์ดังนี้
1.	 มีกำรเปลี่ยนแปลงอ�ำนำจควบคุมกิจกำรของผู้ได้รับสิทธิที่ส่งผลกระทบในทำงลบให้แก่กิจกำร
2.	 เกิดกำรละเมิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่ง	โดยเฉพำะกำรละเมิดเงื่อนไขกำรช�ำระเงิน
3.	 เกิดกำรละเมิดสัญญำข้อใดข้อหนึ่งอย่ำงร้ำยแรงซึ่งท�ำให้สูญเสียควำมเชื่อมั่นทำงธุรกิจ

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

3	นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	จะลงทุนในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ	หรือกิจกำรที่มีลักษณะใกล้
เคียงกัน	หรือกิจกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ	อันจะท�ำให้บริษัทฯ	มีผลประกอบกำรหรือผลก�ำไรเพิ่มมำกขึ้น	หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อ
ประโยชน์	(Synergy)	ให้กบับรษิทัฯ	โดยสำมำรถสนบัสนุนกำรด�ำเนนิธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ	ให้มคีวำมครบวงจรมำกยิง่ขึน้	เพือ่เพิม่ขดีควำม
สำมำรถในกำรแข่งขันของบริษัทฯ	ทั้งนี้	คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ	
หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	เหน็ว่ำธรุกจิดงักล่ำวเป็นธรุกจิทีมี่ศกัยภำพและกำรลงทนุดงักล่ำวเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ	และผูถ้อืหุน้โดยรวม
 
	 ทั้งน้ี	 ในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	บริษัทฯ	จะส่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรท่ีมีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะ
สมกับกำรด�ำเนินธุรกิจเพ่ือเป็นตัวแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ันๆ	 เพื่อก�ำหนดนโยบำยที่ส�ำคัญและควบคุม
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วมดังกล่ำว	ทั้งนี้	กรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ	จะต้องท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล
บริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วมให้บริหำรจัดกำรหรือด�ำเนินงำนต่ำงๆ	ตำมนโยบำยท่ีบริษัทฯก�ำหนด	รวมถึงจะต้องใช้ดุลยพินิจตำมมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมกำร	และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ที่อนุมัติในเรื่องที่ส�ำคัญของบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วม	เพื่อก่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	และเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัท
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ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่เป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี	ในคดีดังต่อไปนี้
1.	 คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงกว่ำร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2562
2.	 คดีที่กระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็น	 	

ตัวเลขได้
3.	 คดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
1	ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)

ชื่อบริษัท	(อังกฤษ) AppliCAD	Public	Company	Limited

ประเภทธุรกิจ	

จัดจ�าหน่ายโซลูชั่นด้านการออกแบบอย่างครบวงจร	 ทั้งซอฟต์แวร์ส�าหรับออกแบบ
อุตสาหกรรม	 (Mechanical	 Solution	 :	 MEC)	 และสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง	
(Architecture	 Engineering	 &	 Construction	 :	 AEC)	 รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการ
ออกแบบ	3	มิติ	ได้แก่	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	(3D	Printing)	และเครื่องสแกน	3	มิติ	ตลอด
จนการให้บริการต่างๆ	ที่เกี ่ยวเนื่อง

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 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

ชื่อบริษัท บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ 93		ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

โทรศัพท์ 0-2900-9000

โทรสาร 0-2900-9001

เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd

1.1	บริษัทที่ออกหลักทรัพย์
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1.4	ผู้ตรวจสอบภายใน

1.5	ที่ปรึกษาทางการเงิน

1.3	ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท บริษัท	กรินทร์	ออดิท	จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
72	อาคาร	กสท	โทรคมนาคม	ชั้น24	ถนนเจริญกรุง	แขวงบางรัก	เขตบางรัก	
กรุงเทพฯ	10500

โทรศัพท์ 0-2105-4661

เว็บไซต์ www.karinaudit.co.th

ชื่อบริษัท บริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ากัด

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
281/157	เดอะฟิฟท์	อเวนิว	อาคารบี	ชั้น	2	ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี	ต�าบล	บางเขน
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000

โทรศัพท์ 0-2526-6100

เว็บไซต์ www.plcorporation.com

ชื่อบริษัท บริษัทหลักทรัพย์	ฟินันเซีย	ไซรัส	จ�ากัด	(มหาชน)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่
ชั้น	18,	25	อาคาร	ดิ	ออฟฟิศเศส	แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	
999/9	ถนนพระราม1	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	
จังหวัดนนทบุรี	11000

โทรศัพท์ 0-2646-9999

เว็บไซต์ www.fnsyrus.com
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1.	นำยประภำส							ตั้งอดุลย์รัตน์	 160,015,556						หุ้น	 ร้อยละ	 												57.15
2.	นำยชิษณุพงศ์					ตั้งอดุลย์รัตน์	 		10,000,000						หุ้น	 ร้อยละ	 	 3.57
3.	นำยประสิทธิ์							ตั้งอดุลย์รัตน์	 		10,000,000						หุ้น	 ร้อยละ		 	 3.57
4.	นำยประพฤทธิ์					ตั้งอดุลย์รัตน์	 		10,000,000						หุ้น	 ร้อยละ	 	 3.57
5.	นำงสำวศิริวรรณ์		ตั้งอดุลย์รัตน์	 				9,860,000						หุ้น	 ร้อยละ	 	 3.52
6.	นำยประเสริฐ							ตั้งอดุลย์รัตน์			 							200,000						หุ้น	 ร้อยละ	 	 0.07
7.	นำงสำวศิริพร						ตั้งอดุลย์รัตน์	 							200,000						หุ้น	 ร้อยละ	 	 0.07
8.	นำงนวพร												ตั้งอดุลย์รัตน์	 											2,222						หุ้น	 ร้อยละ					 0.00

	 ณ	วันที่	31		ธันวำคม	2562	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนจ�ำนวน	140,000,000บำท	โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	280,000,000	หุ้น	
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	0.50	บำท	และมีทุนช�ำระแล้วจ�ำนวน	140,000,000	บำท	โดยแบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ�ำนวน	280,000,000	หุ้น	มูลค่ำที่
ตรำไว้หุ้นละ	0.50	บำท	

	 รำยชือ่ผู้ถอืหุน้	10	รำยแรก	และสดัส่วนกำรถือหุน้ของบรษิทัฯ	ณ	วนัปิดสมดุทะเบยีน	วนัท่ี	30	ธนัวำคม	2562		สำมำรถสรปุได้ดังนี้

*หมำยเหต	ุ:	กลุม่ครอบครัว	ตัง้อดลุย์รตัน์	ประกอบด้วยรำยช่ือ	และจ�ำนวนกำรถอืหุน้ดังต่อไปนี้

1	จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

2	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1.	กลุ่มครอบครัว	“ตั้งอดุลย์รัตน์”	* 200,277,778 71.53

2.	นำยบรรยง								พันธุ์วงค์กล่อม 5,950,000 2.13

3.	นำงสำวธัญญรัตน์	ชิเดนทรีย์ 4,000,000 1.43

4.	นำงสำวสุพัตรำ			พิทักษ์วงศ์เลิศ 3,500,000 1.25

5.	นำยฤทธิวงศ์						บุญมีโชติ 3,300,000 1.18

6.	นำยไชยฉัตร						วณิชย์พรรค 3,250,000 1.16

7.	นำงสำววำสนำ				วณิชชำกรพร 3,167,000 1.13

8.	นำยเกรียงไกร					หำญนันทวีวัฒน์ 1,800,000 0.64

9.	นำยเพียรไกร						อัศวโกคำ 1,600,000 0.57

10.	นำงอริศรำ								ตัณฑเสถียร 1,596,600 0.57

11.		ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ	 51,558,622 18.41

รวม 280,000,000 100.00
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล	

	 บริษัทฯ	จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ	ใน
แต่ละปี	ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำย	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทฯ	อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผล
แตกต่ำงไปจำกนโยบำยที่ก�ำหนดไว้ได้	โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบกำร	ฐำนะกำรเงิน	สภำพคล่องทำงกำรเงิน	และควำมจ�ำเป็นในกำรใช้
เงินทุนหมุนเวียน	ในกำรบริหำรกิจกำร	และแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต	รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
	 บรษัิทฯ	จะก�ำหนดให้บรษิทัย่อยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ	40	ของก�ำไรสทุธจิำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษัิท
ย่อยในแต่ละปี	ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำย	อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทย่อยอำจพิจำรณำจ่ำย
เงนิปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่�ำหนดไว้ได้	โดยจะขึน้อยูก่บัผลประกอบกำร	ฐำนะกำรเงนิ	สภำพคล่องทำงกำรเงนิ	และควำมจ�ำเป็น
ในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน	ในกำรบริหำรกิจกำร	และแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต	รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
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2	คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท	มีกรรมกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	8	ท่ำน	ประกอบด้วย

หมำยเหตุ	:	ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข	ได้รับกำรแต่งตั้งตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	3	กุมภำพันธ์	2561	

โดยมี	นำงสำววุทิตำ	ศรีแก้ว	 เป็นเลขำนุกำรบริษัท	ซึ่งได้รับกำรแต่งต้ังจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งท่ี	1/2562	 เมื่อวันที่	 22	
กุมภำพันธ์	2562

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ
(1)	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์	ลงลำยมือชื่อร่วมกับ	นำงสำวฐิติพร	ฉำไธสง	และประทับตรำส�ำคัญของบริษัท	หรือ
(2)	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์	หรือ	นำงสำวฐิติพร	ฉำไธสง	ลงลำยมือชื่อร่วมกับ	นำยสมศักดิ์	วรรักษำ	หรือ	นำยประกิจ	เหล่ำบุญเจริญ	
รวมเป็นสองคนและประทับตรำส�ำคัญของบริษัท

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ในปี	2561	และปี	2562	บริษัทฯ	มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	จ�ำนวน	5	ครั้ง	และจ�ำนวน	8	ครั้ง	ตำมล�ำดับ	โดยรำยละเอียดกำร
เข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน	มีดังนี้

หมำยเหตุ	:	ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข	ได้รับกำรแต่งตั้งตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	3	กุมภำพันธ์	2561	

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	ผศ.ดร.ประเสริฐ	คันธมำนนท์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ

2.	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์ กรรมกำร

3.	นำยสมศักดิ์	วรรักษำ กรรมกำร

4.	นำงสำวฐิติพร	ฉำไธสง กรรมกำร

5.	นำยประกิจ	เหล่ำบุญเจริญ กรรมกำร

6.	ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

7.	นำยธำนินทร์	พรศิริธิเวช กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

8.	นำยจีระวัฒน์	กุลทรัพย์อุดม กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าประชุม/ จ�านวนการ
ประชมุท้ังหมด

ปี 2561 ปี 2562

1.	ผศ.ดร.ประเสริฐ	คันธมำนนท์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 5/5 7/8

2.	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์ กรรมกำร 4/5 8/8

3.	นำยสมศักดิ์	วรรักษำ กรรมกำร 5/5 8/8

4.	นำงสำวฐิติพร	ฉำไธสง กรรมกำร 5/5 8/8

5.	นำยประกิจ	เหล่ำบุญเจริญ กรรมกำร 5/5 8/8

6.	ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำร
อิสระ

3/4 8/8

7.	นำยธำนินทร์	พรศิริธิเวช กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 3/5 8/8

8.	นำยจีระวัฒน์	กุลทรัพย์อุดม กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 5/5 7/8
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3	คณะกรรมการตรวจสอบ

4	คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท	มีกรรมกำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	3	ท่ำน	ประกอบด้วย

บริษัทฯ	มีกรรมกำรบริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	6	ท่ำน	ประกอบด้วย	

โดยมี	นำงสำววุทิตำ	ศรีแก้ว	เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	
	 ในปี	2561	และปี	2562	บริษัทฯ	มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	จ�ำนวน	4	ครั้ง	และจ�ำนวน	6	ครั้ง	ตำมล�ำดับ	โดย
รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน	มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร

2.	ดร.อิสระ	อัครำพิทักษ์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร

3.	นำยสมศักดิ์	วรรักษำ กรรมกำรบริหำร

4.	นำงสำวฐิติพร	ฉำไธสง กรรมกำรบริหำร

5.	นำยทัศนัย	ไพรศิริยืนยง กรรมกำรบริหำร

6.	นำยประกิจ	เหล่ำบุญเจริญ กรรมกำรบริหำร

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	นำยธำนินทร์	พรศิริธิเวช กรรมกำรตรวจสอบ

3.	นำยจีระวัฒน์	กุลทรัพย์อุดม กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครัง้ทีเ่ข้าประชมุ/ 
จ�านวนการประชมุทัง้หมด

ปี 2561 ปี 2562

1.	ดร.สุนีย์	ศรไชยธนะสุข ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 3/4 6/6

2.	นำยธำนินทร์	พรศิริธิเวช กรรมกำรตรวจสอบ 3/4 6/6

3.	นำยจีระวัฒน์	กุลทรัพย์อุดม กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 5/6
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5	ผู้บริหาร	

6	เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ	มีผู้บริหำรจ�ำนวนทั้งสิ้น	9	ท่ำน	ประกอบด้วย

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	1/2562	เมื่อวันที่	22	กุมภำพันธ์	2562	คณะกรรมกำรบริษัท	ได้มีมติแต่งตั้ง	นำงสำว
วุทิตำ	ศรีแก้ว	ด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท	เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ	89/15	ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	
2535	แก้ไขโดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	ซึ่งได้ก�ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำร
บริษัท	ดังนี้

1.	 ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	ข้อก�ำหนด	กฎระเบียบ	และข้อบังคับของ	
บริษัทฯ		และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและสม�่ำเสมอ

2.	 รบัผดิชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ	และกำรประชมุผูถ้อืหุ้น	รวมทัง้ดูแลประสำนงำนให้มกีำรปฏิบัตติำมมตขิอง
ที่ประชุมดังกล่ำว

3.	 ดูแลให้กำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบเป็นไปตำมระเบียบและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

4.	 จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
4.1	 ทะเบียนกรรมกำร
4.2	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
4.3	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
4.4	 รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ
4.5	 รำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรผู้บริหำร

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2.	ดร.อิสระ	อัครำพิทักษ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบัติกำร

3.	นำยสมศักดิ์	วรรักษำ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ	AEC

4.	นำงสำวฐิติพร	ฉำไธสง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำรกลำง

5.	นำยทัศนัย	ไพรศิริยืนยง	 กรรมกำรบริหำร

6.	นำยเกริกฤทธิ์	เจียรกมลชื่น ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ	MEC	และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ	
3D	Printer	Solution

7.	นำยชโย	เพ็ชรรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ

8.	นำงขวัญใจ	วิริยะสุมน ผู้จัดกำรส่วนบัญชี	-	บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ำกัด	(มหำชน)

9.	นำงสำวเปมสิตำ	สิบุญญำณัฐ ผู้จัดกำรส่วนบัญชี	-	บริษัทย่อย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.	นำงสำววุทิตำ			ศรีแก้ว เลขำนุกำรบริษัท
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7	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ในปี	2561	ปี	2562		บริษัทฯ	มีกำรจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ตำมรำยละเอียดดังนี้	

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ในปี	2561	และปี	2562	บริษัทฯ	จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผู้บริหำรจ�ำนวน	20.51	ล้ำนบำท	และ	จ�ำนวน	18.57	ล้ำนบำท	ทั้งนี้	ค่ำตอบแทน
ดังกล่ำวรวมถึงเงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบเข้ำกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	ค่ำคอมมิชชั่น

หมำยเหตุ	:	ทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2562	เม่ือวนัที	่8	มนีำคม	2562	ได้มมีตกิ�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี	2562	ดงันี้

ชื่อ-สกุล 2561 ปี 2562

1.	ผศ.ดร.	ประเสริฐ	คันธมำนนท์ 120,000 210,000

2.	นำยประภำส	ตั้งอดุลย์รัตน์ - 35,000

3.	นำยสมศักดิ์	วรรักษำ - 35,000

4.	นำงสำวฐิติพร	ฉำไธสง - 35,000

5.	นำยประกิจ	เหล่ำบุญเจริญ 70,000 140,000

6.	ดร.	สุนีย์	ศรไชยธนะสุข 142,500 320,000

7.	นำยธำนินทร์	พรศิริธิเวช 87,500 245,000

8.	นำยจีระวัฒน์	กลทรัพย์อุดม 140,000 210,000

รวม 560,000 1,230,000

ต�าแหน่ง เบี้ยประชุม / คน/ ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทฯ

-	ประธำนกรรมกำร 30,000	บำท

-	กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 17,500	บำท

-	กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 5,000	บำท

คณะกรรมการตรวจสอบ

-	ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 30,000		บำท

-	กรรมกำรตรวจสอบ 17,500		บำท

ปี จ�านวนผู้บริหาร (คน) ค่าตอบแทน (บาท)

2561 9 20,507,550.52

2562 9 18,573,976.58

7.1	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
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8	บุคลากร

	 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2562	 เม่ือวันท่ี	8	มีนำคม	2562	ได้มีมติจัดสรรหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มทุนจ�ำนวน	8,000,000	หุ้น	
หรือคิดเป็นร้อยละ	2.86	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนในครั้งน้ี	เพื่อเสนอขำยให้แก่
กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	2.46	บำท	ซึ่งเป็นรำคำเดียวกันกับที่เสนอขำยให้แก่
ประชำชน	และเสนอขำยพร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชน
	 ทั้งนี้	รำยละเอียดของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยที่ได้รับกำรจัดสรรและจองซื้อหุ้นมีดังนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีพนักงำนรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	257	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหำรจ�ำนวน	8	คน)	และ	ณ	วันที่	31	
ธันวำคม	2562	บริษัทฯ	มีพนักงำนรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	277	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหำรจ�ำนวน	8	คน)	โดยแบ่งตำมสำยงำนหลักได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้น 
ที่ได้รับการจัดสรร

ร้อยละของจ�านวน
หุ้นที่เสนอขายให้

แก่กรรมการ 

ผู้บริหารและ
พนักงาน

1.	ผศ.ดร.	ประเสริฐ	คันธมำนนท์ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 300,000 3.75

2.	นำยสมศักดิ์	วรรักษำ กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ	AEC 120,000 1.50

3.	นำงสำวฐิติพร	ฉำไธสง กรรมกำรและผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร	กลำง 100,000 1.25

4.	นำยธำนินทร์	พรศิริธิเวช กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 200,000 2.50

5.	นำยจีระวัฒน์	กุลทรัพย์อุดม กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ 200,000 2.50

6.	นำยเกริกฤทธิ์	เจียรกมลชื่น ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยธรุกจิ	MEC

และผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยธรุกจิ	3D	Printer	Solution

168,300 2.10

7.	นำยชโย	เพ็ชรรัตน์ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยResearch&Development 113,700 1.42

8.	นำงขวัญใจ	วิริยะสุมน ผู้จัดกำรส่วนบัญชี	-	บมจ.แอพพลิแคด 120,000 1.50

9.	นำงสำวเปมสิตำ	สิบุญญำณัฐ ผู้จัดกำรส่วนบัญชี	-	บริษัทย่อย 80,000 1.00

สายงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562

1.	ฝ่ำยบริหำร 3 3

2.	ฝ่ำยธุรกิจ	3D	Printer	Solution 19 24

3.	ฝ่ำยสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนภำครัฐ 11 11

4.	ฝ่ำยธุรกิจ	AEC 67 62

5.	ฝ่ำยกำรตลำด 20 21

7.2	ค่าตอบแทนอื่น

8.1	จ�านวนบุคลากร
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8.2	ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในระยะ	3	ปี	ที่ผ่านมา

8.4	นโยบายการพัฒนาบุคลากร

8.3	ค่าตอบแทนพนักงาน

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทย่อยมีพนักงำนและผู้บริหำรรวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	78	คน	แบ่งเป็นพนักงำนจ�ำนวน	77	คน	และ
ผู้บริหำร	จ�ำนวน	1	คน	และ	ณ	วันที่	31		ธันวำคม	2562	บริษัทย่อยมีพนักงำนและผู้บริหำร	รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน	82	คน		แบ่งเป็นพนักงำน	
จ�ำนวน	81	คน	และผู้บริหำร	จ�ำนวน	1	คน

	 -ไม่ม-ี

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 ในปี	 2561	และปี	 2562	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน	 (ไม่รวมผู้บริหำรของบริษัทฯ)	 จ�ำนวน	
175,286,466.27	บำท	และจ�ำนวน	197,337,480.90	บำท	ตำมล�ำดับ	โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน	ค่ำคอมมิชชั่น	ค่ำล่วงเวลำ	
โบนัส	เงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม	และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	

 ค่ำตอบแทนอื่น
	 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2562	 เม่ือวันที่	8	มีนำคม	2562	ได้มีมติจัดสรรหุ้นสำมัญใหม่เพิ่มทุนจ�ำนวน	8,000,000	หุ้น	
หรือคิดเป็นร้อยละ	2.86	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนในครั้งน้ี	เพื่อเสนอขำยให้แก่
กรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ	2.46		บำท	ซึ่งเป็นรำคำเดียวกันกับที่เสนอขำยให้
แก่ประชำชน	และเสนอขำยพร้อมกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชน
	 ทัง้นี	้ไม่มีพนกังำนรำยใดได้รบักำรจัดสรรหุน้เกินกว่ำร้อยละ	5	ของจ�ำนวนหุ้นทีเ่สนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบรษัิทฯ	
และบริษัทย่อย

	 บริษัทฯ	ตระหนักเป็นอย่ำงดีว่ำบุคลำกรถือเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำสูงสุดในองค์กร	ดังนั้นบริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นและให้ควำมส�ำคัญกับ
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล	โดยก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลตำมหลักกำรที่ส�ำคัญ	ดังนี้
1.	 บริษัทฯ	จะบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกับนโยบำย	เป้ำหมำย	ตลอดจนกลยุทธ์ต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	
2.	 บริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรจัดวำงระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมชัดเจน	โปร่งใส	ยุติธรรม	และสำมำรถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง

กับสภำวะกำรณ์ในปัจจุบัน
3.	 บรษิทัฯ	จะมุง่เน้นกำรสรรหำบคุลำกร	โดยใช้ระบบกำรสรรหำและคดัเลอืกทีม่ปีระสทิธภิำพและเป็นธรรม	เพือ่ให้ได้บคุลำกรทีมี่ควำม

รู้ควำมสำมำรถ	และสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร
4.	 บริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น	 โดยมีกำรจัดฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรใน		

สายงาน จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562

6.	ฝ่ำยธุรกิจ	MEC 96 96

7.	ฝ่ำยปฏิบัติกำรกลำง	-	ส่วนงำนบัญชี 9 10

8.	ฝ่ำยปฏิบัติกำรกลำง	-	ส่วนงำนกำรเงิน 4 4

9.	ฝ่ำยปฏิบัติกำรกลำง	-	ส่วนงำนจัดซื้อ 6 7

10.	ฝ่ำยปฏิบัติกำรกลำง	-	ส่วนงำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสำรสนเทศ 13 13

11.	ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล 9 8

12.	ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ - 18

รวม 257 277
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รูปแบบต่ำงๆ	อย่ำงสม�่ำเสมอ
5.	 บริษัทฯ	จะบริหำรค่ำจ้ำงและผลตอบแทนแก่พนักงำน	โดยค�ำนึงถึงหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของต�ำแหน่งงำน	ควำมสำมำรถของ

พนักงำน	รวมถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในตลำดแรงงำน	โดยยึดหลักควำมเป็นธรรม	และค�ำนึงถึงสภำพเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ของประเทศ

6.	 บรษิทัฯ	จะจดัสรรสวสัดกิำรให้เหมำะสม	โดยค�ำนึงถงึประโยชน์และควำมจ�ำเป็นของบคุลำกร	โดยพจิำรณำควบคูไ่ปกบัควำมสำมำรถ
ของบริษัทฯ	ลักษณะของธุรกิจ	โดยพิจำรณำปรับปรุงให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและสังคม

7.	 บรษิทัฯ	มุง่เน้นทีจ่ะสร้ำงบรรยำกำศทีอ่บอุ่นและสร้ำงควำมเข้ำใจอนัด	ีรวมถงึจดัสภำพแวดล้อมทีส่ะดวกและปลอดภยัในกำรท�ำงำน	
ทัง้นี	้เพือ่ให้สมัพนัธภำพระหวำงบรษิทัฯ	กบัพนกังำน	และพนักงำนกบัพนักงำน	ด�ำเนินไปอย่ำงรำบรืน่และเป็นมติร	รวมทัง้รับฟังปัญหำ
และร่วมมือแก้ไขปัญหำให้กับบุคลำกรด้วยควำมรู้สึกเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน
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การก�ากับดูแลกิจการ	  
1	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

	 บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี	ว่ำเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้กำรด�ำเนินงำนของ

บรษิทัฯ	มปีระสทิธภิำพ	เกดิควำมโปร่งใส	เพิม่ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนั	และกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื	ซ่ึงจะน�ำไปสูค่วำมเช่ือมัน่ของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	กระท�ำด้วย
ควำมเป็นธรรม	และค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ำยตั้งแต่พนักงำน	นักลงทุน	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	
ดังน้ัน	บริษัทฯ	จึงก�ำหนดให้มีนโยบำยในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	คร้ังที่	 2/2562	 เม่ือวันที	่
20	มีนำคม	2562	โดยยึดหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตำมหลักกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	ซึ่งจัดท�ำ
โดยคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรบรหิำรองค์กรท�ำให้เกดิควำมเชือ่มัน่ต่อกำรด�ำเนนิ
งำนของบริษัทฯ	ว่ำด�ำเนินกำรด้วยควำมเป็นธรรม	 โปร่งใส	และ
ค�ำนงึถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุ้น	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ำย	ดงันี้

หลักปฏิบัติ	1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กรที่สร้างคุณค่าให้
แก่กิจการอย่างยั่งยืน

	 เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้เข้ำใจในบทบำทและ
ตระหนักถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น�ำองค์กร	บริษัทฯ	ได้
มีกำรก�ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรม
กำรบริษัทฯ	ไว้อย่ำงชัดเจน	นอกเหนือจำกหน้ำที่และควำมรับผิด
ชอบตำมกฎหมำยซึ่งก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 มีอ�ำนำจ
และหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	
วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น	
ด้วยควำมรับผิดชอบ	ควำมระมัดระวัง	และควำมซื่อสัตย์สุจริต
แล้ว	บริษัทฯ	ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มีอ�ำนำจหน้ำท่ี	
และควำมรับผิดชอบในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	 เป้ำหมำย	
นโยบำย	ทิศทำงกำรด�ำเนินงำน	แผนกลยุทธ์	 แผนงำน	และงบ
ประมำณประจ�ำปีของบริษัทฯ	รวมถึงกำรก�ำกับดูแลและติดตำม
กำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย	นโยบำย	แผนงำน	และงบ
ประมำณประจ�ำปีที่ก�ำหนด	ตลอดจนประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
และดูแลรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว	
	 นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ได้มกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อย
และคณะท�ำงำน	เพือ่ท�ำหน้ำทีส่นบัสนนุ	ตรวจสอบ	และก�ำกบัดแูล
กำรปฏบิตังิำนและกำรบรหิำรงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย	นโยบำย	
แผนงำน	และงบประมำณประจ�ำปีท่ีก�ำหนด	โดยประกอบด้วยคณะ
กรรมกำรบรหิำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	คณะท�ำงำนบรหิำรควำม
เส่ียง	และบรษัิทฯ	ได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิ
ชอบของคณะกรรมกำรชดุย่อย	และคณะท�ำงำนบรหิำรควำมเส่ียง

ไว้อย่ำงชดัเจน	ทัง้น้ี	บรษิทัฯ	ได้จดัท�ำกฎบตัรส�ำหรบัคณะกรรมกำร
บริษัทฯ	คณะกรรมกำรชุดย่อย	และด�ำเนินกำรให้คณะ	กรรมกำร
บริษัทฯ	และคณะกรรมกำรชุดย่อยได้รับทรำบเกี่ยวกับกฎบัตร
ดังกล่ำว	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้มีกำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวทุกปี
อย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพือ่จะได้แก้ไขให้สอดคล้องกบัทศิทำงของบรษิทัฯ
	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ได้มกีำรจดัท�ำจรยิธรรมทำงธรุกจิ
และนโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ
ในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม	
เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสีย	
และด�ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้ง
สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลง	

หลักปฏิบัติ	2	ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	

	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	มกีำรก�ำหนดวสิยัทศัน์และพนัธกจิ
ขององค์กรท่ีชัดเจนและเหมำะสมกับองค์กร	เพื่อส่ือสำรให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำยเข้ำใจในวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักของ
องค์กร	และเพื่อให้บุคลำกรในทุกระดับขององค์กรยึดถือเป็นหลัก
ในกำรปฏบิตัหิน้ำที	่เพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้
	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยทีจ่ะทบทวนและพจิำรณำก�ำหนดแผน
กลยุทธ์และงบประมำณทุกปี	 เพื่อให้มั่นใจว่ำแผนกลยุทธ์และงบ
ประมำณดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและศักยภำพของ
องค์กร	 รวมถึงส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงนวัตกรรมและน�ำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีมำใช้ในกิจกำร	
	 นอกจำกนี้	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ยังมีหน้ำที่ในกำร
ก�ำกบัดูแลและติดตำมกำรปฏบิติังำนให้เป็นไปตำมกลยทุธ์และงบ
ประมำณทีก่�ำหนด	รวมท้ังก�ำกบัดแูลกำรจดัสรรทรพัยำกรทีส่�ำคญั

หลักปฏิบัติ	3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	

	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยในกำรก�ำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำร
ให้เหมำะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนำดของบริษัทฯ	และเป็น
ตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด	โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	
จะมีสดัส่วนระหว่ำงกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็น
ผู้บริหำรที่สะท้อนอ�ำนำจที่ถ่วงดุลอย่ำงเหมำะสม	และต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัทฯ	จะไม่
เป็นบุคคลคนเดียวกัน	 เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนให้ด้ำนควำมรับผิด
ชอบระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรงำน
ประจ�ำ	
	 ทั้งนี้	 เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีในบริษัทฯ	ได้อย่ำงเพียงพอ	บริษัทฯ	ก�ำหนดให้กรรมกำร
แต่ละคนจะสำมำรถไปด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้
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รวมแล้วไม่เกิน	5	บริษัท	และจะต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ	75	ของจ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมด
ที่จัดขึ้นในปีนั้นๆ	และจะจัดให้มีประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ	
4	ครั้งต่อปี	
	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	จะท�ำหน้ำท่ีในกำรสรรหำบคุคลซึง่
มีควำมรู้ควำมช�ำนำญและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมและสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทฯ	 เพื่อน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ของบริษัทฯ	และภำยหลังที่บริษัทฯ	 เข้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	บริษัทฯ	จะเปิด
เผยข้อมูลของกรรมกำรและผู้บริหำร	อำทิ	อำยุ	ประวัติกำรศึกษำ	
ประสบกำรณ์	สดัส่วนกำรถือหุน้	จ�ำนวนปีทีด่�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	
จ�ำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุม	ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ
ษัทฯ	ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน	กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น	บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ	และ
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ,คณะ
กรรมกำรบริหำร	และคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงในรำยงำน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ
	 นอกจำกนี้	บริษัทฯ	มีกำรแต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัทฯ	เพื่อ
ดูแลและให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรเกีย่วกบักำรปฏบิติั
ตำมกฎหมำย	ข้อก�ำหนด	กฎระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัทฯ	
และตดิตำมดแูลให้มกีำรปฏบิตัอิย่ำงถกูต้องและสม�ำ่เสมอ	และรบั
ผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	และกำรประชุมผู้
ถอืหุน้	รวมทัง้ดแูลประสำนงำนให้มีกำรปฏบิตัติำมมตขิองทีป่ระชมุ
ดังกล่ำว	รวมถึงหน้ำที่อื่นใดตำมที่กฎหมำยก�ำหนด
	 ในกำรก�ำกบัดแูลบรษัิทย่อย	และ/หรอืบรษิทัร่วม		บรษิทัฯ	
จะส่งกรรมกำรหรือผู ้บริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ	เพือ่เป็นตวัแทนในกำรบรหิำรกจิกำร
ของบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วมนั้นๆ	 เพ่ือก�ำหนดนโยบำยท่ี
ส�ำคญัและควบคุมกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทั
ร่วมดังกล่ำว	ทั้งนี้	กรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ	จะต้องท�ำ
หน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทร่วม	ให้บริหำร
จดักำรหรอืด�ำเนนิงำนต่ำงๆ	ตำมนโยบำยทีบ่รษิทัฯ	ก�ำหนด	รวมถงึ
จะต้องใช้ดลุยพนิจิตำมมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมกำร	และ/หรอืที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ	ทีอ่นุมตัใินเรือ่งทีส่�ำคญัของบรษิทัย่อย	
และ/หรือบริษัทร่วม	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	และ
เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ	4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร

	 บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดแผนผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำหรับ
ต�ำแหน่งผูบ้รหิำรทีส่�ำคญัรวมถงึต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
ไว้อย่ำงชัดเจน	 เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง	และ
จะพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนให้เหมำะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรที่มีควำมส�ำคัญกับองค์กร
มีควำมตั้งใจในกำรท�ำงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	และผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	จัดให้มีกำรเสริมควำมรู้ให้แก่กรรมกำร	และผู้
บรหิำรทีส่�ำคญั	โดยจดัสรรให้แต่ละท่ำนเข้ำร่วมกำรอบรมซ่ึงจัดโดย
หน่วยงำนต่ำงๆ	เพือ่เสรมิสร้ำงควำมรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ	รวมถงึจดั
ให้มโีครงกำรส�ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำรเพือ่ประโยชน์ในกำรพจิำรณำ
ประกอบแผนกำรสืบทอดงำน
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 จะจัดให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรที่ส�ำคัญ
ทุกปี	เพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน	และพัฒนำ
ขีดควำมสำมำรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน

หลักปฏิบัติ	5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อย่างมีความรับผิดชอบ

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรสร้ำง
วฒันธรรมองค์กร		ส่งเสรมิกำรสร้ำงนวตักรรมท่ีก่อให้เกดิประโยชน์
ร่วมกันทั้งบริษัทฯ	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	รวมทั้งรับผิดชอบต่อ
สังคมและส่ิงแวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	ค�ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพ
ของกำรให้บริกำร	 	 	กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์	 	กำรค�ำนึงถึงสิ่ง
แวดล้อม	และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมมำโดยตลอด	ทัง้นีเ้พือ่สร้ำง
ควำมสมดุลระหว่ำงผลก�ำไรทำงธุรกิจและกำรตอบแทนสู่สังคม	
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ตระหนักถึงสิทธิของผู ้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภำยใน	หรือผู้มีส่วนได้
เสียภำยนอก	ทั้งนี้	 เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและกำรร่วมมือกัน
ระหว่ำงบริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้เสีย	อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ด�ำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเชื่อม่ันรวมท้ังเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขนัของบรษัิทฯ	ในระยะยำว	บรษิทัฯ	จงึได้มกีำรก�ำหนด
นโยบำยและแนวปฏิบัติ	ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม	
ด้วยความรู้	และทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	ความซื่อสัตย์สุจริต	และ
เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย	โดยค�านึงถึงผลการด�าเนินงานที่ดี	มีการเจริญ
เติบโตอย่างมั่นคง	และคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขัน

พนักงาน บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของพนักงานทุกคนในบริษัทฯ	ซึ่งจะมีส่วนร่วมในการ
ขับเคล่ือนให้บริษัทฯ	สามารถพัฒนาการด�าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต	บริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง	ตลอดจน
ปลูกฝังทัศนคติและจิตส�านึกที่ดี	รวมถึงพิจารณาให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	เหมาะสมตาม
ความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและจัดให้มีสวัสดิการที่เพียงพอ

ลูกค้า บริษัทฯ	เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยเน้นการจัดหาสินค้า	และ/หรือผลิตสินค้าที่มี
คุณภาพ	ได้มาตรฐาน	และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน	
การรักษาความลับของลูกค้า	ให้ความรู้ต่อลูกค้า	เพื่อพัฒนาสินค้าและการให้บริการ

คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม	เสมอภาค	มีความซื่อสัตย์ในการด�าเนิน
ธุรกิจ	ไม่เอารัดเอาเปรียบ	รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้	รวมถึงมีจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจ	ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า	และ/หรือข้อตกลงตามสัญญา
ที่ท�าร่วมกันอย่างเคร่งครัด	เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ของ
ทั้งสองฝ่าย

คู่แข่ง บริษัทฯ	ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีและกฎหมายที่ก�าหนดไว้	รักษา
บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน	และหลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

ชุมชนและสังคม บริษัทฯ	เน้นการปลูกฝังจิตส�านึก	ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในบริษัทฯ	
อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	และไม่กระท�าการ
ใดๆ	ที่ขัดหรือผิดกฎหมาย

	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	จะจดัให้มกีรอบกำรก�ำกบัดแูลและบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองค์กรทีส่อดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของบริษัทฯ	รวมทั้งดูแลให้มีกำรท�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำศทำงธุรกิจและพัฒนำกำรด�ำเนินงำน	กำรบริหำร
ควำมเสี่ยง	เพื่อให้บริษัทฯ	สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยหลักขององค์กร
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หลักปฏิบัติ	6	ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม	

	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	ก�ำหนดให้มรีะบบควบคมุภำยใน
ที่ครอบคลุมทุกด้ำน	ทั้งด้ำนกำรเงิน	และกำรปฏิบัติงำนให้เป็น
ไปตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และจัดให้
มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภำพเพียงพอใน
กำรปกป้องดูแลรักษำทรัพย์สินของบริษัทฯ	อยู่เสมอ	จัดให้มีกำร
ก�ำหนดขัน้ตอนของอ�ำนำจอนมุตั	ิและควำมรบัผดิชอบของผูบ้รหิำร
และพนักงำนที่มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลซ่ึงกันและกัน	ก�ำหนด
ระเบียบกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	บริษัทฯ	มีกำร
ว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก	ท�ำหน้ำที่ตรวจสอบกำร
ปฏบิตังิำนของทกุหน่วยงำนให้เป็นไปตำมระเบยีบทีว่ำงไว้	รวมทัง้
ประเมนิประสทิธภิำพและควำมเพยีงพอของกำรควบคมุภำยในของ
หน่วยงำนต่ำงๆ	ในบริษัทฯ
	 บริษัทฯ	มีกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนบริหำรควำมเส่ียงเพื่อ
ท�ำหน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำและวิเครำะห์ควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้กบั
บริษัทฯ	และน�ำเสนอมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้
เกดิผลกระทบต่อธรุกจิของบรษิทัฯ	และก�ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำม
เสี่ยงให้เป็นไปตำมนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงที่ก�ำหนด	
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำน
ทจุรติคอร์รปัชัน่	โดยให้ก�ำหนดเป็นนโยบำยท่ีชดัเจนและสือ่สำรให้
ผูท้ีเ่กีย่วข้องทรำบและยดึถอืปฏบิตัติำม	และได้ก�ำหนดนโยบำยใน
กำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรยีนเพือ่เป็นกลไกในกำรก�ำกบัดแูลให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตำมนโยบำยต่ำงๆ	ที่ก�ำหนดข้ึนที่เกี่ยวกับกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรอีกด้วย
	 บรษิทัฯ	จดัให้มมีำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแส	หรอืข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับกำรกระท�ำผิดกฎหมำย	จริยธรรมและจรรยำบรรณ
ธรุกจิ	หรอืพฤตกิรรมทีอ่ำจส่อถงึกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ของกรรมกำร	
ผูบ้รหิำร	และพนกังำนในองค์กร	โดยจัดช่องทำงกำรสือ่สำรทีห่ลำก
หลำยเพื่อเปิดโอกำสให้พนักงำนและผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถแจ้ง
เบำะแส	หรือข้อร้องเรียนมำยังบริษัทฯ	ได้สะดวกและเหมำะสม	
โดยผู้แจ้งเบำะแสหรือผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่อง
ที่ต้องกำรแจ้ง	พร้อมชื่อ	ที่อยู่	หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อ
ได้	ส่งมำยังช่องทำงกำรรับเรื่องตำมที่บริษัทฯ	ก�ำหนด	

หลักปฏิบัติ	7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยข้อมูล

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย	ข้อบังคับ	และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผย
ข้อมูล	โดยบริษัทฯ	จะให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง	
ครบถ้วน	และโปร่งใสทั้งข้อมูลของบริษัทฯ	ข้อมูลทำงกำรเงิน	และ
ข้อมูลทั่วไปที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน	เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน	
	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำ

รำยงำนประจ�ำปี	แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี	 (แบบ	56-1)	
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	 และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่
ปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี	กำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินเป็นกำร
จัดท�ำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองโดยท่ัวไป	 โดยเลือกใช้
นโยบำยบญัชท่ีีเหมำะสมและถอืปฏบิติัสม�ำ่เสมอ	และใช้ดลุยพนิิจ
อย่ำงระมดัระวงัในกำรจดัท�ำ	รวมทัง้ก�ำหนดให้มกีำรเปิดเผยข้อมลู
ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 โดยคณะ
กรรมกำรบรษิทัฯ	มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูดู้แล
เกีย่วกบัคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ	และเป็นผูใ้ห้ควำมเหน็ต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ
	 นอกจำกน้ี	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ยังให้ควำมส�ำคัญ
เกี่ยวกับสภำพคล่องทำงกำรเงินของกิจกำร	และควำมสำมำรถ
ในกำรช�ำระหนี้ของบริษัทฯ	 โดยฝ่ำยจัดกำรมีกำรติดตำมและ
ประเมินฐำนะทำงกำรเงินและสภำพคล่องของกิจกำรเป็นประจ�ำ
อย่ำงสม�่ำเสมอ	และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	รับทรำบ
เป็นประจ�ำทุกไตรมำส	
	 ภำยหลังจำกที่บริษัทเข ้ำจดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว	บรษิทัฯ	จะท�ำกำร
เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ	ต่อผู้ถือหุ้นและสำธำรณชน
ผ่ำนช่องทำงและส่ือกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ		และมอบหมำยให้	นำงสำว
วุทิตำ	ศรีแก้ว	ท�ำหน้ำที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น	นักลงทุน	
นกัวิเครำะห์หลกัทรพัย์	หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	รวมถงึบุคคลใดๆ	
ซึง่ข้อมลูดงักล่ำวจะเป็นข้อมลูทีถ่กูต้อง	ครบถ้วน	และตรงต่อควำม
เป็นจริง

หลกัปฏบัิต	ิ8	สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมและการสือ่สารกบัผู้
ถอืหุ้น

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้ถือ
หุ้นโดยไม่กระท�ำกำรใดๆ	อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้
ถือหุ้น	นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น	เช่น	สิทธิในกำรซื้อ	
ขำย	หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่	สิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งผล
ก�ำไรจำกบริษัทฯ	สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ	ได้ให้
ควำมส�ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในกำรได้รบัข้อมลูของบรษัิทฯ	อย่ำง
ถกูต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	ทันเวลำ	และเท่ำเทียมกัน	เพื่อประกอบ
กำรตัดสินใจในทุกๆ	 เร่ือง	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 จึงก�ำหนด
นโยบำย	ดังนี้
1.	 บริษัทฯ	จะจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือ

หุ้นได้พิจำรณำเรื่องที่ส�ำคัญตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	หรือเรื่อง
ที่อำจมีกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.	 บริษัทฯ	จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมท้ังข้อมูลประกอบ
กำรประชมุให้ผูถ้อืหุ้นทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมตำมระยะ
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	 เวลำทีก่ฎหมำย	ประกำศ	หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วข้องก�ำหนด	เพือ่
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งบริษัทฯ	จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
ค�ำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	 โดยจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรส่งค�ำถำมและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่ำวบนเวบไซต์

	 ของบรษิทัฯ	และบรษิทัฯ	จะรวบรวมเพือ่น�ำค�ำถำมทีส่�ำคญัไป
สอบถำมในที่ประชุมต่อไป

3.	 บริษัทฯ	จะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรหรือเสนอวำระกำร
ประชุมเพิ่มเติมได้ก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยจะก�ำหนด
เป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน	และเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่ำวให้ผู้
ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ	และจะแจ้งเหตุผลที่ไม่น�ำข้อเสนอวำระ
กำรประชมุของผูถ้อืหุ้นบรรจเุป็นวำระกำรประชมุของบรษิทัฯ	
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นๆ

4.	 ในกรณีที่ผู ้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้	
บริษัทฯ	จะอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง	โดยให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะ
ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึง	หรือจัดให้มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	
1	คน	เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ถือ
หุน้ดงักล่ำว	โดยจะแจ้งรำยชือ่พร้อมข้อมลูของกรรมกำรอสิระ
ดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

5.	 ในกรณีที่บริษัทฯ	มีผู้ถือหุ้นต่ำงชำติบริษัทฯ	จะจัดท�ำหนังสือ
นดัประชมุพร้อมข้อมลูประกอบกำรประชมุทัง้ฉบบัเป็นภำษำ
อังกฤษ	และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่ำงชำติพร้อมกับกำรจัดส่ง
ฉบับภำษำไทย

6.	 เพิ่มช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผู้ถือหุ ้นผ่ำนทำง	
	 เวบไซต์ของบรษิทัฯ	ภำยหลงัจำกทีบ่รษิทัฯ	เข้ำจดทะเบยีนเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว	
บริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรให้มีกำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย	14	วัน	ก่อนวันประชุม	เพื่อให้ผู้ถือ
หุน้สำมำรถดำวน์โหลดข้อมลูระเบยีบวำระกำรประชมุได้อย่ำง
สะดวกและครบถ้วน	

7.	 บริษัทฯ	จะอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุมทั้งในเร่ืองสถำนที่และเวลำท่ี
เหมำะสม

8.	 ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 จะด�ำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำย
และข้อบังคบัของบรษิทัฯ	โดยจะพจิำรณำและลงคะแนนเรยีง
ตำมล�ำดับวำระทีก่�ำหนดไว้	ไม่เปลีย่นแปลงข้อมลูทีเ่ป็นสำระ
ส�ำคญั	หรอืเพิม่วำระกำรประชมุโดยไม่จ�ำเป็น	และเปิดโอกำส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม	แสดงควำมคิด
เห็น	และข้อเสนอแนะต่ำงๆ

9.	 บริษัทฯ	จะใช้บัตรลงคะแนนในวำระที่ส�ำคัญ	และจัดให้มี
บุคคลที่เป็นอิสระ	อำทิเช่น	ผู้สอบบัญชีภำยนอก	ที่ปรึกษำ
กฎหมำย	เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในที่กำรประชุม

10.	 บรษิทัฯ	จะส่งเสรมิให้กรรมกำรทกุท่ำนและผู้บรหิำรทีเ่กีย่วข้อง
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถำมจำกผู้ถือหุ้นโดยพร้อม
เพรียงกัน

11.	 จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน	 ถูกต้อง	 รวดเร็ว	
โปร่งใส	และบันทึกรำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำรที่เข้ำร่วม
ประชมุ	วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนน	มตทิีป่ระชมุ	ผลกำร
ลงคะแนน	รวมถงึประเดน็ซกัถำมและข้อคดิเหน็ท่ีส�ำคญัไว้ใน
รำยงำนกำรประชมุเพือ่ให้ผูถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบได้ให้แล้ว
เสร็จภำยใน	14	วัน	นับแต่วันที่มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น	นอกจำก
น้ี	บริษัทฯ	จะจัดให้มีกำรบันทึกวีดิทัศน์ภำพกำรประชุมเพื่อ
เกบ็รกัษำไว้อ้ำงองิ	และภำยหลังจำกท่ีบรษิทัฯ	เข้ำจดทะเบยีน
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว	 บริษัทฯ	 จะน�ำส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยัง
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง
ภำยในเวลำที่ก�ำหนด	รวมถึงน�ำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจำรณำ

2	คณะกรรมการชุดย่อย	
	 โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทฯ	ประกอบด้วย	คณะ
กรรมกำรทั้งสิ้น	3	ชุด	ประกอบด้วย	คณะกรรมกำรบริษัทฯ		คณะ
กรรม	กำรตรวจสอบ	และคณะกรรมกำรบรหิำร	ซึง่มคีณุสมบตัคิรบ
ถ้วนตำมมำตรำ	68	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	
2535	และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี	้
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	มี
ดังนี้

2.1	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1.	 คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจ	หน้ำท่ี	และควำมรับผิดชอบในกำร
บริหำรจัดกำรและด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	 	ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวัง
รักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ	

2.	 จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อย	3	เดือน	ต่อครั้ง
3.	 ด�ำเนินกำรให้บริษัทฯ	มีระบบงำนบัญชีท่ีเหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ	และจัดให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำร
สอบบญัชีทีเ่ชือ่ถอืได้	รวมทัง้จดัให้มรีะบบกำรควบคมุภำยใน
และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม

4.	 จดัให้มกีำรท�ำงบดลุและงบก�ำไรขำดทุนของบริษทัฯ		ณ	วนัสิน้
สุดรอบระยะเวลำบัญชีของบริษัทฯ		ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
แล้ว	และน�ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นเพือ่พิจำรณำและอนมุตัิ

5.	 ก�ำหนดเป้ำหมำย	แนวทำง	นโยบำย	แผนงำนกำรด�ำเนินธรุกิจ	
งบประมำณของบริษัทฯ		รวมถึงควบคุมก�ำกับดูแล	
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	 (Monitoring	and	Supervision)	กำรบรหิำรและกำรจดักำรของ
	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	งบ

ประมำณท่ีก�ำหนดไว้	และสอดคล้องกับกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง	
ตลอดจนประกำศ	ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	อำทิเช่น	กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน	กำร
ได้มำหรอืจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรพัย์สนิท่ีส�ำคญั	เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแย้ง
กับกฎหมำยอื่น

6.	 พิจำรณำทบทวน	ตรวจสอบ	และอนุมัตินโยบำย	 ทิศทำง	
กลยุทธ์	แผนงำนกำรด�ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ	ทีเ่สนอโดยฝ่ำย
บริหำร

7.	 ติดตำมกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำน	 และงบ
ประมำณอย่ำงต่อเนื่อง

8.	 พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียง	 (Risk	
Management)	ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร	และก�ำกับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง	โดยมี
มำตรกำรรองรับและวิธีควบคุม	เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจ

	 ของบริษัทฯ	อย่ำงเหมำะสม	
9.	 พจิำรณำก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบรหิำรงำน	มอี�ำนำจในกำรแต่ง

ตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย	ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร	และคณะ
อนุกรรมกำรชุดอื่นตำมควำมเหมำะสม	 รวมถึงกำรก�ำหนด
ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของบุคคลดังกล่ำว	 	 	
ทั้งนี้	กำรมอบอ�ำนำจตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำท่ีท่ีก�ำหนดน้ัน
ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจทีท่�ำให้คณะกรรมกำรชุด
ย่อย	ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร	และคณะอนกุรรมกำรชดุต่ำงๆ	
ดงักล่ำว	สำมำรถพจิำรณำและอนมุตัริำยกำรท่ีอำจมคีวำมขดั
แย้ง	มีส่วนได้เสีย	หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใด
ท�ำกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่
เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำ
และอนุมัติไว้แล้ว

10.	 จัดท�ำรำยงำนประจ�ำปี	และรับผิดชอบต่อกำรจัดท�ำและกำร
เปิดเผยงบกำรเงิน	 เพื่อแสดงถึงฐำนะกำรเงินและผลกำร
ด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ	และน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมัติ

11.	 คณะกรรมกำรอำจมอบอ�ำนำจให้กรรมกำรคนหนึง่	หรอืหลำย
คน	หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดแทนคณะ
กรรมกำรได้	 โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร	
หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจตำม
ที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร	และภำยในระยะเวลำท่ีคณะ
กรรมกำรเห็นสมควร	ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก	 เพิกถอน	
เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขกำรมอบอ�ำนำจนัน้ๆ	ได้เมือ่เหน็สมควร
ทัง้นี	้กำรมอบอ�ำนำจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ
ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำร

ที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย	หรืออำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดที่จะท�ำขึ้น
กับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อยตำมท่ีนิยำมไว้ในประกำศคณะ
กรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และ/หรอืประกำศอืน่ใดของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	
เว้นแต่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลัก
เกณฑ์ที่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมัติไว้แล้ว

2.2	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง
และเพียงพอ

2.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยใน	 (Internal	
Control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	 (Internal	Audit)	
ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิผล	และพิจำรณำควำมเป็นอิสระ
ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบ
ในกำรพิจำรณำแต่งต้ัง	 โยกย้ำย	 เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรตรวจสอบภำยใน

3.	 สอบทำนให้มีกำรบริหำรจัดกำรและปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง	(Risk	Management)	ตำมที่ก�ำหนด

4.	 สอบทำนให้บริษัทฯ	ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5.	 พจิำรณำ	คดัเลอืก	เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่
ท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และเสนอค่ำตอบแทน
ของบุคคลดังกล่ำว	รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง	

6.	 พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน	หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัด
แย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนด
ของตลำดหลักทรพัย์	ท้ังน้ี	เพือ่ให้มัน่ใจว่ำรำยกำรดงักล่ำวสม
เหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7.	 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ	ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่ำงน้อย	ดังต่อไปนี้

(ก)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง	ครบถ้วน	 เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
(ข)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
ของบริษัทฯ
(ค)	ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลกัทรพัย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(ง)	ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
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(จ)	ควำมเห็นเกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ)	จ�ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ	และกำรเข้ำร่วม
ประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช)	ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้
รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร	(charter)
(ซ)	 รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบ	ภำย
ใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทฯ
8.	 มอี�ำนำจท่ีจะขอควำมเห็นทีเ่ป็นอสิระจำกทีป่รึกษำทำงวชิำชพี

อื่นใด	เมื่อเห็นว่ำจ�ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ
9.	 ปฏิบตักิำรอืน่ใดตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัฯ	มอบหมำยด้วย

ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

2.3	ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.	 พิจำรณำกลั่นกรองข้อเสนอของฝ่ำยจัดกำร	และน�ำเสนอ
เป้ำหมำย	นโยบำย	และแผนธรุกจิ	รวมถงึงบประมำณประจ�ำ
ปีของบริษัทฯ	ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ	พิจำรณำอนุมัติ

2.	 ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตำม
นโยบำย	 เป้ำหมำย	แผนกำรด�ำเนินธุรกิจ	และงบประมำณ
ที่ก�ำหนดไว้	และก�ำกับดูแลให้กำรด�ำเนินงำนมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ

3.	 พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของ	
บริษัทฯ		เช่น	กำรลงทุนต่ำงๆ	ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณ
ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 	กำรสั่งซื้อสินค้ำ	
กำรขำยสินค้ำ	 เป็นต้น	 โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็น
ไปตำมตำรำงอ�ำนำจอนุมัติที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรม
กำรบริษัทฯ	

4.	 ก�ำหนดอัตรำจ้ำง	 และพิจำรณำปรับเงินเดือน	 โบนัสของ
พนักงำน	ตั้งแต่ระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรลงไป	รวม
ถึงพิจำรณำอนุมัติอัตรำก�ำลังคนที่ไม่อยู ่ในงบประมำณ
ประจ�ำปี	ตำมตำรำงอ�ำนำจด�ำเนินกำรที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ	

5.	 พิจำรณำผลก�ำไรและขำดทุนของบริษัทฯ	 	 กำรเสนอจ่ำย
เงินปันผลระหว่ำงกำลหรือเงินปันผลประจ�ำปี	เพื่อเสนอคณะ
กรรรมกำรบริษัทฯ	อนุมัติ

6.	 ให้มีอ�ำนำจในกำรมอบอ�ำนำจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคน	หรือ
หลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด	 โดยอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร	 หรืออำจมอบอ�ำนำจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร	และภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรบริหำร
เห็นสมควร	 ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก	 เพิกถอน	
เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนำจ	หรือกำร
มอบอ�ำนำจนั้นๆ	ได้ตำมที่เห็นสมควร

7.	 ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นๆ	ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ	มอบหมำย
เป็นครำวๆ	ไป

	 ทั้งนี้	 กำรมอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของคณะกรรมกำรบริหำรนั้น	จะไม่มีลักษณะเป็นกำรมอบอ�ำนำจ	
หรือมอบอ�ำนำจช่วงที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนำจจำกคณะกรรมกำร
บริหำรสำมำรถอนุมัติรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขัด
แย้ง	(ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรือ	
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
ก�ำหนด)	มีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อื่นใดกับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง	คณะ
กรรมกำรบริหำรไม่มีอ�ำนำจอนุมัติกำรด�ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว	
โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ		
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(แล้วแต่กรณี)	เพื่ออนุมัติต่อไป	ยกเว้น
เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำร
ค้ำปกติซึ่งเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	
และ/หรือ	ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด

2.4	ขอบเขตอ�านาจ	หน้าที่	และความรับผิดชอบของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.	 ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำร	และ/หรือบริหำรงำนประจ�ำ
วันของบริษัทฯ	

2.	 จัดท�ำนโยบำย	แผนธุรกิจ	รวมถึงกลยุทธ์ทำงธุรกิจ	และงบ
ประมำณประจ�ำปีของบริษัทฯ		เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริหำร	และคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ต่อไป

3.	 ก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ	
ให้เป็นไปตำมนโยบำย	แผนงำน	และงบประมำณที่ได้รับ
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	 	 รวมถึงกำรตรวจ
สอบ	 ติดตำม	และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ		
ให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก�ำหนดและสอดคล้องกับหลัก					
ธรรมำภิบำลที่ดี	และมีหน้ำท่ีรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกำร
บริหำรจัดกำร	 รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำร	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	

4.	 พิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของ	
บริษัทฯ	ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณท่ีได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ		โดยวงเงินส�ำหรับแต่ละรำยกำรเป็น
ไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในตำรำงอ�ำนำจอนุมัติที่ผ่ำนกำรอนุมัติ
จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 แล้ว	 แต่ไม่เกินงบประมำณ
ประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 	 รวมถึง
กำรเข้ำท�ำสัญญำต่ำงๆ	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำว

5.	 มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรตำม
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ธุรกิจปกติของบริษัทฯ	 	 ตำมงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	 	 และเป็นไปตำมอ�ำนำจอนุมัติที่ผ่ำนกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ	แล้ว	

6.	 มีอ�ำนำจในกำรอนุมัติอัตรำก�ำลังคน	กำรจ้ำงงำน	และบรรจุพนักงำน	กำรก�ำหนดค่ำจ้ำง	ค่ำตอบแทน	และโบนัส	และกำรแต่ง
ตั้งโยกย้ำยพนักงำน	 รวมถึงพิจำรณำก�ำหนดหน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนและต�ำแหน่ง	 ส�ำหรับพนักงำน
ระดับรองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยลงไป

7.	 มีอ�ำนำจออกค�ำสั่ง	 ระเบียบ	ประกำศ	และบันทึกต่ำงๆ	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	 	 เป็นไปตำมนโยบำยและเพื่อผล
ประโยชน์ของบริษัทฯ		รวมถึงเพื่อรักษำระเบียบวินัยภำยในองค์กร

8.	 มีอ�ำนำจแต่งต้ังคณะกรรมกำรหรือคณะท�ำงำนชุดต่ำงๆ	เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพกำรจัดกำรที่ดีและโปร่งใส	และมีอ�ำนำจ
ในกำรมอบอ�ำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบัติกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด	โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของประธำนเจ้ำ
หน้ำที่บริหำร	หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ�ำนำจตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเห็นสมควร	และภำยในระยะ
เวลำที่เห็นสมควร	ซึ่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำจยกเลิก	เพิกถอน	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ�ำนำจ	หรือกำร
มอบอ�ำนำจนั้นๆ	ได้ตำมท่ีเห็นสมควร

9.	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ	ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำร	หรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 ทั้งนี้	ในกำรด�ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	หรือผู้รับมอบอ�ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	หรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง	(ตำมนยิำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ	และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง
ก�ำหนด)	มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ	 	และ/หรือบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง	ประธำนเจ้ำ
หน้ำทีบ่รหิำรไม่มอี�ำนำจอนมุตักิำรด�ำเนนิกำรในเรือ่งดงักล่ำว	โดยเรือ่งดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำร	และ/หรอืทีป่ระชมุผู้
ถอืหุน้	(แล้วแต่กรณี)	เพือ่อนุมตัต่ิอไป	ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมธรุกจิปกตแิละเงือ่นไขกำรค้ำปกต	ิซึง่เป็นไปตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน	และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ/หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบรษัิทฯ

1.	กำรอนุมัติกำรลงทุนเกินจำกงบลงทุนที่อนุมัติ 10%
และรำยงำนให้คณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	รับ

ทรำบ

20%
และรำยงำนให้คณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	รับ

ทรำบ

>	20%

2.	กำรอนุมัติกำรลงทุนนอกแผนงบประมำณ <	1	ล้ำนบำท	
และรำยงำนให้คณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	รับ

ทรำบ

<	10	ล้ำนบำท	
และรำยงำนให้คณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	รับ

ทรำบ

>	10	ล้ำนบำท

3.	กำรอนุมัติกำรสั่งซื้อสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย <	5	ล้ำนบำท <	30	ล้ำนบำท >	30	ล้ำนบำท

4.	กำรอนุมัติกำรสั่งซื้อที่ไม่ใช่สินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย <	1	ล้ำนบำท <	30	ล้ำนบำท >	30	ล้ำนบำท

5.	กำรอนุมัติกำรขำยสินค้ำ <	5	ล้ำนบำท <	30	ล้ำนบำท >	30	ล้ำนบำท

บริษัทฯ	มีกำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆ	โดยสรุปได้	ดังนี้

การก�าหนดอ�านาจอนุมัติ
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	 กำรคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ	
จะกระท�ำผ่ำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะ
เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกจำกประสบกำรณ์	ควำมรู้	ควำมสำมำรถ	
และคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 เนื่องจำกบริษัทฯ	ยังไม่มี
คณะกรรมกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลที่จะด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่ำว	
จำกนั้นที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นจะท�ำกำรคัดเลือกกรรมกำรตำมหลัก
เกณฑ์และวิธีกำรที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

3.1	องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ	

1.	 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทฯ		
2.	 คณะกรรมกำรของบริษัทฯ	ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวนไม่

น้อยกว่ำ	5	คน	และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ�ำนวน
กรรมกำรทั้งหมด	ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรและต้องมี
คุณสมบัติตำมกฎหมำยก�ำหนด

3.	 บรษิทัฯ	มนีโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำท่ี
บริหำรไม่เป็นบุคคลเดียวกัน	 เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในด้ำน
ควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแล
และกำรบริหำรงำนประจ�ำ

4.	 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระใน
จ�ำนวนที่เหมำะสมกับกำรก�ำกับดูแลกิจกรรม	 โดยต้องมี
จ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ	แต่
ต้องไม่น้อยกว่ำ	3	คน	ซึง่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

5.	 กำรแต่งตั้งกรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทฯ	และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้จะต้องมีควำมโปร่งใส	และชัดเจน
ในกำรสรรหำกรรมกำร	และกำรพจิำรณำควรจะต้องมปีระวตั	ิ
กำรศึกษำ	และประสบกำรณ์กำรประกอบวิชำชีพของบุคคล
นั้นๆ	โดยมีรำยละเอียดที่เพียงพอ	เพื่อประโยชน์ในกำรตัดสิน
ใจของคณะกรรมกำร	บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น

6.	 กรรมกำรทีพ้่นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจถกูเลอืกเข้ำมำด�ำรง
ต�ำแหน่งใหม่อีกได้

3.2	องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะร่วมกันพิจำรณำเบื้องต้นถึง
คุณสมบัติของบุคคลที่จะมำด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระ	
โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำร
ตำมพระรำชบญัญตัมิหำชนจ�ำกดั	กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์	ประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทุน	รวมถงึ
ประกำศ	ข้อบังคับ	และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง	นอกจำกนี้	คณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	จะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผู้ทรง
คุณวุฒิ	ประสบกำรณ์กำรท�ำงำน	และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ	
ประกอบกัน	จำกน้ันจะน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ

3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด แต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ	ต่อไป	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีนโยบำยใน

กำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	1	ใน	3	ของจ�ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด	และต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	3	ท่ำน

คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1.	 ถอืหุ้นไม่เกนิร้อยละ	1	ของจ�ำนวนหุ้นทีม่สีทิธิออกเสยีงทัง้หมด

ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคล
ของบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	
พนักงำน	ท่ีปรกึษำท่ีได้เงนิเดือนประจ�ำ	หรอืผู้มอี�ำนำจควบคมุ
ของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย
ล�ำดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 เว้นแต่จะ
ได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	ก่อน
วันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อ	ก.ล.ต.

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต	หรือโดยกำรจด
ทะเบยีนตำมกฎหมำย	ในลักษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ	คู่สมรส	พี่
น้อง	และบุตร		รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่	ผูม้อี�ำนำจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบักำร	เสนอให้
เป็นผู้บริหำรหรอืผู้มอี�ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ	หรอืบรษัิทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	
บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	ใน
ลักษณะท่ีอำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระ
ของตน	รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร
ซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	หรือผู้บริหำร	ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญำตต่อ	ก.ล.ต.

5.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	บรษัิทใหญ่	บรษิทั
ย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	และไม่
เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	ผู้
บริหำร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของส�ำนักงำนสอบบัญชี	ซึ่งมีผู้
สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือ
นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญำตต่อ	ก.ล.ต.

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ	ซึ่งรวมถึงกำร
ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน	ซึ่ง
ได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ	2	ล้ำนบำท	ต่อปีจำกบริษัทฯ	บริษัท
ใหญ่	บรษิทัย่อย	บรษิทัร่วม	หรอืนติบิคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง	
ทั้งนี้	ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล	ให้รวมถึง
กำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ	ผู้
บริหำร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร	ของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพน้ัน
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ด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ	2	ปี	ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อ	ก.ล.ต.

7.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมกำรของบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ	

8.	 ไม่ประกอบกจิกำรท่ีมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนั
ที่มีนัยกับกิจกำรของผู้ขออนุญำตหรือบริษัทย่อย	หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน	หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วน
ร่วมบริหำรงำน	ลูกจ้ำง	พนักงำน	ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ�ำ	หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ	หรอื
บริษัทย่อย

9.	 ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็น
อิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

3.3	องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 เป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบจ�ำนวนอย่ำงน้อย	3	ท่ำน	กรรมกำรแต่ละท่ำนต้อง
เป็นกรรมกำรอิสระ	

2.	 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ	หรอืคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูค้ดั
เลอืกสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	1	ท่ำน	ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

3.	 มกีรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย	1	ท่ำน	ทีม่คีวำมรูค้วำมเข้ำใจ	
หรือ	มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือ	กำรเงิน	และมีควำม
รู้ต่อเน่ืองเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของรำยงำน
ทำงกำรเงิน

ทั้งนี้	กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำว
ละ	3	ปี	หรือเท่ำกับวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทฯ	

3.4	การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ	หรือต�าแหน่งในระดับที่เทียบเท่า

	 เมื่อต�ำแหน่งในระดับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	 หรือ	
ประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏบิตักิำร	หรอืต�ำแหน่งในระดบัทีเ่ทียบเท่ำว่ำง
ลง	หรือผู้ที่อยู่ในต�ำแหน่งไม่สำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ได้	บริษัทฯ	จะมี
ระบบจัดกำรให้ผู้บริหำรระดับใกล้เคียง	หรือระดับรองลงมำเป็นผู้
รกัษำกำรในต�ำแหน่ง	จนกว่ำจะมกีำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกร
ที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	ก�ำหนด	ทั้งนี้บุคลำกรดัง
กล่ำวจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	ควำมรู้ควำมสำมำรถ	ประสบกำรณ์	
ควำมเหมำะสมกบัวัฒนธรรมองศ์กร	โดยคณะกรรมกำรบรหิำรเป็น
ผู้พิจำรณำสรรหำ	 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ส�ำหรับ
พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังผู้ที่มีควำมเหมำะสมให้ด�ำรงต�ำแหน่งแทน
ต่อไป

4	การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม

	 บริษัทฯ	 จะลงทุนในบริษัทท่ีมีวัตถุประสงค์ในกำร
ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ	หรือกิจกำรที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน	หรือกิจกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบริษัทฯ	
อันจะท�ำให้บริษัทฯ	มีผลประกอบกำรหรือผลก�ำไรเพิ่มมำกขึ้น	
หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์	 (Synergy)	ให้กับบริษัทฯ	โดย
สำมำรถสนับสนุนกำรด�ำเนินธรุกจิหลักของบรษิทัฯ	ให้มคีวำมครบ
วงจรมำกยิง่ขึน้	เพือ่เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบรษัิทฯ	
ท้ังน้ี	คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจำก
ธรุกจิหลกัหรอืธรุกจิอืน่ของบรษัิทฯ	หำกคณะกรรมกำรบรษัิทฯ	เหน็
ว่ำธรุกจิดงักล่ำวเป็นธรุกจิทีม่ศัีกยภำพและกำรลงทนุดังกล่ำวเป็น
ประโยชน์แก่บริษัทฯ	และผู้ถือหุ้นโดยรวม
	 ในกำรก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	บริษัทฯ	จะ
ส่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีคุณสมบัติและประสบกำรณ์ที่เหมำะ
สมกับกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตัวแทนในกำรบริหำรกิจกำรของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมน้ันๆ	 เพื่อก�ำหนดนโยบำยที่ส�ำคัญและ
ควบคุมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย	และ/หรือ	บริษัทร่วมดัง
กล่ำว	ทั้งนี้	กรรมกำรซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ	จะต้องท�ำหน้ำที่
ในกำรก�ำกบัดแูลบรษิทัย่อย	และ/หรอืบรษิทัร่วม	ให้บรหิำรจัดกำร
หรอืด�ำเนนิงำนต่ำงๆ	ตำมนโยบำยทีบ่รษิทัฯก�ำหนด	รวมถงึจะต้อง
ใช้ดลุยพนิจิตำมมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมกำร	และ/หรอืทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ท่ีอนุมัติในเรื่องท่ีส�ำคัญของบริษัทย่อย	และ/
หรือบริษัทร่วม	 เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ	และเพื่อ
กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ

5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยตระหนักและเล็งเห็นควำม
ส�ำคญัต่อกำรด�ำเนนิกำรตำมหลกักำรก�ำกบัดูแลกจิกำรทีด่	ี(Good	
Corporate	Governance)	 เพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันใจให้กับผู้ถือ
หุ้น	ผู้ลงทุน	และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงต่อ
เนื่อง	โดยค�ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษัทฯ	ในระยะยำว	
อีกท้ัง	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ยังได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของ
กำรน�ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	คณะ
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ	จึงเห็นควรให้มีกำรก�ำหนด
มำตรกำรควบคุมดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	 เพ่ือให้
บริษัทฯ	มีกำรด�ำเนินงำนท่ีโปร่งใสตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้
1.	 กรรมกำร	ผู้บรหิำร	และพนักงำนจะต้องรกัษำควำมลบั/ข้อมลู

ภำยในของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	และต้องไม่น�ำข้อมูลดัง
กล่ำวไปเปิดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่บุคคลอื่น	 ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	และ
ไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

2.	 บริษัทฯ	จัดให้มีกำรเก็บสำรสนเทศที่ส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผย
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	 ไว้เป็นควำมลบั	โดยจ�ำกดัให้รูเ้ฉพำะผูบ้รหิำร	และเปิดเผยต่อ
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ	ตำมควำมจ�ำเป็นเท่ำที่ต้องทรำบ

3.	 กรณีที่บริษัทฯ	จ�ำเป็นจะต้องท�ำกำรเปิดเผยข้อมูลภำยใน
ต่อพนักงำนในบริษัทฯ	 เป็นวงกว้ำง	บริษัทฯ	จะต้องแจ้งให้
พนักงำนทรำบว่ำเป็นข้อมูลที่เป็นควำมลับและมีข้อจ�ำกัดใน
กำรน�ำไปใช้

4.	 ห้ำมมใิห้กรรมกำร	ผูบ้รหิำร		พนกังำน	และลกูจ้ำงของบรษิทัฯ		
และบริษัทย่อย	รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมี
ภริยำและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว	ใช้
ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ที่มีหรืออำจมีผล	
กระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	
ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสำธำรณชน	เพื่อท�ำกำรซื้อ	ขำย	เสนอซื้อ	
เสนอขำย	หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ	ขำย	เสนอซื้อหรือเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม	ก่อนที่
ข้อมูลนั้นจะได้มีกำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน	ไม่ว่ำกำรกระท�ำ
ดังกล่ำวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน	หรือเพื่อ
ให้ผู้อื่นกระท�ำดังกล่ำวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน	ผู้ใด
ฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษตำมมำตรกำรทำงวินัยของบริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย

5.	 บริษัทฯ	ก�ำหนดห้ำมกรรมกำร	ผู้บริหำร	และพนักงำนของ	
บริษัทฯ	และบริษัทย่อยที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในเปิดเผย
ข้อมูลภำยในต่อบุคคลภำยนอก	หรือบุคคลที่ไม่มีหน้ำท่ีท่ี
เกีย่วข้อง	และห้ำมกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ	รวมถงึคู่
สมรสหรอืผูท่ี้อยูก่นิด้วยกนัฉนัสำมภีรยิำ	และบตุรทีย่งัไม่บรรลุ
นติภิำวะของบคุคลดงักล่ำวท�ำกำรซือ้-ขำยหุน้ของบริษทัฯ	ใน
ช่วงเวลำ	1	เดอืน	ก่อนทีบ่รษิทัฯ	จะเผยแพร่งบกำรเงิน	หรอืเผย
แพร่ข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญอื่นๆ	สู่สำธำรณชน

6.	 บริษัทฯ	จัดให้ควำมรู้แก่กรรมกำร	และผู้บริหำรของบริษัทฯ	
เพื่อให้รับทรำบถึงหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์
ของตน	คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ	และบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะในบริษัทฯ	ตำมมำตรำ	59	แห่งพระรำช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	รวมท้ัง
ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม	(“พรบ.	หลักทรัพย์”)	และตำมประกำศ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	ก.ล.ต.	ที่	 สจ.	12/2552	 เร่ืองกำร
จัดท�ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของกรรมกำร	ผู้
บริหำรและผู้สอบบัญชี	และบทก�ำหนดโทษตำมมำตรำ	275	
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	
2535

7.	 บรษิทัฯ	ก�ำหนดให้	กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	รำยงำนกำรเปลีย่นแปลง
กำรถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ตำมมำตรำ	59	แห่ง
พรบ.	หลักทรัพย์	 	 และประกำศส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	
ก.ล.ต.	ที่สจ.	12/2552	 เร่ือง	กำรจัดท�ำและเปิดเผยรำยงำน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร	ผู้บริหำร	และผู้สอบ

บัญชี	และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนน้ีให้แก่	บริษัทฯ	ในวันเดียว
กับท่ีส่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์

6	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ในรอบปีบัญชี	 2562	สิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวำคม	2562	
บริษัทฯ	ได้จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี	(Audit	Fee)	ให้แก่
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ	คอื	บรษิทั	กรนิทร์	ออดทิ	จ�ำกดั	เป็นจ�ำนวน
เงิน	2,355,000	บำท	ซึ่งเป็นค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำนงบกำร
เงินประจ�ำปี	ส�ำหรับงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รวม
ถงึงบกำรเงนิรวม	นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนดังกล่ำว	บรษิทัฯ	ไม่มี
ค่ำบริกำรอื่นที่ต้องช�ำระให้กับผู้สอบบัญชี	ส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้
สอบบัญชีสังกัด	และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี
หรือส�ำนักงำนสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

7	การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่นๆ

	 -ไม่มี-
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ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	
Social	Responsibilities	:	CSR)

1.	นโยบายภาพรวม
 บรษัิทฯ มุง่เนน้การด�าเนินธรุกิจเพ่ือการเจรญิเตบิโตอยา่ง
ยั่งยืน และด�าเนินธุรกิจใหเ้ป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสงัคม ดว้ยหลกั
จรยิธรรมและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการท่ีดี บรษัิทฯ ไดต้ระหนกั
ถึงความส�าคญัของความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย เศรษฐกิจ 
สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม จงึมีการก�าหนดแนวทางความรบัผิดชอบ
ตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) ตามหลกั
การท่ีก�าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกั
ทรพัยฯ์”) 8 ขอ้ ดงันี ้

1.	 กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม
2.	 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
3.	 กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
4.	 กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
5.	 ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6.	 กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
7.	 กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
8.	 กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึง	 ได้จำกกำรด�ำเนิน

งำนทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อม	และผูม้ส่ีวนได้เสยี

2.	การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน	(CSR-In	
process)
	 บริษัทฯ	 มุ ่งม่ันท่ีจะประกอบกิจกำรให้ประสบควำม
ส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน	ด้วยหลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม	และก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไปพร้อมกับกำรเจริญเติบโตของบริษัทฯ	
จึงน�ำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมมำเป็นแนวทำงในกำร
ก�ำหนดกระบวนกำรปฏบิตังิำน	และเพือ่ให้ม่ันใจได้ว่ำพนักงำนทุก
ระดับตระหนักถึงและปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำง
มีประสิทธิภำพโดย	ยึดหลักควำมรับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งมีรำยละเอียด	ดังนี้

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

	 บรษิทัฯ	มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงถกูต้อง	ด้วย
ควำมสุจริต	เป็นธรรม	โปร่งใส	เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและสำมำรถ
ตรวจสอบได้	ซึ่งบริษัทฯ	จะค�ำนึงผลประโยชน์	และผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นต่อผู้ถือหุ้น	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	พนักงำน	และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย	
รวมถึงมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม	
นอกจำกนัน้บรษิทัฯ	ยงัให้ควำมส�ำคญักบักำรปฏบิตัติำมกฏหมำย	
รวมถึงกำรปฏัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจที่เป็นสำกล	โดยก�ำหนดให้
กรรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำน	ต้องปฏบิตัตินให้อยูใ่นกรอบของ	

กฏหมำย	ระเบยีบ	ข้อบงัคบั	และต้องไม่มีส่วนรูเ้หน็	ช่วยเหลอื	หรอื
กระท�ำใดๆ	อันเป็นกำรละเมิด	ฝ่ำฝืนฏหมำย	กฏระเบียบอื่นๆ	ที่
เกี่ยวข้องครบถ้วนมำโดยตลอด

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีควำมตั้งใจ	และมุ่งมั่นที่จะ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส	 เป็นธรรม	และรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ	 โดย
ปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี	 โดยยึดหลักธรรมมำภิ
บำล	จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	และสำมำรถ
ตรวจสอบได้	นโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น	
	 กรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย	 จะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น	จริยธรรมและจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริษัทฯ	อย่ำง
เคร่งครัด	และเพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียท้ังภำยใน
องค์กรและภำยนอกองค์กร	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วมกันด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริต
	 นอกจำกนีบ้รษิทัฯ	มช่ีองทำงกำรแจ้งเบำะแส	และข้อร้อง
เรียนเก่ียวกบักำรกระท�ำทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่โปร่งใส	ตลอดจนกำรกระ
ท�ำผิดทำงกฎหมำย	นโยบำย	ระเบียบ	กฎเกณฑ์ต่ำงๆ	ของบริษัทฯ	
จำกพนักงำน	

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

	 บริษัทฯ	 ตระหนักดีว่ำกิจกำรต้องเคำรพต่อชีวิตและ
ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ของทุกคน	 ซึ่งนับเป็นรำกฐำนของ
กำรบริหำรและกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล	 รวมทั้งกำรสร้ำง
มนุษยสัมพันธ์ในสังคม	บริษัทฯ	จึงมีแนวทำงท่ีจะส่งเสริมและ
กระตุ ้นให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำน
และควำมเสมอภำค	ไม่เลือกปฏิบัติ	 ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องเช้ือชำติ	
สัญชำติ	ศำสนำ	ภำษำ	สีผิว	 เพศ	อำยุ	 กำรศึกษำ	สภำวะทำง
ร่ำงกำยหรือสถำนะทำงสังคม	รวมถึงดูแลให้พนักงำนให้สำมำรถ
ท�ำงำนร่วมกันภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรท�ำงนท่ีปลอดภัยและมี
ควำมสุข

(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

	 บริษทัฯ	ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรพฒันำทรพัยำกร
มนษุย์และปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม	อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะช่วย
เพิ่มมูลค่ำของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนของบริษัทฯ	ในอนำคต	
	 บริษัทฯ	จึงก�ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติต่อพนักงำน	โดย
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ผู้บริหำรจะต้องปฏิบัติต่อพนักงำนอย่ำงยุติธรรม	บริหำรงำนโดย
ควำมไม่ล�ำเอียง	สนับสนุนในกำรสร้ำงศักยภำพในควำมก้ำวหน้ำ
และเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท�ำงำนของพนกังำน	รวมทัง้ส่งเสรมิให้
พนกังำนมคีวำมเข้ำใจในเรือ่งจรรยำบรรณทีพ่นกังำนต้องพึงปฏบิติั	
ดังน้ัน	บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดกำรจัดสวัสดิกำรให้แก่พนักงำนอย่ำง
เหมำะสม	เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของพนักงำน	และ
เพื่อดูแลพนักงำน	เช่น	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	ค่ำรักษำบำลกรณีผู้
ป่วยนอก	กำรประกนัชวีติและประกนัสุขภำพกลุม่	กำรตรวจสขุภำพ
ประจ�ำปี	เงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬำหรือกำรออกก�ำลังกำย	ตลอด
จนเงินช่วยเหลือในกรณีต่ำงๆ	 เช่น	 เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท	
เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร	เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต	เป็นต้น	
	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	ยังสนับสนุนให้พนักงำนมีกำรพัฒนำ
ตนเองอย่ำงต่อเนื่อง	 เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
งำนของพนักงำนทุกระดับ	 โดยบริษัทฯ	จัดให้มีกำรอบรมพัฒนำ
พนักงำนในทุกฝ่ำยงำนอย่ำงเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ	ทั้งทักษะทำง
ด้ำนกำรปฏิบัติและทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษ	 เพื่อเป็นกำรเพิ่ม
ศักยภำพทั้งต่อตนเอง		หน่วยงำน	และองค์กรในภำพรวม	

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 บริษัทฯ	 ได้ก�ำหนดให้พนักงำนของบริษัทฯ	ต้องปฏิบัติ
ต่อลูกค้ำตำมข้อปฏิบัติในคู่มือจริยธรรมและจรรยำบรรณธุรกิจท่ี
ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด	 เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ	ทั้งใน
ด้ำนคณุภำพและกำรให้บรกิำรทีด่แีละได้มำตรฐำน	ตำมข้อปฏิบตัิ	
ดังต่อไปนี้
5.1		ปฏบิตัต่ิอลกูค้ำอย่ำงเป็นธรรมในเรือ่งสนิค้ำและกำรให้บรกิำร
5.2		เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสินค้ำ	และบริกำรอย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วน
5.3		รักษำข้อมูลควำมลับและสำรสนเทศของลูกค้ำ
5.4		ให้ควำมรู้ต่อลูกค้ำเพื่อพัฒนำสินค้ำ	และกำรให้บริกำร
5.5		จัดให้มีช่องทำงเพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถร้องเรียน	เกี่ยวกับสินค้ำ
และบริกำร	โดยถือปฏิบัตติำมนโยบำยกำรรบัเรือ่งร้องเรยีนของบริษทัฯ	

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม	
ชุมชน	ในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมต่อกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์	
ในขณะท่ีสังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงควำมส�ำคัญกับกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจัง	 โดยบริษัทฯ	ด�ำเนินกำรและควบคุมให้มี
กำรปฏิบัติตำมกฏหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
อย่ำงเคร่งครัด

(7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
	 บรษิทัฯ	มแีนวทำงทีจ่ะปฏบิติัหรอืควบคมุให้มกีำรปฏบิตัิ
ตำมกฏหมำยและกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง	และรับผิดชอบต่อสังคม	
รวมถึงให้ควำมร่วมมือ	ช่วยเหลือ	สนับสนุน	และอำสำท�ำกิจกรรม

ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม	เพื่อส่งเสริมให้เกิดควำมเข็ม
แข็งทำงเศรษฐกิจ	ตลอดจนกำรฟื้นฟูสังคมและนวัตกรรม	
 
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการ
ด�าเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและผู้มี
ส่วนได้เสีย
	 บรษิทัฯ	สนับสนุนให้มนีวตักรรมในด้ำนต่ำงๆ	โดยเฉพำะ
นวัตกรรมด้ำนกระบวนกำรท�ำงำน	 ท้ังในระดับภำยในองค์กรและ
ระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำงองค์กร	โดยเน้นนวตักรรมเชงิสร้ำงสรรค์
ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น	สร้ำงผลิตผลและมูลค่ำ
เพิ่มเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม	ทั้งนี้	 บริษัทฯ	ถือเป็น
นโยบำยว่ำกำรเผยแพร่นวัตกรรมเป็นหนึ่งในควำมรับผิดชอบต่อ
สังคม	 	 โดยจะมีกำรส่ือสำรและเผยแพร่นวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียท้ังทำงตรงและทำงอ้อม	 รับทรำบโดยผ่ำนช่องทำงท่ี
หลำกหลำย	 เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อมูลข่ำวสำรด้ำนนวัตกรรมเหล่ำน้ี
จะสื่อสำรไปถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงทั่วถึง	รวมทั้งเป็นกำรช่วย
เพิ่มฐำนผู้ใช้งำนให้กับผลิตภัณฑ์ท่ีกลุ่มบริษัทฯ	จัดจ�ำหน่ำย	 โดย
บริษัทฯ	มีกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำงๆ	ดังนี้

8.1	บริษัทฯ	ร่วมกับวิทยำลัยเทคโนโลยีพระมหำไถ่	พัทยำ	จังหวัด
ชลบุรี	 ในโครงกำร	 “ส่งเสริมกำรเรียนรู้	 เพื่อสร้ำงโอกำส-สร้ำง
อำชีพ”			โดยบริษัทฯ	ให้กำรสนับสนุนซอฟต์แวร์ด้ำนกำรออกแบบ	
SOLIDWORKS		และจดักำรฝึกอบรมกำรใช้งำนซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้
เข้ำร่วมโครงกำร
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8.2	บริษัทฯ	 ร่วมกับ	 ส�ำนักพัฒนำสมรรถนะครูและบุคลำกร
อำชีวศึกษำ	 จัดท�ำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรภำยใต้ชื่อ
โครงกำร	“หลกัสตูรกำรออกแบบและผลติชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกลเพือ่
ใช้ในภำคอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์”	ส�ำหรับครูสำขำช่ำง
กลโรงงำนและเทคนิคกำรผลิตระดับพื้นฐำน	ณ	วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุรี	จังหวัดจันทบุรี

8.4	 บริษัทฯ	 จัดงำนภำยใต ้ ช่ือ	 “ARCHICAD	 THAIBIM	
CONFERENE”	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี	 เพื่อน�ำเสนอเทคโนโลย	ี
และนวตักรรมด้ำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรม	และก่อสร้ำงอย่ำง
ครบวงจร	และเพือ่เป็นกำรรวมตวัของกลุม่คนทีม่คีวำมเกีย่วข้องกบั
แวดวงอสงัหำรมิทรัพย์	สถำปัตยกรรม	และก่อสร้ำงให้ได้เรยีนรู	้และ
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ซ่ึงกันและกัน	รวมถึง	อัปเดตเทคโนโลยี
ด้ำนซอฟร์แวร์เพื่อกำรออกแบบทำงสถำปัตยกรรม	 และงำน
ก่อสร้ำง	 เพื่อยกระดับมำตรฐำนกระบวนกำรออกแบบไทยให้ก้ำว
สู่ระดับสำกลด้วย	BIM

	 ท้ังน้ี	ด้วยควำมมุ่งม่ันของบริษัทฯ	 ในกำรพัฒนำธุรกิจ
ให้ประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงย่ังยืน	ท�ำให้บริษัทฯ	 ได้รับเลือกเป็น
สุดยอดบริษัทเอสเอ็มอีแห่งปี	 2017	 “THAILAND	TOP	SME	
AWARDS	2017”	ซึง่เป็นรำงวลัอนัทรงเกยีรติและเครือ่งหมำยแห่ง
ควำมภมูใิจแก่ผู้ประกอบกำรเอสเอม็อไีทยทีม่นีวัตกรรมดเีด่นแห่ง
ปี	และมีผลกำรด�ำเนินงำนยอดเยี่ยมตำมประเภทอุตสำหกรรม	
โดย	เมื่อวันพุธที่	6	กันยำยน	2560	บริษัทฯ	ได้รับเกียรติจำก	ดร.	
สมชำย			หำญหริญั	ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม	เป็นประธำนในพธิี
และมอบรำงวัล	ซึ่งนำยประภำส		ตั้งอดุลย์รัตน์	ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร	บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้เข้ำรับรำงวัล	ซึ่งถือ
ได้ว่ำเป็นควำมส�ำเร็จของ	บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ำกัด	ในกำรมุ่งมั่น
พฒันำธรุกจิให้ประสบควำมส�ำเรจ็อย่ำงยัง่ยนืด้วยกำรให้บรกิำรที่
หลำกหลำย	ครบวงจร	และตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	สู่
ระดับสำกลด้วย	BIM

8.3	บริษัทฯ	จัดงำนภำยใต้ชื่อ	 “AppliCAD’s	SOLIDWORKS	
INNOVATION	DAY’	 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี	 เพ่ือน�ำเสนอ
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมด้ำนกำรออกแบบอตุสำหกรรมอย่ำงครบ
ครนั	และเพือ่เป็นกำรรวมตวัของกลุม่คนทีม่คีวำมเกีย่วข้องแวดวง
อตุสำหกรรม	ให้ได้เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบกำรณ์ซ่ึงกนัและกนั	
ตลอดจนอัปเดตนวัตกรรม	 เทคโนโลยีใหม่ๆ	ด้ำนซอฟต์แวร์เพื่อ
กำรออกแบบ
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3.	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(After	Process)

	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของชุมชนและสังคมเป็นอย่ำงมำก	จึงประกอบกิจกำรตำมนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม	
โดยมเีป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิธรุกจิร่วมกบัชุมชม	โดยแบ่งปันโอกำสทำงกำรศกึษำแก่สงัคม		เนือ่งจำกกำรเตบิโตทีย่ัง่ยนืของบรษิทัเกดิจำก
บุคลำกรที่มีคุณภำพและสังคมที่แข็งแรง	โดยที่ผ่ำนมำบริษัทฯ	ได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท	ดังนี้

(1)	บริษัทฯ	สนับสนุนกำรศึกษำแก่เยำวชนและให้ควำมส�ำคัญต่อกำรศึกษำไทย	และมอบโอกำสกับเด็กๆ	 ท่ีอยู่ห่ำงไกลควำมเจริญได้
มีโอกำสที่จะสัมผัสเทคโนโลยีระดับสูงอย่ำง	 “หุ่นยนต์”	 โดยร่วมกับบริษัทต่ำงๆ	ให้กำรสนับสนุนภำควิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	คณะ
วิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	ภำยใต้ชื่อโครงกำร	“โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส�ำหรับเด็ก	:	สนุกกับหุ่น
ยนต์”	โดยเริ่มตั้งแต่	พ.ศ.	2554	-	2561	มำอย่ำงต่อเนื่อง

	(2)	บรษิทัฯ	จดักจิกรรมส่งต่อควำมสขุ	เลีย้งอำคำรกลำงวนัและขนม	แจกของเล่นเพือ่ส่งเสรมิทกัษะกำรเรยีนรู	้พร้อมทัง้มอบทนุกำรศกึษำ	
ให้กับเด็กๆ	สมำคมสงเครำะห์เด็กก�ำพร้ำแห่งประเทศไทย	ณ	ซอยร่วมใจ	สุขสวัสดิ์	รำษฎร์บูรณะ

(3)	ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ได้ร่วมบริจำคโลหิตกับโรงพยำบำลพระมงกุฎ	ณ	สถำนที่ส�ำนักงำนใหญ่	 ซ่ึงเป็น
โครงกำรที่บริษัทฯ	จะด�ำเนินกำรต่อเนื่องในทุกปี
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ	เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

	 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2563	เมื่อวันที่	21	กุมภำพันธ์	2563	โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทั้ง	3	ท่ำน	เข้ำ
ร่วมประชุมด้วย	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษัทฯ	โดยท�ำกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำย
บริหำร	แล้วสรุปได้ว่ำ	จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	ในด้ำนต่ำงๆ	5	ส่วน	ประกอบด้วย
1.	 กำรควบคุมภำยในองค์กร	(Control	Environment)
2.	 กำรประเมินควำมเสี่ยง	(Risk	Assessment)
3.	 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน	(Control	Activities)
4.	 ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล	(Information	&	Communication)
5.	 ระบบกำรติดตำม	(Monitoring	Activities)
	 คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำบริษัทฯ	มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม	โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีบุคลำกรอย่ำง
เพียงพอที่จะด�ำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	สำมำรถท�ำให้กำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ	เป็นไปตำมหลักกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	และมีควำมโปร่งใส	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังจัดให้มีระบบกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ	จำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผู้บริหำรน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ�ำนำจ	รวมถึงกำรมีระบบกำรควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องกำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

	 บรษิทัฯ	ได้ว่ำจ้ำงบรษิทั	พแีอนด์แอล	อนิเทอร์นอล	ออดทิ	จ�ำกดั	ซึง่เป็นหน่วยงำนภำยนอก	ให้ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นผูต้รวจสอบระบบ
ควบคุมภำยในของบริษัทฯ	ตั้งแต่ปี	2557	จนถึงปัจจุบัน	โดยบริษัท	พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ำกัด	ได้มอบหมำยให้	นำงสำว
สุกัลยำ		มโนเลิศ	ต�ำแหน่ง	Assistant	Vice	President	ท�ำหน้ำที่เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน	
	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคณุสมบตัขิอง	นำงสำวสกุลัยำ			มโนเลศิ	แล้วเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบักำรปฏบิตัิ
หน้ำที่ดังกล่ำว	เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ	มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
	 ทั้งนี้	กำรพิจำรณำและอนุมัติ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำร
อนุมัติหรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 
	 บริษัทฯ	 มีกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกันของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัด
แย้ง	โดยจะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ควำมเหน็เกีย่ว
กับควำมจ�ำเป็นของกำรเข้ำท�ำรำยกำร	ควำมสมเหตุสมผล	และ
ควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้	โดยพจิำรณำจำกเงือ่นไข
ต่ำงๆ	ให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด	
ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก	ใน
กรณทีีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช�ำนำญในกำรพจิำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น	บริษัทฯ	จะให้บุคคลท่ีมีควำม
รู้ควำมช�ำนำญพิเศษ	 เช่น	ผู้สอบบัญชี	ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน	
ส�ำนักกฎหมำย	เป็นต้น	ที่เป็นอิสระจำกบริษัทฯ	และบุคคลท่ีอำจ
มีควำมขัดแย้งเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดัง
กล่ำว	 เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจ
สอบ	 เพ่ือให้คณะกรรมกำรตรวจสอบน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะ
กรรมกำร	หรือผู้ถือหุ้น	ตำมแต่กรณี	

	 นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	และบรษิทัย่อยมกีำรก�ำหนดมำตรกำร
ไม่ให้ผู้บริหำร	หรือผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
อนุมัติรำยกำรที่ตนเองมีส่วนได้เสียทั้งโดยทำงตรงและทำงอ้อม	
และคณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะต้องดูแลให้บริษัทฯ	ปฏิบัติให้เป็น
ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และข้อ
บังคับ	ประกำศ	ค�ำสั่ง	หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับ
ตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงกำร
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำร
ที่เกี่ยวโยงกัน	และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซ่ึงทรัพย์สินท่ีส�ำคัญ
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่
ก�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรมรำชปูถมัภ์	และจะท�ำกำร
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิทีไ่ด้
รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 
	 บรษิทัฯ	และ/หรอืบรษิทัย่อยอำจมกีำรท�ำรำยกำรระหว่ำง
กันในอนำคตอย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งจะเป็นไปตำมลักษณะกำรท�ำธุรกิจ
กำรค้ำท่ัวไป	และจะมีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรเข้ำท�ำรำยกำร
ระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน	โดยเป็นรำคำและเงือ่นไขกำรค้ำตำมปกติ
ของธุรกิจเช่นเดียวกับท่ีก�ำหนดให้กับบุคคล	และ/หรือบริษัทท่ีไม่
เกีย่วข้องกนั		เช่น	กำรซือ้หรอืขำย	กำรให้หรอืรบับริกำร	กำรเช่ำ	กำร
ค�ำ้ประกันโดยผู้ถอืหุ้นใหญ่	และ/หรอืกรรมกำร	เป็นต้น	โดยรำยกำร
ระหว่ำงกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นไปเพื่อควำมจ�ำเป็นในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	และ/หรือบริษัทย่อย	และเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของบรษิทัฯ	และ/หรอืบรษิทัย่อย	ทัง้นี	้คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
พจิำรณำตรวจสอบกำรปฏิบตัติำมหลกัเกณฑ์และให้ควำมเหน็ถงึ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรที่เกิดขึ้นทุกไตรมำส	

	 ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติ
ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต	บริษัทฯ	จะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจ
สอบเข้ำมำสอบทำนกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผล
ในกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวก่อนที่บริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	จะเข้ำ
ท�ำรำยกำรนั้นๆ		โดยจะด�ำเนินกำรตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำร
อนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันตำมท่ีระบุข้ำงต้น	อย่ำงไรก็ตำม	
รำยกำรระหว่ำงกันท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต	คณะกรรมกำรบริษัทฯ	จะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	และ
ข้อบังคับ	ประกำศ	ค�ำสั่ง	หรือข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรตลำด
ทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก�ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรเกี่ยวโยง
กัน	และกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ	หรือ
บริษัทย่อย	ตลอดจนกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
1	ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

2	การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

	 กลุ่มบริษัทฯ	ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยโซลูชั่นส�ำหรับกำรออกแบบอย่ำงครบวงจร	 ท้ังซอฟต์แวร์ส�ำหรับออกแบบอุตสำหกรรม	
(Mechanical	Solution	:	MEC)	และสถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง	(Architecture	Engineering	&	Construction	:	AEC)	รวมถงึผลิตภณัฑ์
ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	(Hardware)	ได้แก่	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	(3D	Printing)	และเครื่องสแกน	3	มิติ	(3D	Scanner)	ตลอดจนกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วเนือ่ง	โดยได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยจำกเจ้ำของผลติภณัฑ์ชัน้น�ำระดบัโลก	ไม่ว่ำจะเป็นซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	
จำก	Dassault	Systems	SOLIDWORKS	Corporation,	ซอฟต์แวร์	ARCHICAD	จำก	Graphisoft	SE,	เครื่องพิมพ์	3	มิติ	(3D	Printer)	
Stratasys	จำก	Stratasys	AP	Limited	และเครื่องสแกน	3	มิติ	(3D	Scanner)	GOM	จำก	Gom	GmbH.	นอกจำกนี้	เพื่อเป็นกำรเติมเต็ม
โซลชูัน่ด้ำนกำรออกแบบ	3	มติ	ิให้สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงครบวงจร	กลุม่บรษิทัฯ	จงึมกีำรให้บรกิำรฝึกอบรมกำร
ใช้งำนซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบและเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้อง	และบรกิำรผลติชิน้งำนต้นแบบ	(Prototype)	ด้วยเทคโนโลยเีครือ่งพมิพ์	3	
มิติ	ยิ่งไปกว่ำนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีกำรขยำยตลำดไปยังประเทศอินโดนีเซียผ่ำน	PT.	Indonesia	AppliCAD	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ	67	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	
	 ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำ	กลุม่บรษิทัฯ	มุง่มัน่ทีจ่ะน�ำเสนอผลติภณัฑ์และเทคโนโลยกีำรออกแบบทีดี่ทีส่ดุ	เพือ่สร้ำงควำมพงึพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้ำ	ด้วยกำรสรรหำผลิตภัณฑ์และบริกำรใหม่ๆ	เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงต่อเนื่อง	ส่ง
ผลให้ได้รบัควำมไว้วำงใจทัง้จำกลกูค้ำและเจ้ำของผลติภณัฑ์เพิม่มำกขึน้	และท�ำให้ผลประกอบกำรของกลุม่บรษิทัฯ	มกีำรเตบิโตต่อเนือ่ง	
โดยปี	2559	-	2561	และปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้รวมจ�ำนวน	540.39	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	563.48	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	738.96	ล้ำนบำท	
และจ�ำนวน	734.97	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ในขณะเดียวกันก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ	ก็เพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน	21.23	ล้ำนบำท	ในปี	2559	เป็น
จ�ำนวน	27.73	ล้ำนบำท	ในปี	2560	จ�ำนวน	75.24	ล้ำนบำท	ในปี	2561	และจ�ำนวน	57.63	ล้ำนบำท	ในปี	2562

2.1	รายได้

	 ในปี	2559-2561	และปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้รวมจ�ำนวน	540.39	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	563.48	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	738.96	ล้ำน
บำท	และจ�ำนวน	734.97	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้	รำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วย	รำยได้จำกกำรขำย	รำยได้จำกกำรบริกำร	
และรำยได้อื่น	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

ประเภทบริการ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รำยได้จำกกำรขำย 328.65 60.82 337.67 59.92 477.85 64.67 441.68 60.09

รำยได้จำกกำรบริกำร 203.31 37.62 215.71 38.28 251.17 33.99 285.30 38.82

รำยได้อื่น 8.43 1.56 10.11 1.79 9.94 1.34 7.99 1.09

รวมรายได้ 540.39  100.00 563.48  100.00 738.96 100.00 734.97 100.00
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รายได้จากการขาย
	 ในป	ี2559-2561	กลุม่บริษทัฯ	มรีำยได้จำกกำรขำยจ�ำนวน	328.65	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	337.67	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	477.85	ล้ำน
บำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ	2.74	และร้อยละ	41.52	ตำมล�ำดับ	และส�ำหรับปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรขำย
จ�ำนวน	441.68	ล้ำนบำท	ลดลงจำกงวดเดียวกันของปีก่อน	ซึ่งมีจ�ำนวน	477.85	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำกำรลดลงร้อยละ	7.57	โดยรำยได้
จำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วย	รำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์	และรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ซึ่งมี
รำยละเอียด	ดังนี้

(1) รายได้จากการขายซอฟต์แวร์
	 รำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์ถอืเป็นรำยได้หลกัของกลุม่
บรษิทัฯ	คดิเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ	70-80	ของรำยได้จำกกำร
ขำย	สำมำรถแบ่งเป็น	ซอฟต์แวร์ส�ำหรบักำรออกแบบอตุสำหกรรม	
(MEC)	คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ	65	ของรำยได้จำกกำรขำย
ซอฟต์แวร์	และซอฟต์แวร์ส�ำหรับกำรออกแบบสถำปัตยกรรมและ
กำรก่อสร้ำง	 (AEC)	คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ	35	ของรำย
ได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	 มีรำยได้จำกกำรขำย
ซอฟต์แวร์จ�ำนวน	253.43	ล้ำนบำท	ในปี	2559	และเพิ่มขึ้นเป็น
จ�ำนวน		272.13	ล้ำนบำท	ในปี	2560	คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อย
ละ	7.38	 เป็นผลจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์
ในกลุ่ม	MEC	ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ	10.67	ซึ่งสอดคล้องกับกำรเติบโต
ของภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตที่ขยำยตัวร้อยละ	2.93	โดยมีปัจจัย
หลกัจำกกำรขยำยตวักำรผลติในกลุม่อตุสำหกรรมเพือ่กำรส่งออก	
เช่น	คอมพวิเตอร์	และส่วนประกอบ	และยำนยนต์	เป็นต้น	ในขณะ
ที่รำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์ในกลุ่ม	AEC	 เพิ่มขึ้นเพียงร้อย
ละ	0.69	จำกปีก่อนหน้ำ	 เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรที่ภำค
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงในประเทศหดตัวลงร้อยละ	1.0	ในปี	2560	
ส่งผลให้ลูกค้ำชะลอกำรสั่งซ้ือซอฟต์แวร์ในกลุ่ม	AEC	 	ส�ำหรับป	ี
2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์จ�ำนวน	319.34	
ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	17.35	จำกปีก่อนหน้ำ	โดยรำยได้จำกำร
ขำยซอฟต์แวร์ในกลุ่ม	MEC	เพิ่มขึ้นร้อยละ	8.17	เติบโตใกล้เคียง
กับในปี	2560	สอดคล้องกับกำรเติบโตของภำคอุตสำหกรรมกำร
ผลติทีข่ยำยตวัร้อยละ	2.99	จำกกำรทีอุ่ตสำหกรรมกำรผลติยำนยนต์
ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น	และในส่วนรำยได้จำกำรขำยซอฟต์แวร์ในกลุ่ม	
AEC	เพิ่มขึ้นร้อยละ	37.91	 เนื่องจำกในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	ได้

ประเภท

ปี	2559 ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

ล้ำนบำท สดัส่วน

(%)

ล้ำนบำท สดัส่วน

(%)

อตัรำกำร

เตบิโต	(%)
ล้ำนบำท สดัส่วน

(%)

อตัรำกำร

เตบิโต	

(%)

ล้ำน

บำท

สดัส่วน

(%)

อตัรำกำร

เตบิโต	

(%)

รำยได้จำกกำรขำยซอฟต์แวร์ 253.43 77.11 272.13 80.59 7.38 319.34 66.83 17.35 287.38 65.07 (10.01)

รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำร

ออกแบบ	3	มิติ	(ฮำร์ดแวร์)

75.22 22.89 65.53 19.41 (12.88) 158.51 33.17 141.88 154.30 34.93 (2.66)

รวมรำยได้จำกกำรขำย 328.65 100.00 337.67 100.00 2.74 477.85 100.00 41.52 441.68 100.00 (7.57)

พัฒนำและเริ่มจัดจ�ำหน่ำยซอฟต์แวร์	 THAIBIM	 เป็นซอฟต์แวร์
เสริมส�ำหรับใช้งำนร่วมกับซอฟต์แวร์	ARCHICAD	 เพื่อเติมเต็ม
และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้งำนให้แก่ผู้ใช้งำนในประเทศไทย	ซึ่ง
ได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ	
	 ส�ำหรับปี	 2562	 กลุ ่มบริษัทฯ	 มีรำยได้จำกกำรขำย
ซอฟต์แวร์จ�ำนวน	287.46	ล้ำนบำท	ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อนคดิเป็นร้อยละ	13.65	ซึง่เป็นผลจำกกำรชะลอตวัของกำรผลติ
ภำคอุตสำหกรรมโดยเฉพำะในส่วนของกำรผลติเพือ่กำรส่งออกซึง่
ได้รับผลกระทบจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและมำตรกำร
กีดกันทำงกำรค้ำ	ประกอบกับกำรชะลอตัวของภำคกำรก่อสร้ำง
และอสังหำริมทรัพย์ในประเทศที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรให้
สินเชื่ออสังหำริมทรัพย์ที่เข้มงวด

(2) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบ 3 มิติ 
(ฮาร์ดแวร์)
	 รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	
เป็นรำยได้จำกกำรขำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ซึ่งผลิตภัณฑ์หลัก	ได้แก่	
เครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้ในอุตสำหกรรม	รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง
ต่ำงๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งผลิตภัณฑ์ในกลุ่มน้ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ำ
สงู	ท�ำให้กระบวนกำรในกำรตดัสินใจซือ้ของลกูค้ำนัน้ใช้ระยะเวลำ
นำน	และในบำงกรณเีป็นกำรขำยลกัษณะโครงกำรทีม่มีลูค่ำสงู	จงึ
ท�ำให้รำยได้จำกกำรจัดจ�ำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีควำม
ผนัผวนค่อนข้ำงมำก	โดยในปี	2559	กลุม่บรษิทัฯ	มรีำยได้จำกกำร
ขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	จ�ำนวน	75.22	ล้ำนบำท	
แบ่งเป็นรำยได้จำกกำรขำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	จ�ำนวน	55.80	ล้ำน
บำท	และรำยได้จำกกำรขำยวสัดสุิน้เปลอืงจ�ำนวน	19.42	ล้ำนบำท	
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ส�ำหรับปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ด้ำน
กำรออกแบบ	3	มิติ	จ�ำนวน	65.53	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นรำยได้จำก
กำรขำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	จ�ำนวน	41.18	ล้ำนบำท	และรำยได้จำก
กำรขำยวสัดสุิน้เปลอืงจ�ำนวน	24.35	ล้ำนบำท	รำยได้จำกกำรขำย
ผลติภณัฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มติ	ิในปี	2560	ลดลงจำกปีก่อนหน้ำ
ร้อยละ	12.88	สำเหตุหลักเกิดจำกกำรส่งมอบสินค้ำให้แก่ลูกค้ำ
ภำครัฐและสถำบันกำรศึกษำจ�ำนวน	34.24	ล้ำนบำท	ที่ต้องเลื่อน
กำรส่งมอบไปต้นปี	2561		ส่งผลให้ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มียอด
ขำยจำกกำรจดัจ�ำหน่ำยผลติภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มติ	ิจ�ำนวน	
158.51	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นรำยได้จำกกำรขำยเคร่ืองพิมพ์	3	มิติ
จ�ำนวน	128.33	ล้ำนบำท	และรำยได้จำกกำรขำยวัสดุสิ้นเปลือง
จ�ำนวน	30.18	ล้ำนบำท	ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ	มีกำรขยำยกลุ่ม
ลกูค้ำเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิไปยงัอตุสำหกรรมปิโตรเคมเีพิม่เตมิ	ส่งผล
ให้รำยได้จำกกำรขำยผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มติ	ิในปี	2561	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	141.88	
	 ส�ำหรับปี	2562	บริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์
ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	จ�ำนวน	154.29	ล้ำนบำท	แบ่งเป็นรำยได้
จำกกำรขำยเครือ่งพมิพ์	3	มติ	ิจ�ำนวน	121.82	ล้ำนบำท	และรำยได้
จำกกำรขำยวสัดสุิน้เปลอืงจ�ำนวน	32.47	ล้ำนบำท	ทัง้นี	้รำยได้จำก
กำรขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ	0.06	โดยรำยได้จำกกำรขำยเครื่องพิมพ์	
3	มิติ	ที่เกิดขึ้นในปี	2562	ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำที่
เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจ

รายได้จากการบริการ
	 รำยได้จำกกำรบริกำรคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ	
35-38	ของรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ	โดยในปี	2559-2561	กลุ่ม
บริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรบริกำรจ�ำนวน	203.31	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	
215.71	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	251.17	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำ
กำรเติบโตร้อยละ	6.10	และร้อยละ	16.44	ทั้งนี้	บริกำรหลักของ
กลุ่มบริษัทฯ	คือ	บริกำร	Subscription	Services	ซึ่งเป็นกำรให้
บริกำรอัปเกรดซอฟต์แวร์	และ/หรือบริกำรบ�ำรุงรักษำเคร่ืองพิมพ	์
3	มิติ	ตำมแพ็คเกจบริกำร	Subscription	Services	ที่จะทยอย
รับรู้รำยได้ตลอดระยะเวลำสัญญำบริกำร	 โดยในปี	2559-2561	
กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้จำกบริกำร	Subscription	Services	จ�ำนวน	
156.83		ล้ำนบำท	จ�ำนวน	165.29	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	186.78	
ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ	5.39	และ
ร้อยละ	13.00	ซึ่งสอดคล้องกับยอดขำยซอฟต์แวร์ที่เพิ่มสูงข้ึน	
และตั้งแต่ปี	2560	เป็นต้นมำ	บริษัทฯ	มีนโยบำยที่ให้ควำมส�ำคัญ
กับลูกค้ำ	Subscription	ของซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	มำกข้ึน	
เนื่องจำกรำยได้จำกบริกำร	Subscription	Services	กว่ำร้อยละ	
80	มำจำก	Subscription	ของซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	จึงได้
มีกำรจัดตั้งทีมงำน	Customer	Service	Engineering	(CSE)	เพื่อ
ดูแลลูกค้ำใหม่ที่ระยะเวลำของบริกำร	 Subscription	 ในปีแรก

ยังไม่หมดอำยุเป็นกำรเฉพำะ	ส่งผลท�ำให้ลูกค้ำที่ซื้อซอฟต์แวร	์
SOLIDWORKS	ในปีแรกมกีำรต่ออำยสุญัญำบรกิำร	Subscription	
เพิ่มสูงขึ้น		ประกอบกับในปี	2561	บริษัทฯ	ได้มุ่งเน้นท�ำกำรตลำด
ในส่วนของลูกค้ำท่ีเคยซื้อซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ในอดีตที่
ปัจจุบันสัญญำบริกำร	Subscription	หมดอำยุไปแล้ว	 เป็นผล
ท�ำให้ลูกค้ำเก่ำที่สัญญำบริกำร	Subscription	หมดอำยุไปแล้ว	
กลับมำต่ออำยุสัญญำบริกำร	Subscription	มำกขึ้น	จำกนโยบำย
ดังกล่ำวส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	มีสัญญำ	Subscription	Services	
ของซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	ที่อยู่ระหว่ำงกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น
อย่ำงต่อเนื่องจำก	2,560	สัญญำ	ณ	สิ้นปี	2559	เพิ่มขึ้นเป็น	2,595	
สัญญำ	ณ	สิ้นปี	2560	และ	3,073	สัญญำ	ณ	สิ้นปี	2561	

	 นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีกำรให้บริกำรอื่นๆ	เพื่อตอบ
โจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อย่ำงครบวงจร	ได้แก่	บรกิำรผลติ
ชิ้นงำนต้นแบบ	 (Prototype)	และกำรผลิตแบบ	Low	Volume	
Production	บริกำรด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ตำมควำมต้องกำร
ของลูกค้ำ	(Customized	Services)	และบริกำรฝึกอบรม	โดยในปี	
2559-2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆ	จ�ำนวน	
46.47		ล้ำนบำท	จ�ำนวน	50.42	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	64.39	ล้ำน
บำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ	8.48	และร้อยละ	
27.72	ตำมล�ำดับ	ซึ่งสอดคล้องกับยอดขำยซอฟต์แวร์ที่เพิ่มสูงขึ้น	
ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ	มุ่งเน้นในกำรให้บริกำรเพื่อสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้กับสินค้ำของกลุ่มบริษัทฯ	มำกย่ิงข้ึน	 เช่น	 ให้บริกำรด้ำน
กำรออกแบบ	3	มิติ	และกำรพัฒนำโปรแกรมเพื่อตอบโจทย์ควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ	เป็นต้น

	 ส�ำหรับปี	2562	บริษัทฯ	มีรำยได้จำกกำรบริกำรจ�ำนวน	
285.30	ล้ำนบำท	 เพิ่มข้ึนจำกงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อย
ละ	13.59	โดย	ณ	สิ้นปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีสัญญำ	Subscription	
Services	ซอฟต์แวร์	SOLIDWORKS	 ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรให้บริกำร
จ�ำนวน	3,121	 สัญญำ	 เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมี
จ�ำนวน	3,073	สัญญำ

รายได้อื่น
	 ในปี	2559-2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีรำยได้อื่นจ�ำนวน	8.43	
ล้ำนบำท	จ�ำนวน	10.11	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	9.94	ล้ำนบำท	คิด
เป็นสดัส่วนร้อยละ	1.56	ร้อยละ	1.79	และร้อยละ	1.34	ของรำยได้
รวม	ตำมล�ำดับ	รำยได้อื่นท่ีส�ำคัญ	ได้แก่	ส่วนแบ่งค่ำคอมมิชช่ัน
และเงินสนับสนุนทำงกำรตลำดจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์	และก�ำไร
จำกอัตรำแลกเปล่ียน	 โดยในปี	 2559-2561	กลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับ
ส่วนแบ่งค่ำคอมมชิชัน่และเงนิสนบัสนนุทำงกำรตลำดจำกเจ้ำของ
ผลิตภัณฑ์	จ�ำนวน	5.64	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	4.70	ล้ำนบำท	และ
จ�ำนวน	5.29	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	นอกจำกน้ี	ในปี	2559-2561	
กลุ่มบริษัทฯ	มีก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน	จ�ำนวน	1.59	ล้ำนบำท	
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จ�ำนวน	3.91	ล้ำนบำทและจ�ำนวน	2.29	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ		
	 ส�ำหรบัปี	2562	กลุม่บรษิทัฯ	มรีำยได้อืน่จ�ำนวน	7.99	ล้ำนบำท	โดยรำยได้อืน่ทีส่�ำคญั	คอื	ส่วนแบ่งค่ำคอมมชิชัน่และเงินสนบัสนนุ
ทำงกำรตลำดจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์จ�ำนวน	3.65	ล้ำนบำท	และก�ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินจ�ำนวน	1.14	ล้ำนบำท

2.2	ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

	 ค่ำใช้จ่ำยของกลุ่มบริษัทฯ	ประกอบด้วย	ต้นทุนขำยและบริกำร	ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย	ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	และค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงิน	โดยในปี	2559-2561	และปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยรวมจ�ำนวน	512.32	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	526.74	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	
644.00	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	662.77	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	94.81	ร้อยละ	93.48	ร้อยละ	87.15	และร้อยละ	90.18	
ของรำยได้รวม	ตำมล�ำดับ	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้

ต้นทุนขายและบริการ และก�าไรขั้นต้น
	 ต้นทนุขำยและบรกิำรถอืเป็นค่ำใช้จ่ำยหลกัของกลุม่บรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	และบรษิทัย่อย	มต้ีนทนุขำยและบรกิำรในปี	2559-2561	
และปี	2562	จ�ำนวน	284.86	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	295.78	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	377.27	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	380.30	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	55.60	ร้อยละ	56.15	ร้อยละ	58.58	และร้อยละ	57.38	ของค่ำใช้จ่ำยรวมในปี	2559-2561	และปี	2562		ตำมล�ำดับ	หำกพิจำรณำ
ต้นทุนขำยและบริกำรเปรียบเทียบกับรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในปี	2559-2561	และปี	2562		กลุ่มบริษัทฯ	มีสัดส่วนดังกล่ำวคิดเป็น
ร้อยละ	53.55	ร้อยละ	53.45	ร้อยละ	51.75	และร้อยละ	52.31	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อยละ	46.45	ร้อยละ	46.55	ร้อยละ	
48.25	และร้อยละ	47.69	โดยต้นทุนขำยและบริกำรของกลุ่มบริษัทฯ	สำมำรถแบ่งออกได้เป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	ต้นทุนขำยซอฟต์แวร์	ต้นทุน
ขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	และต้นทุนกำรบริกำร	ดังนี้

1.	ต้นทุนขำยซอฟต์แวร์
	 ในปี	2559-2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนขำยซอฟต์แวร์จ�ำนวน	140.82	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	163.14	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	171.48	
ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ	44.44	ร้อยละ	40.05	และร้อยละ	46.30	ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้	อัตรำก�ำไรขั้นต้นของซอฟต์แวร์

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปี 2559 ปี 2560

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนขำยและบริกำร 284.86 55.60 295.78 56.15

ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย 135.53 26.45 138.20 26.24

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 90.88 17.74 91.76 17.42

ต้นทุนทำงกำรเงิน 1.05 0.21 1.00 0.19

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 512.32 100.00 526.74 100.00

ร้อยละต่อรำยได้รวม 94.81 93.48

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ต้นทุนขำยและบริกำร 377.27 58.58 380.30 57.38

ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำย 160.44 24.91 176.31 26.60

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 106.00 16.46 106.16 16.02

ต้นทุนทำงกำรเงิน 0.29 0.05 0.00 0.00

รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 644.00 100.00 662.77 100.00

ร้อยละต่อรำยได้รวม 87.15 90.18
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ในปี	2560	ลดลงจำกปี	2559	เนือ่งจำกมสีดัส่วนกำรขำยซอฟต์แวร์
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์เพิ่มมำกขึ้น	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์ที่
กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยและมีต้นทุนขำยที่สูงกว่ำ	
นอกจำกนี้	 ในปี	2560	 	กลุ่มบริษัทฯ	 ยังได้รับผลกระทบจำกกำร
หดตัวของภำคอุตสำหกรรมก่อสร้ำง	ส่งผลให้ลูกค้ำชะลอกำรสั่ง
ซื้อซอฟต์แวร์ในกลุ่ม	AEC	 	และท�ำให้สัดส่วนยอดขำยซอฟต์แวร์	
ARCHICAD	ที่เป็นสินค้ำท่ีมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนที่ลดลง	
ส�ำหรับปี	2561	อัตรำก�ำไรขั้นต้นของซอฟต์แวร์	ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
เป็นร้อยละ	46.30	เป็นผลจำกกำรที่ค่ำของเงินบำทมีแนวโน้มแข็ง
ค่ำอย่ำงต่อเนือ่งเมือ่เทยีบกบัดอลลำร์สหรฐั	จำกเฉลีย่	33.94	บำท
ต่อดอลลำร์สหรฐั	ในปี	2560	เป็น	32.31	บำทต่อดอลลำร์สหรฐั	ในปี	
2561	ส่งผลให้กลุม่บรษิทัฯ	มต้ีนทนุขำยซอฟต์แวร์ทีล่ดลง	ประกอบ
กบักำรฟ้ืนตวัของภำคอตุสำหกรรมก่อสร้ำง	และกำรเพิม่ผลิตภณัฑ์
ใหม่	ได้แก่	ซอฟต์แวร์	THAIBIM	ส่งผลให้ยอดขำยและอัตรำก�ำไร
ขั้นต้นของซอฟต์แวร์ในกลุ่ม	AEC	ปรับตัวดีขึ้น
	 ส�ำหรับปี	 2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนขำยซอฟต์แวร์
จ�ำนวน	156.86	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำก�ำไรข้ันต้นเท่ำกับร้อยละ	
42.42	ลดลงจำกอัตรำก�ำไรขั้นต้นในปี	 2561	 ซ่ึงเท่ำกับร้อยละ	
46.41	เป็นผลจำกกำรทีต้่นทนุของซอฟต์แวร์หลกับำงรำยกำรปรบั
ตัวสูงขึ้น	ประกอบกับซอฟต์แวร์ที่กลุ่มบริษัทฯ	 ไม่ได้เป็นตัวแทน
จ�ำหน่ำยซึ่งเปน็ซอฟตแ์วร์ทีม่ีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ต�่ำมีสัดส่วนที่เพิ่ม
มำกขึ้น	

2.	ต้นทุนขำยผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	(ฮำร์ดแวร์)
	 ในปี	2559-2561	กลุม่บรษิทัฯ	มต้ีนทนุขำยผลติภณัฑ์ด้ำน
กำรออกแบบ	3	มิติ	จ�ำนวน	58.26	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	37.73		ล้ำน
บำท	และจ�ำนวน	98.28	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับ
ร้อยละ	22.55	ร้อยละ	42.42	และร้อยละ	38.00	 	ตำมล�ำดับ	จะ
เห็นว่ำอัตรำก�ำไรข้ันต้นของผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	มี
ควำมผนัผวนค่อนข้ำงมำก	เนือ่งจำกในช่วงปี	2559	เป็นช่วงทีก่ลุม่
บรษิทัฯ	เริม่ท�ำกำรตลำดส�ำหรบักลุม่ลกูค้ำภำครฐัและสถำบนักำร
ศึกษำจึงมีกำรใช้กลยุทธ์กำรแข่งขันด้ำนรำคำเพื่อเป็นกำรสร้ำง
ฐำนลกูค้ำและขยำยตลำดส�ำหรบัลกูค้ำในกลุม่นี	้ประกอบกบัในปี	
2559	 เป็นช่วงที่อัตรำแลกเปลี่ยนของค่ำเงินบำทมีแนวโน้มอ่อน
ค่ำจำกเฉลี่ย	34.25	บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ	ในปี	2558	เป็น	35.30	
บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ	ในปี	2559	ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนกำร
จดัหำผลติภณัฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มติ	ิทีส่งู	ส�ำหรับปี	2560	กลุม่
บริษัทฯ	มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	42.42		ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่ค่ำเงินบำทที่มีแนว
โน้มแขง็ค่ำจำกเฉลีย่	35.30	บำทต่อดอลลำร์สหรฐั	ในปี	2559	เป็น	
33.94	บำทต่อดอลลำร์สหรัฐ	ในปี	2560	ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	มี
ต้นทุนผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ที่ต�่ำลง	ส�ำหรับปี	2561	
อัตรำก�ำไรขั้นต้นของผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	 มิติ	 เท่ำกับ
ร้อยละ	38.00	ลดลงจำกในปีก่อนหน้ำ	แม้ว่ำค่ำของเงนิบำทมแีนว

โน้มแข็งค่ำอย่ำงต่อเนื่อง	 เป็น	32.31	บำทต่อดอลลำร์สหรัฐในป	ี
2561	 เน่ืองจำกในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ในลักษณะโครงกำรขนำดใหญ่ให้แก่ลกูค้ำกลุ่มภำครฐัและสถำบนั
กำรศึกษำ	 โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มบริษัทฯ	ควบคู่กับผลิตภัณฑ์อื่นที่กลุ่มบริษัทฯ	ไม่ได้เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำยท�ำให้ต้นทุนสินค้ำเพิ่มขึ้น	
	 ส�ำหรบัปี	2562	กลุม่บรษิทัฯ	มต้ีนทนุขำยผลติภณัฑ์ด้ำน
กำรออกแบบ	3	มิติ	จ�ำนวน	102.48	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำก�ำไร
ขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ	33.58	ลดลงจำกอัตรำก�ำไรขั้นต้นในปี	2561	
ซึ่งเท่ำกับร้อยละ	38.00	 เน่ืองจำกรำยกำรขำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ	
ท่ีเกิดข้ึนในปี	2562	ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำท่ีเป็น
พนัธมิตรทำงธรุกจิ	ซึง่จะมอีตัรำก�ำไรขัน้ต้นท่ีต�ำ่กว่ำกำรขำยให้แก่
ลูกค้ำทั่วไป

3.	ต้นทุนบริกำร
	 กลุม่บรษิทัฯ	มต้ีนทนุบรกิำรจ�ำนวน	85.79	ล้ำนบำท	ในปี	
2559	จ�ำนวน	94.90	ล้ำนบำท	ในปี	2560	และจ�ำนวน	107.51	ล้ำน
บำท	ในปี	2561	คิดเป็นอตัรำก�ำไรขัน้ต้นของกำรบรกิำรเท่ำกบัร้อย
ละ	57.80	ร้อยละ	56.00	และร้อยละ	57.20	ตำมล�ำดับ	ต้นทุน
บรกิำรทีส่�ำคญั	ได้แก่	ต้นทนุ	Subscription	Services	ซึง่เป็นต้นทนุ
ที่กลุ่มบริษัทฯ	ต้องจ่ำยให้กับเจ้ำของผลิตภัณฑ์	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	76.04	ร้อยละ	73.17	และร้อยละ	68.97	ของต้นทุนกำร
บรกิำรในปี	2559-2561	ตำมล�ำดบั	นอกจำกน้ี	ต้นทนุบรกิำรอีกส่วน
หนึง่ทีส่�ำคญั	คอื	ค่ำใช้จ่ำยพนกังำนฝ่ำยเทคนคิ	ซึง่เป็นฝ่ำยงำนใน
กำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำทั้งก่อนกำรขำยและหลังกำรขำย	โดยค่ำใช้
จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	13.26	ร้อยละ		14.31	
และร้อยละ	14.27	ของต้นทุนกำรบริกำรในปี	2559-2561	ตำม
ล�ำดับ		
	 ส�ำหรับปี	 2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนบริกำรจ�ำนวน	
120.95	ล้ำนบำท	คดิเป็นอตัรำก�ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ	57.60	ซ่ึง
ใกล้เคียงกบัอตัรำก�ำไรข้ันต้นในปี	2561	โดยมต้ีนทุน	Subscription	
Services	และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
67.02	และร้อยละ	14.44	ของต้นทุนกำรบริกำร	ตำมล�ำดับ		

ก�าไรขั้นต้นและอัตราก�าไรขั้นต้น
	 จำกผลกระทบของต้นทนุทีก่ล่ำวข้ำงต้นท�ำให้ในปี	2559-
2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�ำไรขั้นต้นรวมจ�ำนวน	247.09	ล้ำนบำท	
257.60	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	351.75	ล้ำนบำท	 คิดเป็นอัตรำ
ก�ำไรขั้นต้นเท่ำกับร้อยละ	46.45	ร้อยละ	46.55	และร้อยละ	48.25	
ตำมล�ำดบั	สำเหตทุีอ่ตัรำก�ำไรขัน้ต้นปรบัตวัเพิม่ขึน้ตลอดในช่วงปี	
2559-2561	เป็นผลมำจำกกำรท่ีค่ำเงนิบำทมแีนวโน้มแข็งค่ำขึน้ส่ง
ผลให้มีต้นทุนขำยลดลง	ประกอบกับกำรที่ต้นทุนบำงส่วนเป็นต้น
ทนุคงท่ีทีไ่ม่ผนัแปรตำมรำยได้	เช่น	ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน	ค่ำเช่ำ	และ
ค่ำเสื่อมรำคำ	 ในขณะที่รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของกลุ่ม
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บริษัทฯ	ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	จึงเป็นผลให้กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตรำ
ก�ำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น	ส�ำหรับปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�ำไรขั้นต้นรวม
จ�ำนวน	346.69	ล้ำนบำท	คิดเป็นอัตรำก�ำไรข้ันต้นเท่ำกับร้อยละ	
47.69	ซึง่ลดลงจำกอตัรำก�ำไรขัน้ต้นในปี	2561	เนือ่งจำกอตัรำก�ำไร
ขัน้ต้นจำกกำรขำยซอฟต์แวร์ลดลงจำกกำรทีต้่นทนุของซอฟต์แวร์
หลกับำงรำยกำรปรบัตวัสงูข้ึน	ประกอบกบัซอฟต์แวร์ทีก่ลุม่บรษิทัฯ	
ไม่ได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้น
ที่ต�่ำมีสัดส่วนที่เพิ่มมำกขึ้น	 รวมทั้งรำยกำรขำยเครื่องพิมพ์	3	มิติ
ที่เกิดขึ้นในปี	2562	ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำท่ีเป็น
พนัธมิตรทำงธรุกจิ	ซ่ึงจะมอีตัรำก�ำไรขัน้ต้นท่ีต�ำ่กว่ำกำรขำยให้แก่
ลูกค้ำทั่วไป

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำยจ�ำนวน	135.53	
ล้ำนบำท	ในปี	2559	จ�ำนวน	138.20	ล้ำนบำท	ในปี	2560	และ
จ�ำนวน	 160.44	ล้ำนบำท	 ในปี	 2561	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
25.48	ร้อยละ	24.97	และร้อยละ	22.01	ของรำยได้จำกกำรขำย
และบริกำร	ตำมล�ำดับ	 โดยสัดส่วนดังกล่ำวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	
เนื่องจำกรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ	 เพิ่มขึ้นทุกปี	 ในขณะท่ีต้นทุนใน
กำรจัดจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นรำยกำรที่ไม่ผันแปรตำมรำยได้	 เช่น	
เงินเดือนพนักงำนขำย	ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำด	และค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำง	 เป็นต้น	ทั้งนี้	ต้นทุนในกำรจัดจ�ำหน่ำยที่ส�ำคัญของ
กลุ่มบริษัทฯ	 ได้แก่	 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน	และค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรตลำด	โดยมีรำยละเอียด	ดังนี้
	 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน	ส่วนใหญ่เป็นค่ำตอบแทนที่
จ่ำยให้แก่พนักงำนขำย	 ซ่ึงจะได้รับค่ำตอบแทนท้ังที่เป็นเงินเดือน
ประจ�ำ	ค่ำคอมมิชชั่น	และค่ำตอบแทนต่ำงๆ	ที่จะเป็นไปตำมผล
งำนยอดขำย	 โดยในปี	 2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับ
พนกังำนจ�ำนวน	102.70	ล้ำนบำท	ในปี	2560	จ�ำนวน	102.45	ล้ำน
บำท	และจ�ำนวน	123.25	ล้ำนบำท	ในปี	2561	โดยค่ำใช้จ่ำยเกี่ยว
กับพนักงำนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	75.78	ร้อยละ	74.13	และร้อย
ละ	76.82	ของต้นทนุในกำรจดัจ�ำหน่ำยรวม	ในปี	2559-2561	ตำม
ล�ำดับ
	 ค ่ำใช ้จ ่ำยทำงกำรตลำด	 เป ็นค ่ำใช ้จ ่ำยในกำร
ประชำสัมพันธ์และส่งเสริมกำรขำย	ซึ่งประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกีย่วข้องในกำรจดังำน	Event	ประจ�ำปี	และงำนสมัมนำต่ำงๆ	เช่น	
SOLIDWORKS	 Innovation	Day,	Metalex	และ	ARCHICAD	
THAIBIM	Conference	ตลอดจนกำรท�ำกำรตลำดผ่ำนทำงช่อง
ทำงออนไลน์	เช่น	Facebook	และ	Google	รวมถึงค่ำใช้จ่ำยของ
ที่ระลึกและของรำงวัลส�ำหรับลูกค้ำ	 โดยในปี	2559-2561	กลุ่ม
บริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรตลำดจ�ำนวน	16.61	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	
14.88	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	15.51	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	12.26	ร้อยละ	10.77	และร้อยละ	9.67	ของต้นทุน
ในกำรจัดจ�ำหน่ำยรวม	ในปี	2559-2561	ตำมล�ำดับ	

	 ส�ำหรบัปี	2562	กลุม่บรษิทัฯ	มต้ีนทนุในกำรจดัจ�ำหน่ำย
จ�ำนวน	176.31	ล้ำนบำท	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	22.68	ของรำยได้
จำกกำรขำยและบรกิำร	โดยต้นทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำยทีส่�ำคัญ	ได้แก่	
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัพนกังำน	ซึง่มีจ�ำนวน	129.77	ล้ำนบำท	และค่ำ
ใช้จ่ำยทำงกำรตลำดจ�ำนวน	20.90	ล้ำนบำท	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	
76.11	และร้อยละ	7.89	ของต้นทุนในกำรจดัจ�ำหน่ำย	ตำมล�ำดบั

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
	 ในปี	2559-2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จ�ำนวน	90.88	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	91.76	ล้ำนบำท	และ	จ�ำนวน	
106.00	ล้ำนบำท	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	16.82	ร้อยละ	16.28	และ
ร้อยละ	14.34	ของรำยได้รวม	ตำมล�ำดับ	จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษัทฯ	
สำมำรถควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรได้อย่ำงรัดกุม	ส่งผลให้
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ	ลด
ลงอย่ำงต่อเนื่อง
	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรท่ีส�ำคัญ	ได้แก่	ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยว
กับผู้บริหำรและพนักงำน	เช่น	เงินเดือน	โบนัส	และสวัสดิกำรอื่นๆ		
เป็นต้น	ซึ่งดังกล่ำวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	63.62	ร้อยละ	65.41	
และร้อยละ	65.85	ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	 ในปี	2559-2561	
ตำมล�ำดับ	และค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำรส�ำนักงำน	เช่น	ค่ำเช่ำ	ค่ำ
เสือ่มรำคำ	และค่ำสำธำรณปูโภค	เป็นต้น	ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	
18.24	ร้อยละ	15.63	และร้อยละ	14.07	ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร	
ปี	2559-2561	ตำมล�ำดับ	ส�ำหรบัค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัส�ำนกังำนทีล่ด
ลงตั้งแต่ปี	2560	เนื่องจำกในเดือนมิ.ย.	2559	บริษัทฯ	ได้ลงทุนซื้อ
ที่ดินและอำคำรที่เป็นส�ำนักงำนของบริษัทฯ	แทนกำรเช่ำจึงส่งผล
ให้ค่ำเช่ำจ่ำยของกลุ่มบริษัทฯ	ลดลง	นอกจำกน้ี	กลุ่มบริษัทฯ	ยัง
มีค่ำบริกำรวิชำชีพต่ำงๆ	เช่น	ค่ำสอบบัญชี	ค่ำผู้ตรวจสอบภำยใน	
และค่ำที่ปรึกษำ	ซึ่งค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4.40	
ร้อยละ	5.40	และร้อยละ	6.82	ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	ในป	ี
2559-2561	ตำมล�ำดับ	ส�ำหรับค่ำบริกำรวิชำชีพต้ังแต่ปี	 2560	
ส่วนหน่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรเสนอขำย
หุ้นต่อประชำชนเป็นครั้งแรกและกำรน�ำบริษัทฯ	 เข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์	นอกเหนือจำกค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว	
ส่วนที่เหลือค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรอื่น	 เช่น	ค่ำวัสดุสิ้นเปลือง	ค่ำ
ธรรมเนียมธนำคำร	และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง	เป็นต้น
	 ส�ำหรับปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
จ�ำนวน	106.16	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	14.60	ของรำย
ได้รวม	โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรที่ส�ำคัญ	ได้แก่	ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยว
กับผู้บริหำรและพนักงำน		จ�ำนวน	72.83	ล้ำนบำท	และค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับส�ำนักงำนจ�ำนวน	14.08	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
68.60	และร้อยละ	13.26	ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	ตำมล�ำดับ

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
	 กลุม่บรษิทัฯ	มค่ีำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจ�ำนวน	1.05	ล้ำนบำท	
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ในปี	2559	จ�ำนวน	1.00	ล้ำนบำท	ในปี	2560	จ�ำนวน	0.29	ล้ำนบำท	ในปี	2561	และจ�ำนวน	0.01	ล้ำนบำท	ในปี	2562	เกิดขึ้นจำกเงินกู้
ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน	ซึ่งเป็นวงเงินหมุนเวียนส�ำหรับใช้ในกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

	 จำกผลกำรด�ำเนนิงำนท่ีกล่ำวข้ำงต้น	ท�ำให้ในปี	2559-2561	และปี	2562	กลุม่บรษิทัฯ	มกี�ำไรสทุธจิ�ำนวน	21.23	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	
27.73	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	75.24	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	57.63	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ	3.93	ร้อยละ	4.92	ร้อย
ละ	10.18	และร้อยละ	7.84	ตำมล�ำดับ	สำเหตุที่อัตรำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในปี	2561	เป็นผลมำจำกกำรที่รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของ
กลุม่บรษิทัฯ	เพิม่ขึน้	ในขณะทีต้่นทนุในกำรจดัจ�ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยคงท่ีซ่ึงไม่แปรผันตำมรำยได้	จงึ
ท�ำให้เกิดกำรประหยัดต่อขนำด	(Economies	of	Scale)	และส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ	มีก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 
	 เมื่อพิจำรณำอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 (Return	on	Equity)	จะเห็นว่ำอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นปรับตัวในทิศทำงเดียวกันกับ
อัตรำกำรเติบโตของก�ำไรสุทธิ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ำกับร้อยละ	87.90	ในปี	2559	ร้อยละ	77.81	ในปี	2560	ร้อย
ละ	115.89	ในปี	2561	และร้อยละ	27.69	ในปี	2562	เนื่องจำกมีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นเพิ่มมำกขึ้น	นอกจำกนี้	บริษัทฯ	ยังมีกำรจ่ำยเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องจ�ำนวน	6.50	ล้ำนบำท	ในปี	2559	จ�ำนวน	46.72	ล้ำนบำท	ในปี	2560	และจ�ำนวน	67.02	ล้ำนบำท	ในปี	2561

3	ฐานะทางการเงิน
3.1	สินทรัพย์

	 ณ	สิน้ปี	2559-2561	และปี	2562	กลุม่บรษิทัฯ	มสีนิทรพัย์รวมจ�ำนวน	273.28	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	310.54	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	379.39	
ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	615.45	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ	ได้แก่	ลูกหนี้กำรค้ำ	ต้นทุนบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ	
สินค้ำคงเหลอื	และที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ	์โดย	ณ	สิ้นปี	2561	สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ทีส่�ำคัญดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อย
ละ	18.77	ร้อยละ	16.56	ร้อยละ	7.41	และร้อยละ	19.90	ตำมล�ำดับ	และส�ำหรับปี	2562	สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ที่ส�ำคัญดังกล่ำวต่อ
สินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	8.83	ร้อยละ	10.50	ร้อยละ	4.22	และร้อยละ	14.56	ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้	รำยละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของ
กลุ่มบริษัทฯ	สำมำรถสรุปได้	ดังนี้

ลูกหนี้การค้า
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน	81.31	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2559	จ�ำนวน	69.40	ล้ำนบำท	ณ	สิ้น
ปี	2560	จ�ำนวน	71.19	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2561	และจ�ำนวน	54.37	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2562	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	29.75	ร้อยละ	22.35	
ร้อยละ	18.77	และร้อยละ	8.84	ของสินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ	กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบำยกำรให้ระยะเวลำช�ำระหนี้	(Credit	Term)	ประมำณ	
30-60	วัน	โดย	ณ	สิ้นปี	2559-2561	และสิ้นปี	2562		กลุ่มบริษัทฯ	มีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ำกับ	43.98	วัน	49.02	วัน		34.71	วัน	
และ	31.09	วัน	ตำมล�ำดับ

2.3	ก�าไรสุทธิ

ระยะเวลาค้างช�าระ
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 62.78 	77.21	 	50.46	 	72.70	 47.86 67.23 44.26 81.41

ค้ำงช�ำระ

ไม่เกิน	3	เดือน 17.56	 	21.59	 	18.55	 	26.72	 22.16 31.12 8.24 15.16

3	-	6	เดือน 	0.73	 	0.89	 	0.09	 	0.13	 0.86 1.20 1.87 3.44

6	-	12	เดือน 	0.25	 	0.31	 	0.20	 	0.29	 0.32 0.45 - -

มำกกว่ำ	12	เดือน - - 	0.11	 	0.16	 - - - -

รวมลูกหนี้การค้า 81.31 100.00 69.40 100.00 71.19 100.00 54.37 100.00

หัก	:	ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.12) (0.31) (0.32) (0.20)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 81.19 69.09 70.87 54.17
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	 จำกตำรำงข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำลูกหนี้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและค้ำงช�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	ของยอดลกูหนีก้ำรค้ำก่อนหกัค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ตำมล�ำดบั	และเป็นลกูหนีท้ีค้่ำงช�ำระไม่เกนิ	3	เดอืน	คดิเป็น
สัดส่วนร้อยละ	21.59	ร้อยละ	26.72		ร้อยละ	31.12	และร้อยละ	15.16	ของยอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตำมล�ำดับ	ซึ่ง
ส่วนใหญ่ลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระไม่เกิน	3	เดือน	จะเกิดขึ้นจำกกำรที่กลุ่มบริษัทฯ	ยังไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงรอให้ถงึงวด
กำรวำงบิลและช�ำระเงนิของลกูค้ำ	และส�ำหรบัลกูหน้ีทีค้่ำงช�ำระมำกกว่ำ	3	เดอืน	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	1.20	ร้อยละ	0.58	ร้อยละ	1.65	และ
ร้อยละ	3.43	ของยอดลกูหนีก้ำรค้ำก่อนหกัค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ	ณ	ส้ินปี	2559-2561	และปี	2562	โดยเป็นลูกหน้ีทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำและ
ติดตำมเพื่อเรียกช�ำระหนี้ที่คงค้ำง	ทั้งนี้	ในปี	2561	และปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	ได้ตัดจ�ำหน่ำยหนี้สูญส�ำหรับลูกหนี้ที่ค้ำงช�ำระเกนิกว่ำ	1	ปี	
จ�ำนวน	0.36	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	0.20	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดบั	ซึง่เป็นลกูหนีท้ีไ่ด้ตัง้ส�ำรองค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูไว้ทัง้จ�ำนวนแล้ว	

	 ส�ำหรบันโยบำยในกำรตัง้ส�ำรองค่ำเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ	กลุ่มบรษิทัฯ	จะพจิำรณำจำกประสบกำรณ์ในกำรเกบ็หน้ีและอำยขุองหนี้
ค้ำงช�ำระของลกูหนีแ้ต่ละรำย	โดยจะพจิำรณำตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูจ�ำนวนร้อยละ	50	ส�ำหรบัลกูหนีท้ีค้่ำงช�ำระมำกกว่ำ	6	เดอืน	และจะ
พิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกร้อยละ	50	ส�ำหรับยอดที่เหลือ	หำกลูกหนี้ดังกล่ำวค้ำงช�ำระมำกกว่ำ	12	เดือน	โดยในปี	2559-2561	
และปี	2562		กลุม่บรษิทัฯ	มกีำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	จ�ำนวน	0.12	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	0.31	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	0.32	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	
0.21	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ

ต้นทุนบริการจ่ายล่วงหน้า
	 ต้นทนุบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ	เป็นต้นทนุค่ำ	Subscription	ทีก่ลุม่บรษิทัฯ	ได้ช�ำระให้แก่เจ้ำของผลติภณัฑ์แล้วและอยูร่ะหว่ำงรอกำร
ตัดจ�ำหน่ำยป็นต้นทุนตำมระยะเวลำของสัญญำบริกำร	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญำที่มีอำยุ	1	ปี	โดย	ณ	สิ้นปี	2559-2561	และปี	2562	กลุ่ม
บริษัทฯ	มีต้นทุนบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำจ�ำนวน	46.68	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	55.29	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	62.81	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	64.59	ล้ำน
บำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	17.08	ร้อยละ	17.80	ร้อยละ	16.56	และร้อยละ	10.50	ของสินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ	ทั้งนี้	ต้นทุน
บริกำรจ่ำยล่วงหน้ำจะเพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวนสัญญำ	Subscription	Services	ที่อยู่ระหว่ำงกำรให้บริกำร	

สินค้าคงเหลือ

 

 

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินค้ำส�ำเร็จรูป 14.26 68.83 32.40 79.48 14.72 52.38 11.05 42.53

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 5.94 28.66 7.67 18.81 8.24 29.33 10.45 40.22

วัตถุดิบ 0.45 2.17 0.67 1.64 0.68 2.41 1.50 5.77

งำนระหว่ำงท�ำ 0.07 0.34 0.03 0.08 0.30 1.08 0.10 0.38

สินค้ำระหว่ำงทำง - - - - 4.16 14.81 2.88 11.09

รวมสินค้าคงเหลือ 20.71 100.00 40.76 100.00 28.11 100.00 25.98 100

หัก	:	ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลง (1.83) (8.82) (2.03) (4.99) (1.57) (5.58) (2.45) (9.43)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 18.88 38.73 26.54 23.53
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เป็นสัดส่วนร้อยละ	9.43	ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์สุทธิจ�ำนวน	
54.75	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2559		จ�ำนวน	52.16	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	
2560	และจ�ำนวน	75.50	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2561	คิดเป็นสัดส่วน
เท่ำกับร้อยละ	20.03	 ร้อยละ	16.80	และร้อยละ	19.90	ของ
สินทรัพย์รวม	ตำมล�ำดับ	
	 ในปี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรลงทุนซื้อที่ดินและอำคำร
ส�ำนักงำนจำกผู้ให้เช่ำ	จ�ำนวน	23.91	ล้ำนบำท	และมีกำรลงทุน
ในกำรปรับปรุงอำคำรและซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงำนรวม	5.64	ล้ำน
บำท	นอกจำกนี้	ยังมีกำรลงทุนในเครื่องจักรส�ำหรับให้บริกำรผลิต
ชิ้นงำนและเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับใช้สำธิตกำรใช้งำนแก่ลูกค้ำ	
(Demo)	จ�ำนวน	3.91	ล้ำนบำท	ในขณะที่มีค่ำเสื่อมรำคำจ�ำนวน	
9.61	ล้ำนบำท	ส�ำหรับในปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรลงทุนในกำร
ปรบัปรงุอำคำรและซือ้อปุกรณ์ส�ำนกังำนรวม	6.19	ล้ำนบำท	ลงทุน
ในเครื่องพิมพ์	3	มิติ	ส�ำหรับใช้ในกำร	Demo	จ�ำนวน	1.11	ล้ำน
บำท	และซื้อยำนพำหนะเพิ่มเติมจ�ำนวน	0.67	ล้ำนบำท	ในขณะ
ที่มีกำรตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ส�ำนักงำน	 เครื่องมืออุปกรณ์และยำน
พำหนะ	ซึ่งมีมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิเท่ำกับ	0.47	ล้ำนบำท	และมีค่ำ
เสือ่มรำคำจ�ำนวน	10.09	ล้ำนบำท	ส่งผลท�ำให้	ณ	สิน้ปี	2560	กลุม่
บริษัทฯ	มีที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์สุทธิ	จ�ำนวน	52.16	ล้ำนบำท	
ลดลงจำก	ณ	สิ้นปี	2559	จ�ำนวน	2.59	ล้ำนบำท	ส�ำหรับในปี	2561	
กลุม่บรษิทัฯ	มกีำรลงทนุซือ้ทีด่นิและอำคำรส�ำนกังำนจำกผูใ้ห้เช่ำ
เพิ่มเติมจ�ำนวน	27.32	ล้ำนบำท	และมีกำรลงทุนในกำรปรับปรุง
อำคำรและซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงำนรวม	5.30	ล้ำนบำท	รวมถึงลงทุน
ในเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในกำร	Demo	และยำนพำหนะเพิ่ม
เติมจ�ำนวน	0.78	ล้ำนบำท	ในขณะที่มีกำรตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์
ส�ำนักงำนและเครื่องมืออุปกรณ์	ซึ่งมีมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิเท่ำกับ	
0.15	ล้ำนบำท	และมีค่ำเสื่อมรำคำจ�ำนวน	10.00	ล้ำนบำท	ส่งผล
ท�ำให้	ณ	สิ้นปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีที่ดิน	อำคำร	และอุปกรณ์สุทธิ	
จ�ำนวน	75.50	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	สิ้นปี	2560	จ�ำนวน	23.41	
ล้ำนบำท
	 ปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีท่ีดิน	อำคำร	และอุปกรณ์สุทธิ
จ�ำนวน	89.64	ล้ำนบำท	โดยมีกำรลงทุนในเครื่องจักรส�ำหรับให้
บริกำรผลิตชิ้นงำนและเครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในกำร	Demo	
จ�ำนวน	14.30	ล้ำนบำท	และมีกำรลงทุนในกำรปรับปรุงอำคำร
และซื้ออุปกรณ์ส�ำนักงำนรวม	15.39	ล้ำนบำท	ในขณะที่มีกำรตัด
จ�ำหน่ำยอุปกรณ์ส�ำนักงำน	และเครื่องมืออุปกรณ์	ซึ่งมีมูลค่ำทำง
บญัชสีทุธเิท่ำกบั	9.00	ล้ำนบำท	และมค่ีำเสือ่มรำคำจ�ำนวน	12.27	
ล้ำนบำท

	 สินค้ำคงเหลือส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้แก่	สินค้ำ
ส�ำเร็จรูป	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์	 เคร่ืองจักร	และอุปกรณ์ท่ี
อยู่ระหว่ำงกำรรอติดต้ังและส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ	 โดยกลุ่มบริษัทฯ	
ไม่มีนโยบำยเก็บสต๊อกซอฟต์แวร์	 เนื่องจำกกำรสั่งซื้อซอฟต์แวร์
จำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์มี	Lead	Time	ที่สั้น	 ในส่วนเครื่องพิมพ์	3	
มติ	ิซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยจำกเจ้ำของผลติภณัฑ์
โดยตรง	กลุ่มบริษัทฯ	จะท�ำกำรสั่งซื้อและน�ำเข้ำจำกผู้ผลิตในต่ำง
ประเทศเม่ือมีค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำเท่ำนั้น	ดังนั้น	กลุ่มบริษัทฯ	จึงมี
เพียงสินค้ำคงเหลือในกลุ่มอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองที่จะมีส�ำรอง
ไว้เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำที่ซื้อเครื่องพิมพ์	3	มิติ	 โดยจะสั่งซื้อทุก
เดือนตำมปริมำณสินค้ำคงเหลือขั้นต�่ำ	 (Minimum	Stock)	 ที่
ก�ำหนดไว้
	 ณ	สิน้ปี	2559-2561	และปี	2562	กลุม่บริษัทฯ	มสีนิค้ำคง
เหลือก่อนหักค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำคงเหลือลดลงจ�ำนวน	20.71	ล้ำน
บำท	จ�ำนวน	40.76	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	28.11	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	
28.75	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยสินค้ำคงเหลือ	ณ	สิ้นปี	2560	เพิ่ม
ขึ้นจำกปีก่อนหน้ำอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	เนื่องจำก	ณ	สิ้นปี	2560	กลุ่ม
บริษัทฯ	มีผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรออกแบบ	3	มิติ	ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มี
มลูค่ำสูงทีอ่ยูร่ะหว่ำงรอส่งมอบให้แก่ลกูค้ำกลุม่ภำครัฐและสถำบนั
กำรศึกษำ	ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ	ได้ส่งมอบสินค้ำตำมโครงกำรดังกล่ำว
เรียบร้อยแล้วในช่วงไตรมำสที่	1	ปี	2561
	 ทั้งนี้	 กลุ่มบริษัทฯ	มีนโยบำยพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อกำรลด
ลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือส�ำหรับสินค้ำคงเหลือประเภทอะไหล่
และวสัดสุิน้เปลอืงตำมอำยกุำรใช้งำนของสนิค้ำแต่ละประเภท	ซึง่	
ณ	สิ้นปี	2559-2561	และ	ปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีสินค้ำคงเหลือ
ประเภทอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองจ�ำนวน	5.94	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	
7.67	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	8.24	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	10.31	ล้ำน
บำท	ตำมล�ำกับ	ส่งผลให้ในปี	2559	กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรตั้งค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือจ�ำนวน	1.83	ล้ำนบำท	คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	8.82	ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ	และส�ำหรับปี	2560	
กลุ่มบริษัทฯ	ตั้งค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเพิ่มข้ึน
จ�ำนวน	0.21	ล้ำนบำท	ท�ำให้	ณ	สิ้นปี	2560	มียอดค่ำเผื่อกำรลด
ลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือจ�ำนวน	2.03	ล้ำนบำท	คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	4.99	ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ	ณ	สิ้นปี	2560	และ	ณ	สิ้นปี	
2561	กลุม่บรษิทัฯ	มยีอดค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลือ
จ�ำนวน	1.57	ล้ำนบำท	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	5.58	ของมลูค่ำสนิค้ำ
คงเหลอื	ซึง่กลุม่บรษิทัฯ	มยีอดค่ำเผือ่กำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคง
เหลอืลดลงจำกปีก่อนหน้ำจ�ำนวน	0.47	ล้ำนบำท	เป็นผลจำกกำรที่
ในปี	2561	กลุม่บรษิทัฯ	ได้มกีำรจัดโปรโมชัน่เพือ่ระบำยสนิค้ำกลุม่
ที่เคลื่อนไหวช้ำ	 เพื่อให้กำรบริหำรสินค้ำคงคลังมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น	
	 ส�ำหรบัปี	2562	กลุม่บรษิทัฯ	มกีำรตัง้ค่ำเผือ่กำรลดลงของ
มลูค่ำสนิค้ำคงเหลอืเพิม่ขึน้จ�ำนวน	0.64	ล้ำนบำท	ท�ำให้ปี	2562	มี
ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสนิค้ำคงเหลอืจ�ำนวน	2.45	ล้ำนบำท	คดิ
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3.2	สภาพคล่อง

กระแสเงินสด

(หน่วย	:	ล้ำนบำท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

เงินสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไป)	จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 42.69 45.19 135.58 86.38

เงินสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไป)	จำกกิจกรรมลงทุน (25.27) (7.42) (30.05) (26.59)

เงินสดสุทธิได้มำ	(ใช้ไป)	จำกกิจกรรมจัดหำเงิน (0.003) (28.24) (38.77) 178.35

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 17.34 8.10 66.56 238.59

	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน
จ�ำนวน	42.69	ล้ำนบำท	ในปี	2559	จ�ำนวน	45.19	ล้ำนบำท	ในปี	
2560	และจ�ำนวน	135.58	ล้ำนบำท	ในปี	2561	จะเห็นว่ำกลุ่ม
บริษัทฯ	มีเงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	โดย
ในปี	2560	กลุม่บรษิทัฯ	มกี�ำไรก่อนหกัภำษจี�ำนวน	36.74	ล้ำนบำท	
เพิ่มขึ้นจำก	28.06	ล้ำนบำท	ในปี	2559		นอกจำกนี้	ในปี	2560	มี
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึนจ�ำนวน	36.02	ล้ำน
บำท	และมีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง	2.33	ล้ำน
บำท	ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ	มีสินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน	20.05	
ล้ำนบำท	ส่งผลท�ำให้มเีงนิสดได้มำจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน	
45.19	ล้ำนบำท	ส�ำหรับปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีก�ำไรก่อนหักภำษี
จ�ำนวน	94.96	ล้ำนบำท	และมีสินค้ำคงเหลือลดลงจ�ำนวน	12.66	
ล้ำนบำท	และมีเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มข้ึน	
25.27	ล้ำนบำท	ในขณะที่มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	25.83	ล้ำนบำท	ท�ำให้ในปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มี
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน	135.58	ล้ำนบำท
	 ในปี	2559-2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	25.27	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	7.42	ล้ำนบำท	
และจ�ำนวน	30.05	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยในปี	2559	มีกำรซื้อ
ที่ดิน	อำคำร	อุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ�ำนวน	31.62	
ล้ำนบำท	ในขณะท่ีมเีงนิสดรับมกีำรจ�ำหน่ำยทรพัย์สนิจ�ำนวน	0.47	
ล้ำนบำท	นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีเงินสดรับช�ำระจำกเงินให้กู้
ยมืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนัและดอกเบีย้รวมจ�ำนวน	4.89	ล้ำนบำท	
และดอกเบีย้รบัจ�ำนวน	1.00	ล้ำนบำท	ส�ำหรบัปี	2560	กลุม่บริษทัฯ	
มีกำรลงทุนปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำน	และซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ	์
ยำนพำหนะและสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนรวมจ�ำนวน	8.20	ล้ำนบำท	โดย
มีเงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยทรัพย์สินจ�ำนวน	0.62	ล้ำนบำท		และ
มีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน	0.26	ล้ำนบำท	ในปี	2561	บริษัทฯ	ได้ซื้อหุ้น
สำมัญของ	RP	เพิม่เตมิจำกผูถ้อืหุ้นเดมิจ�ำนวนรวม	0.86	ล้ำนบำท	
เพื่อท�ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ	ใน	RP	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	
99.99	ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	ประกอบกับมีกำร
ลงทุนซื้อที่ดินและอำคำร	อุปกรณ์	และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม
จ�ำนวน	34.90	ล้ำนบำท	ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินสดรับมีกำร
จ�ำหน่ำยทรัพย์สินจ�ำนวน	0.10	ล้ำนบำท	นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	
ยังมีเงินสดรับช�ำระเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เก่ียวข้องกันจ�ำนวน	3.17	

ล้ำนบำท	และมีดอกเบี้ยรับจ�ำนวน	2.46	ล้ำนบำท
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
จ�ำนวน	0.003	ล้ำนบำท	ในปี	2559	เนื่องจำกบริษัทฯ	มีกำรกู้ยืม
เงินระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวน	17.00	ล้ำนบำท	 เพื่อใช้
ซือ้ทีด่นิและอำคำรส�ำนกังำน	และมกีำรจ่ำยช�ำระคนืเงนิกูยื้มระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงิน	 สัญญำเช่ำทำงกำรเงินและดอกเบี้ยจ่ำย
จ�ำนวน	10.78	ล้ำนบำท	นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ได้มกีำรจ่ำยเงนิปันผล
จ�ำนวน	6.50	ล้ำนบำท	ส�ำหรบัปี	2560	กลุม่บรษิทัฯ	มเีงินสดรบัจำก
กำรช�ำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	27	ล้ำนบำท	ในขณะท่ี
มีกำรจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน	สัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินและดอกเบี้ยจ่ำยจ�ำนวน	8.52	ล้ำนบำท	และจ่ำย
เงินปันผล	46.72	ล้ำนบำท	ท�ำให้กลุ่มบริษัทฯ	มีกระแสเงินสดสุทธิ
ใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	28.24	ล้ำนบำท	ส�ำหรับปี	2561	
บริษัทฯ	มีเงินสดรับจำกกำรช�ำระเงินค่ำหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ�ำนวน	
46.80	ล้ำนบำท	 ในขณะท่ีมีกำรจ่ำยช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงินและสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน	และดอกเบี้ยจ่ำย
รวมจ�ำนวน	18.55	ล้ำนบำท	และจ่ำยเงินปันผล	67.02	ล้ำนบำท	
ท�ำให้กลุม่บรษิทัฯ	มกีระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิจ�ำนวน	
38.77	ล้ำนบำท
	 ปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด�ำเนิน
งำนจ�ำนวน	86.38	ล้ำนบำท	เนื่องจำกมีก�ำไรก่อนหักภำษีจ�ำนวน	
72.20	ล้ำนบำท	โดยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่นลด
ลงจ�ำนวน	5.71	ล้ำนบำท	 ในขณะท่ีมีลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหนี้
หมนุเวยีนอืน่เพิม่ข้ึนจ�ำนวน	4.57	ล้ำนบำท	และมสิีนค้ำคงเหลอืลด
ลงจ�ำนวน	2.11	ล้ำนบำท	นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	มีกำรลงทุนใน
อำคำร	อปุกรณ์และสินทรพัย์ไม่มตีวัตนรวมจ�ำนวน	31.05	ล้ำนบำท	
และมีเงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ส�ำนักงำน	และเครื่องมือ
อปุกรณ์จ�ำนวน	3.80	ล้ำนบำท	ท�ำให้มเีงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรม
ลงทุนจ�ำนวน	26.59	ล้ำนบำท	ประกอบกับมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	8.38	ล้ำนบำท	ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยช�ำระ
คืนเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน	0.74	ล้ำนบำท	และ
จ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน	24.84	ล้ำนบำทและ	มีมูลค่ำจำกกำรระดม
ทุน	จ�ำนวน	196.80	ล้ำนบำท
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อัตราส่วนสภาพคล่อง
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตรำส่วนสภำพคล่อง	ณ	สิ้นปี	2559-2561	และปี	2562	เท่ำกับ	0.99	เท่ำ	0.98	เท่ำ	1.09	เท่ำ	และ	1.99	เท่ำ	
ตำมล�ำดับ	และมีอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ	0.66	เท่ำ	0.52	เท่ำ	0.75	เท่ำ	และ	1.64	เท่ำ	ตำมล�ำดับ	อัตรำส่วนสภำพคล่องกับ
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็แตกต่ำงกนั	เนือ่งจำกกลุม่บรษิทัฯ	มสีดัส่วนของสนิค้ำคงเหลอืและต้นทุนค่ำบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำต่อสนิทรพัย์
หมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ	31.55	ร้อยละ	37.84	ร้อยละ	30.67	และร้อยละ	17.34	ณ	สิ้นปี	2559-2561	และปี	2562	ตำมล�ำดับ
	 กลุ่มบริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ำกับ	23.94	วัน	ในปี	2559	เท่ำกับ	26.43	วัน	ในปี	2560	และเท่ำกับ	20.95	วัน	ในปี	2561	โดย	
Cash	Cycle	ในปี	2560	เพิ่มขึ้นเกิดจำกระยะขำยสินค้ำเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจำก	25.77	วันในปี	2559	เป็น	37.37	วัน	จำกกำรที่	ณ	สิ้นปีกลุ่ม
บริษัทฯ	มีสินค้ำที่รอส่งมอบส�ำหรับโครงกำรของลูกค้ำกลุ่มภำครัฐและสถำบันกำรศึกษำ	จึงท�ำให้ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น	
ประกอบกับกลุ่มบริษัทฯ	มีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำก	43.98	วันในปี	2559	เป็น	49.02	วัน	ในขณะที่มีระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้นเป็น	59.97	วัน	จำกกำรที่ในช่วงปลำยปี	2560	กลุ่มบริษัทฯ	มีเจ้ำหนี้กำรค้ำที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ	ซึ่งเกิดจำกกำรสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ด้ำน
กำรออกแบบ	3	มิติ	ที่เป็นเครื่องจักรที่มีมูลค่ำสูงเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ		และส�ำหรับปี	2561	กลุ่มบริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	ลดลงมำ
อยู่ที่	20.95	วัน	เนื่องจำกระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงเป็น	34.71	วัน	ในขณะที่มีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย	เท่ำกับ	34.71	วัน	และระยะเวลำ
ช�ำระหนี้เฉลี่ย	เท่ำกับ	46.63	วัน
	 ปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มี	Cash	Cycle	เท่ำกับ	21	วัน	โดยมีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ำกับ	31.09	วัน	ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย
เท่ำกับ	25.61	วัน	และระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ยเท่ำกับ	35.46	วัน	

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

อัตรำส่วนสภำพคล่อง	(เท่ำ) 0.99 0.98 1.09 1.99

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว	(เท่ำ) 0.66 0.52 0.75 1.64

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน) 43.98 49.02 34.71 31.09

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย	(วัน) 25.77 37.37 32.86 25.61

ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย	(วัน) 45.81 59.97 46.63 35.46

Cash	Cycle	(วัน) 23.94 26.43 20.95 21.24

3.3	แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน
	 ณ	สิ้นปี	2559-2561	และปี	2562		กลุ่มบริษัทฯ	มีหนี้สินรวมจ�ำนวน	238.47	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	271.64	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	286.54	
ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	292.02	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	โดยหนี้สินส่วนใหญ่	ได้แก่	เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น	และรำยได้รับล่วงหน้ำ	ซึ่งเป็น
หนี้สินหมุนเวียนท่ีเกิดจำกกำรประกอบธุรกิจ	โดยกลุ่มบริษัทฯ	มีเจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีหมุนเวียนอื่นจ�ำนวน	85.99	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นป	ี
2559	จ�ำนวน	93.90	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2560	จ�ำนวน	94.21	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2561	และจ�ำนวน	78.57	ล้ำนบำท	ปี	2562	และมีรำยได้
รับล่วงหน้ำที่เกิดจำกกำรให้บริกำร	Subscription	Services	ที่จะถูกทยอยรับรู้รำยได้ตลอดอำยุสัญญำบริกำรจ�ำนวน	112.63	ล้ำนบำท	ณ	
สิ้นปี	2559		จ�ำนวน	140.74	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2560	จ�ำนวน	165.52	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2561	และจ�ำนวน	175.42	ล้ำนบำท	ปี	2562
	 ทัง้นี	้หำกพจิำรณำในส่วนของหนีส้นิจำกสถำบนักำรเงนิ	ซึง่ประกอบด้วย	เงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิ	และหน้ีสนิตำมสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน	โดยในปี	2559-2561	กลุ่มบริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวน	24.32	ล้ำนบำท	จ�ำนวน	18.11	ล้ำนบำท	และจ�ำนวน	
0.73	ล้ำนบำท	ซึ่งเป็นและเงินกู้ยืมระยะสั้นส�ำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจกำรจ�ำนวน	8.33	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2559	จ�ำนวน	14.22	
ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2560	และกลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีและเงินกู้ยืมระยะสั้นคงค้ำงส�ำหรับ	ณ	สิ้นปี	2561		และอีกส่วนหนึ่งคือเงินกู้ยืมระยะยำว
จำกสถำบันกำรเงิน	ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อส�ำหรับซื้อที่ดินและอำคำรในปี	2559	จ�ำนวน	17	ล้ำนบำท	โดย		กลุ่มบริษัทฯ	ได้ทยอยจ่ำยช�ำระ
เงนิกูย้มืดงักล่ำวตำมเงือ่นไขของสญัญำเงนิกู	้จงึส่งผลให้	ณ	ส้ินปี	2559-2561	กลุ่มบรษิทัฯ	มเีงนิกูย้มืระยะยำวคงเหลือจ�ำนวน	15.99	ล้ำน
บำท	3.88	ล้ำนบำท	และ	0.73	ล้ำนบำท	นอกจำกนี้	กลุ่มบริษัทฯ	ยังมีหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินซึ่งเป็นกำรหนี้สินที่เกิดจำกกำรเช่ำ
ซื้อยำนพำหนะ	จ�ำนวน	2.25	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2559	จ�ำนวน	0.88	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2560	และกลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีหนี้สินหนี้สินตำมสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินคงค้ำง	ณ	สิ้นปี	2561	และส�ำหรับ	ปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีหนี้สินจำกสถำบันกำรเงิน	ทั้งส่วนที่เป็นเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน	และหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	34.81	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2559	และจ�ำนวน	38.90	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2560	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	
สิ้นปี	2559	จ�ำนวน	4.09	ล้ำนบำท	เนื่องจำกบริษัทฯ	มีกำรเพิ่มทุนจ�ำนวน	27	ล้ำนบำท	ท�ำให้บริษัทฯ	มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเพิ่มขึ้น
จำกจ�ำนวน	9	ล้ำนบำท	เป็น	36	ล้ำนบำท	โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	270,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	ประกอบกับ
มีก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี	2560	จ�ำนวน	27.73	ล้ำนบำท	และมีกำรจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน	46.72	ล้ำนบำท	ส�ำหรับ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปี	2561	มีจ�ำนวน	92.86	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	สิ้นปี	2560	จ�ำนวน	53.95	ล้ำนบำท	เนื่องจำกบริษัทฯ	มีกำรเพิ่ม
ทนุจ�ำนวน	46.80	ล้ำนบำท	ท�ำให้บรษิทัฯ	มทีนุทีอ่อกและเรยีกช�ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ�ำนวน	36	ล้ำนบำท	เป็น	82.80	ล้ำนบำท	โดยกำรออก
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ�ำนวน	468,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	100	บำท	ประกอบกับมีก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี	2561	
จ�ำนวน	75.24	ล้ำนบำท	และมีกำรจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน	67.02	ล้ำนบำท	
	 ปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน	323.43	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจำก	ณ	สิ้นปี	2561	จ�ำนวน	230.57	ล้ำนบำท	เกิดจำก
ก�ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมในปี	2562	ของกลุ่มบริษัทฯ	จ�ำนวน	57.63	ล้ำนบำท	บริษัทฯมีมูลค่ำจำกกำรระดมทุน	จ�ำนวน	
196.80	ล้ำนบำท	ท�ำให้บริษัทฯ	 มีทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้วเพิ่มข้ึนจำกจ�ำนวน	82.80	ล้ำนบำท	 เป็น	140	ล้ำนบำท	และมีกำรจ่ำย
เงินปันผลจ�ำนวน	24.84	ล้ำนบำท

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
	 กลุ่มบริษัทฯ	มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ	7.13	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2559	เท่ำกับ	7.25	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2560	เท่ำกับ	3.09	
เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2561	และเท่ำกับ	0.90	เท่ำ	ณ	ปี	2562		ทั้งนี้	เนื่องจำกหนี้สินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	เป็นหนี้สินจำกกำรด�ำเนินงำน	เช่น	
เจ้ำหนี้กำรค้ำ	และเจ้ำหนี้รำยได้รับล่วงหน้ำ	ซึ่งหำกพิจำรณำจำกสัดส่วนหนี้สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่ำกับ	0.55	 เท่ำ	
ณ	สิ้นปี	2559	เท่ำกับ	0.13	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2560	เท่ำกับ	0.01	เท่ำ	ณ	สิ้นปี	2561	และปี	2562	กลุ่มบริษัทฯ	ไม่มีหนี้ส่วนที่มีภำระดอกเบี้ย	
สำเหตทุีอ่ตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงอย่ำงต่อเนือ่ง	เป็นผลมำจำกส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ข้ึนตำมรำยละเอยีดท่ีอธบิำยในหวัข้อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น	
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

บริษัท	แอพพลิแคด	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที่	31	ธันวาคม	2562
และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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