คำถาม - คำตอบ
การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563
บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน)
1. ลูกหนี้การคา กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน จำนวน 54 ลานบาท โดยคางไมเกิน 3 เดือน 8.2 ลานบาท
และคางมากกวา 3 เดือน 1.9 ลานบาท ตรงนี้เปนเหตุการณปกติหรือไม และเกิดจากอะไร
คำตอบ :
1) ยอดลูกหนี้คางชำระ 8.2 ลานบาท ที่คางไมเกิน 3 เดือน เปนไปตามรอบการสงของและรับวางบิล ซึ่ง
เปนปกติตามเงื่อนไขการรับชำระจากลูกหนี้
2) ยอดคางชำระ 1.9 ลานบาท ที่คางเกิน 3 เดือน เปนลูกคาที่มีชื่อเสียงรายหนึ่งของ APP มูลคา 1.46
ลานบาท ซึ่งมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการนัดชำระเงิน ไดรับชำระอยางครบถวนแลว เมื่อเดือน ม.ค. 2563
และอีก 0.41 ลานบาท เปนลูกคาของบริษัทในเครือ ไดรับชำระอยางครบถวนแลว เมื่อเดือน ก.พ. จำนวน
0.28 ลานบาท และเดือน มี.ค.จำนวน 0.13 ลานบาท
2. ทำไมสินคาสำเร็จรูป ถึงดอยคาเยอะ มูลคา 21.5 ดอยคา 2.45 ลานบาท และสินคานั้น คืออะไร
คำตอบ :
สินคาสำเร็จรูปที่มีการตั้งสำรองคาเผื่อการดอยคา ไดแก สินคาในกลุมเครื่องพิมพ 3 มิติ อันประกอบดวย
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล ซึ่งสต็อคไวสำหรับการบริการลูกคา โดยในป 2562 มีการตั้งสำรองสินคา
เสื่อมสภาพฯ เพิ่มขึ้น 0.88 ลานบาท
3. เงินมัดจำคาสินคา (หมายเหตุ 8) ลดจาก 17.4 เปน 1.9 เปน 0.23 (ป 2560, 61, 62) แสดงวา
ยอดขายลดหรือไม และเงินมัดจำคาสินคาเกิดเมื่อไร และหายไปเมื่อไร
คำตอบ :
เงินมัดจำดังกลาว เปนการจายมัดจำคาเครื่องจักรตามเงื่อนไขการสั่งซื้อของผูขาย โดยการจายเงินมัดจำ
จะเกิดขึ้นเมื่อ บริษัทฯ ไดมีการสั่งซื้อเครื่องจักรที่ตองสั่งผลิต โดยเงื่อนไขการสั่งซื้อตามปกติของผูขาย
กำหนดใหบริษัทฯ จายมัดจำคาสินคากอน ซึ่งรายการดังกลาว Reverse รายการเงินมัดจำเมื่อบริษัทฯ ไดรับ
มอบสินคาหรือเครื่องจักรเรียบรอย ทั้งนี้ ในป 2650 บริษัทฯ มีเงินมัดจำคาสินคาในจำนวนที่สูง เนื่องจากมี
เครื่องจักรที่มีมูลคาสูงที่รอสงมอบขามงวดบัญชี
4. PT Indonesia AppliCAD กำไรเทาไรในป 62
คำตอบ :
PT Indonesia AppliCAD มีกำไรสุทธิ ป 2562 เทากับ 2.87 ลานบาท

5. ซื้อที่ดิน 10 ลานบาท กับอาคาร 17 ลานบาท ไมแนใจวาซื้อไวสำหรับทำอะไร เปน Office ใหม
หรือไม
คำตอบ :
ที่ดินและอาคารที่ซื้อ เดิมบริษัทฯ ทำการเชาเพื่อใชเปนสำนักงานอยูแลว แตเนื่องจากผูใหเชาเสนอขายจึง
ไดทำการซื้อเพื่อใชเปนสำนักงานตอไป
6. คานายหนา ในคาใชจายตามลักษณะ (หมายเหตุ 17) คืออะไร ลดลงจาก 59.5 เปน 53.9 ลานบาท
คำตอบ :
ตามหมายเหตุ 17 ที่ปรากฎคือ คานายหนาพนักงานขาย ตามงบการเงินรวมฯ
1) APP มียอดขายและจายคานายหนา (ลดลง) จากปกอน 8.76 ลานบาท
2) บริษทั ฯ ในเครือมียอดขายและจายคานายหนา เพิ่มขึ้น 2.65 ลานบาท
คิดเปนคานายหนารวม จายลดลงจากปกอนรอยละ 10.19
7. ทำไมตองตั้งหนี้สูญ สำหรับเงินกูยืม ใน PT Indonesia AppliCAD ทั้งที่มีกำไร “ในไตรมาสที่ 1 ป
2562 บริษัทฯ ไดพิจารณาหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมในบริษัท PT Indonesia AppliCAD
จำนวนเงิน 3.17 ลานบาท เนื่องจากฝายบริหารคาดวาจะไมไดรับชำระเงินกูยืมดังกลาว และไดจัด
ประเภท เงินทดรองจาย มายังเงินใหกูยืม จำนวน 2.95 ลานบาท เนื่องจาก ไดทำสัญญากูยืมเงิน โดย
คิดอัตราดอกเบี้ยที่รอยละ 4 ตอป ปจจุบันไดพิจารณาหนี้สงสัยจะสูญหมดแลว” เงินลงทุนอินโด
67% เทากับ 6,111,736 ลานบาท และถาสุดทายที่อินโดกำไรจะ Reverse ไดไหม
คำตอบ :
การพิจารณาตั้งสำรองดังกลาว ผูสอบบัญชีไดพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของเงินใหกูยืม
ซึ่ง PT Indonesia AppliCAD มีผลขาดทุนสะสมมาเปนระยะเวลานาน และแมวาในชวงป 2562 ไดกลับมามี
ผลกำไรบาง แตถึงกระนั้นบริษัทฯ ก็ยังขาดสภาพคลองอยู ในการตรวจสอบบัญชีจึงตองใชหลักระมัดระวัง จึง
ไดทำการตั้งสำรองผลขาดทุนจากเงินใหกูยืม อยางไรก็ตาม หากสุดทาย PT Indonesia AppliCAD มีผลกำไร
และมีสภาพคลองที่ดีขึ้น ก็มีการพิจารณา Reserve ได ทั้งนี้ รายการตั้งสำรองหนี้สูญดังกลาวเปนรายการที่
เกิดขึ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ เทานั้น ทำให การตั้งสำรอง และการ Reverse รายการนั้นจะ
ไมมีผลตองบการเงินรวมของกลุมบริษัทฯ
8. 3D Printing มีผูนำเขากี่รายในไทย และเรามี Market Share เทาไร
คำตอบ :
แบงเปนสองตลาด คือ ตลาดระดับ Industrial grade กับ Desktop หรือ Home use grade ซึ่ง
APP จัดอยูในระดับ Industrial grade ตลาดมีผูเลนหลักๆ ประมาณ 4 บริษัท และ APP มี Market share
ประมาณ 50 %

9. เครื่องพิมพ 3 มิติ ที่ขายใหพันธมิตรคือใครบาง
คำตอบ :
กลุม System Integrated (SI) ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับการจัดจำหนายซอฟตแวร และ/
หรือโซลูชั่นที่เกี่ยวของซึ่งสวนใหญจะซื้อผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ เพื่อไปจำหนายควบคูกับผลิตภัณฑและ
บริการของตนเอง
10. ชวยเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอย ของซอฟตแวรของเรา กับของ Autodesk
คำตอบ :
Autodesk มีผลิตภัณฑที่หลากหลายมาก รายละเอียดมาก จึงขอตอบเปนภาพรวม ดังนี้
ในตลาดอุตสาหกรรมการผลิต จุดเดนของเราคือ การที่เราทำตลาดมานาน ทำใหมีฐานผูใชอยูเปนจำนวนมาก
ดวยความงายในการใชงาน ความสามารถของเครื่องมือ และความครบเครื่องที่ตอบโจทยความตองการทั้งหมด
ในอุตสาหกรรมการผลิต ทำใหลูกคามีความมั่นใจที่จะเลือกใชซอฟตแวรของเรา สวนในตลาดกอสรางเรามี
ซอฟทแวรที่ใชงานงายกวา เปน Open system มากกวาและ ครบถวนมากกวา แต Autodesk มี Market
share ในตลาดนี้สูงกวา
11. แนวโนมตนทุนราคาซอฟตแวรหลัก ในป 63 ยังปรับเพิ่มขึ้นอยูหรือไม เมื่อเทียบกับป 62 และถาเพิ่ม
เพิ่มกี่ %
คำตอบ :
SOLIDWORKS มีการปรับเพิ่มประมาณ 5% สวนสินคาอื่นไมมีการปรับเพิ่มขึ้น
12. Cloud Computing กระทบหรือไม คือ ลูกคาสามารถใช Program ผาน Cloud จากผูผลิต
ซอฟตแวรเมืองนอกไดเลยหรือไม โดยไมผานเรา
คำตอบ :
1) ยังไมมีผลกระทบในระยะ 3-5 ป เนื่องจากเปนซอฟตแวรที่ตองการ Computer spec สูงมาก ทำ
ใหการรวมศูนยไปที่ Server ไมสามารถตอบสนองผูใชไดในปจจุบัน รวมทั้งความเร็วของ Internet ระหวาง
ประเทศที่ยังเปนคอขวดอยู
2) ลูกคาสวนใหญเปนระดับ Enterprise ที่ยังไมเชื่อมั่นในระบบ Cloud
3) ที่สำคัญที่สุดคือ ซอฟตแวรที่ตองการการ Support หลังการขายเขมขน ทาง Supplier ยังคงตอง
พึ่งพา Reseller อยู รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑใหมๆ สูตลาด

13. คาเงินบาทที่ออนคา กระทบเรามากนอยขนาดไหน
คำตอบ :
กระทบตนทุนตามสัดสวน ไมมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีการปองกันความเสี่ยงของคาเงินโดยการทำ
Forward 100%
14. เงินสดของเราเยอะมาก และราคาปรับตัวลงมามาก มีโอกาสที่จะซื้อหุนคืนหรือไม
คำตอบ :
บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ เนื่องจากมีการชะลอเงินลงทุนในเครื่องจักร ซึ่งเปนหนึ่งในวัตถุประสงคของ
การระดมทุนแตเนื่องจากภาวะวิกฤติ COVID-19 ที่สงผลกระทบตอเศษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลก และเปนไปได
คอนขางยากในการประเมินวาจะคลี่คลายลงเมื่อใด ทางฝายบริหารมีความเห็นควรวา การมีสภาพคลองของ
กระแสเงินสดในมือจะใหผลดีกวาซื้อหุนคืนในเวลานี้ แตในอนาคต เราก็จะพิจารณาทุกความเปนไปได ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร
15. รายไดลดลง Margin ลดลง โดยเฉพาะงานเอกชน เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ COVID-19 และ
อสังหาริมทรัพย จะมีการรับมืออยางไรกับอุตสาหกรรมการผลิตตกต่ำ
คำตอบ :
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญ และคำนึงถึงปญหาดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดมีการประเมินผลกระทบทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวซึ่งมีทั้งวิกฤติและโอกาส บริษัทฯ ไดเตรียมแผนรองรับไวตามความรุนแรงของสถานการณ ดังนี้
1) ลดตนทุนการดำเนินงาน ทั้งงบการตลาด และตนทุนอื่นๆ
2) ลดตนทุนสินคา โดยการเจรจากับ Supplier ใหมีสวนลด และการขยายเครดิตตางๆ
3) รักษากระแสเงินสด เพื่อเตรียมความพรอมสำหรับการลงทุนในอนาคตหลัง COVID-19
16. การลงทุนในตลาดอินโดนีเซียจะเติบโตอยางไร
คำตอบ :
บริษัทฯ มองวาโดยภาพรวมตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดที่มีศักภาพสูง มีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญอยู
แลว จากที่ผานมามีการเติบโตที่คอนขางดีจากการยายฐานการผลิตของผูประกอบการจากหลายประเทศ แต
ปจจุบันเกิดการชะลอตัวจากการแพรระบาดของ COVID-19 ซึ่งเปนสภาวะชั่วคราว บริษัทยังคงติดตาม
สถานการณในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ป แตอยางไรก็ตาม ศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิต และกอสรางใน
อินโดนีเซียยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทเติบโตตามไปดวย

17. SOLIDWORKS Subscription มีการรับรูรายไดเพิ่มขึ้นอยางไรบาง
คำตอบ :
SOLIDWORKS Subscription มีการรับรูรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากการเพิ่มตามจำนวน
ลูกคาที่ใชงานที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากในสวนของยอดขาย License ซอฟตแวรใหม และลูกคาเดิมที่ตออายุสัญญา
บริการ Subscription
18. งานรับจางการผลิต มีแนวโนมอยางไร ในยุคดิจิตอล New Normal
คำตอบ :
งานรับจางการผลิต มีแนวโนมเปนบวก เนื่องจากผูผลิตในประเทศญี่ปุนมีการยายฐานโรงงานไปทาง
ตะวันออกเฉียงใตมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยเปนหนึ่งในจุดหมายของผูผลิต ประกอบกับลักษณะวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ (Product life cycle) หรือสินคาจะมีอายุเวลาที่จำกัดและสั้นลง ทำใหการผลิตจะเนนเปนแบบ
Low Volume Production มีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกับการทำธุรกิจของบริษัทในเครืออยาง บริษัท
แรบบิท โปรโตไทป จำกัด
19. ศูนย BIM LAB จะชวยยกมาตรฐาน หรือทำใหซอฟตแวรของบริษัทฯ เปนที่รูจักอยางไร
คำตอบ :
BIM LAB เปนอีกชองทางหนึ่งที่สรางการรับรูการเกี่ยวกับเทคโนโลยี BIM (Building Information
Modeling) ซึ่ง BIM มีประโยชนกับทุกคนในโครงสรางของอุตสาหกรรมกอสราง หากมีการเรียนรู ความเขาใจ
และมีการนำไปใชจะทำใหสามารถพัฒนาองคความรูการใชงานเทคโนโลยี BIM ในประเทศไทยใหมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนสากล ตลอดจนสรางประโยชน และการเติบโตใหกับทุกภาคสวนใน
อุตสาหกรรมกอสรางของประเทศตอไป ในขณะเดียวกันบริษัทฯ และซอฟตแวรของเราก็จะเติบโตตาม
อุตสาหกรรมไปดวย
20. จุดแข็งที่ลูกคาเลือก สินคาเราคืออะไร
คำตอบ :
1) สินคาตางๆ เปนผลิตภัณฑชั้นนำระดับโลก ที่มีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2) การบริการหลังการขาย การดูแลลูกคาดวยทีมงานผูเชี่ยวชาญพิเศษ และการใหบริการระดับมืออาชีพ

21. อะไรทำให GP EBITDA และ NET ตางกันมาก
คำตอบ :
เนื่องจากคาใชจายหลักของบริษัทฯ คือ เงินเดือนพนักงาน จึงทำใหบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายที่
สูง และสงผลให GP และ NET Margin ตางกันพอสมควร สำหรับ EBITDA และ NET Margin นั้นคอนขางที่
จะใกลเคียงกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีคาเสื่อมราคา และดอกเบี้ยจายที่อยูในระดับต่ำ
22. ตนทุนของซอฟตแวร เพิ่มขึ้นอยางไร
คำตอบ :
การขึ้นราคาของซัพพลายเออร สงผลใหตนทุนของซอฟตแวรมีการปรับตัวสูงขึ้น
23. ทรัพยสินหรือที่ดิน มีการเพิ่มขึ้นหรือไม
คำตอบ :
บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินและอาคารจากผูใหเชา มูลคารวมประมาณ 27 ลานบาท เพื่อเปนสำนักงาน
24. จะมีการนำซอฟตแวรใหมๆ มา Launch หรือไม
คำตอบ :
บริษัทฯ ความสำคัญในการสรรหาผลิตภัณฑอยางมากในการคัดเลือกซอฟตแวรและผลิตภัณฑที่มี
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงจากเจาของผลิตภัณฑชั้นนำของโลก เพื่อทำใหกลุมบริษัทฯ สามารถ
จัดหาผลิตภัณฑเขาสูตลาดเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมี การ
เปดตัวผลิตภัณฑซอฟตแวรใหมๆ แนนอน ขอใหผูที่สนใจคอยติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ
25. เครื่องพิมพ 3 มิติ มียอดขายการเติบโตอยางไร
คำตอบ :
เครื่องพิมพ 3 มิติ ระดับ High end หรือ Industrial grade ยอดขายมีการชะลอตัว เนื่องจากเปน
การลงทุนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม ผูผลิตไดมีการออกรุนที่มีราคาที่ยอมเยาลงมา เพื่อทำการตลาดสำหรับ
ผูประกอบการระดับกลางและเล็ก นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการเพิ่มผลิตภัณฑสำหรับใชงานทั่วไป (General
Use) ในราคาที่ยอมเยาวลงมา คาดวาจะสามารถทำยอดขายในระดับกลางและเล็กเพิ่มเติมไดอีก

26. ดวยปญหาเศรษฐกิจลูกคามีหนี้เสีย หรือชะลอการจาย ยกเลิกอยางไรบาง
คำตอบ :
จากปญหาเศรษฐกิจ ณ ปจจุบัน สงผลใหมีการชะลอการจายเงินจากลูกคาบางราย แตไมมีผลกระทบ
กับสภาพคลองของบริษัทฯ สำหรับกรณีหนี้เสีย บริษัทฯ ไดมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
นโยบายแลว และจากขอมูลในสวนของผลการดำเนินธุรกิจที่ผานมา 3 ปยอนหลัง บริษัทฯ มีหนี้เสียนอยมาก
เมื่อคำนวณออกมาแลว อยูที่ไมเกินรอยละ 0.05 ของรายไดจากการขายของบริษัทฯ
27. สัดสวนลูกคาปลีก ลูกคาบริษัทเปนอยางไร และแนวโนมเปาหมายบริษัทเปนอยางไร
คำตอบ :
ปจจุบันบริษัทมีลูกคารวม 4,866 ราย สัดสวนของลูกคาเกิน 95 % เปนลูกคาบริษัทฯ ซึ่งเรายังคง
ดำเนินธุรกิจแบบ B2B ตอไป สวนการคาปลีกจะเนนเปนสินคาที่ไมตองมีการ Service มาก เปนกลุม
Consumer Products ทั่วไป เชน Commercial Software อยาง Adobe หรือ Filament ของเครื่องพิมพ 3
มิติ ขนาดเล็ก
28. TFRS 15, 16, 9 กระทบอยางไร
คำตอบ :
TFRS 15 บริษัทฯ ไดมีการเตรียมตัวเพื่อปรับใชมาตรฐานดังกลาวตั้งแตในป 2562 โดยตองใช
มาตรฐานฉบับนี้กับสัญญาที่ทำกับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาที่อยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับ
อื่น โดยมาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ
TFRS 16 บริษัทฯ นำมาตรฐานการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยการปรับปรุงผลกระทบสะสม
กับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 ม.ค.2563 ซึ่งมีผลตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ม.ค.2563 โดยมีสินทรัพยและ
หนี้สินเพิ่มขึ้น 5.16 ลานบาท
TFRS 9 บริษัทฯ เลือกใชมาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาว
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เม.ย.2563) ดังนี้
- เลือกที่จะไมนำขอมูลที่มีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชวัด
มูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ และบริษัทยอยใชวิธีการอยางงายในการ
วัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไมนำสถานการณ COVID-19 มาถือเปนขอบงชี้ของการดอยคา ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ 36 เรื่องการดอยคาของสินทรัพย

29. กระแสเงินสด การดำเนินงานไตรมาส 1 ติดลบมีปญหาอะไรบาง EBITDA ลดลง
คำตอบ :
ปจจัยหลักเกิดจากลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากการชะลอการจายเงินของลูกคาบางสวนและ
บางสวนจากการที่บริษัทฯ มีการพิจารณาชวยเหลือลูกคาบางสวนที่ประสบปญหาจากสถานการณ COVID-19
โดยการขยายระยะเวลาการใหเครดิตเทอม
สวนของ EBITDA ในไตรมาส 1 เมื่อเทียบเปนอัตราสวนแลวอัตราสวนใกลเคียงกับผลการดำเนินงาน
ป 2562

30. ทำไมเปลี่ยนอัตราการปนผล 0.15 เปน 0.10
คำตอบ :
เปนไปตามที่บริษัทฯ ไดชี้แจงตอตลาดหลักทรัพยแลว เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ พิจารณาการจายเงินปนผลจาก
ตัวเลขกำไรสุทธิประจำปของบริษัทฯ โดยที่ไมไดพิจารณาจากตัวเลขกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร ซึ่งจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ
จำนวน 52,941,260 บาท บริษัทฯ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจายเงิน
ปนผลในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งหากพิจารณากำไรสะสมที่ยังไมได
จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่มีจำนวน 29,425,317 บาท ดังนั้น เงินปน
ผลที่อนุมัติจายขางตนจึงเกินกวากำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติแกไขอัตราการจายเงินปนผลเปนอัตราหุนละ 0.10 บาท
รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,000,000 บาท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาความผิดพลาดดังกลาวเปนขอมูล
สำคัญที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จึงมีมติใหแกไขวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2563 จากวันที่ 10 มีนาคม 2563 เปนวันที่ 23 มีนาคม 2563 เพื่อใหผูถือหุน ไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลเพิ่มเติม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความสำคัญ
ของการรายงานสารสนเทศใหแกผูถือหุนและนักลงทุน จึงไดกำหนดมาตรการใหบริษัทฯ เพิ่มกระบวนการใน
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่จะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงการเผยแพรขอมูลตอผูถือหุนและนักลงทุน อยางละเอียดรอบคอบมากขึ้น เพื่อไมใหเกิดปญหาดังกลาว
ขึ้นอีกในอนาคต

31. IPO ใชไดตามแผนหรือไม
คำตอบ :
วัตถุประสงค IPO คือ
1. ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณสำหรับใชในการสาธิตการใชงานใหแกลูกคา
2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
ทั้งนี้ ไดนำไปใชในการดำเนินธุรกิจทั่วไป โดยนำไปจายชำระเจาหนี้การคาตางประเทศ
32. เปาหมายการเติบโตของบริษัทหลังยุค New Normal และ 5 ปตอไป
คำตอบ :
บริษัทฯ มองโอกาสทางธุรกิจมีคอนขางมากหลัง COVID-19 คลี่คลาย เพราะธุรกิจสวนใหญจะ
ปรับเปลี่ยนไปเปนระบบ Automation มากขึ้น ทุกอยางจะมีความเปน Digital Life, Visualize, Virtual
Machine สูงขึ้น ซึ่งบริษัทมีสินคารองรับเรื่องดังกลาวอยูแลว และสำหรับอีก 5 ปขางหนา มองวา บริษัทฯ ยัง
สามารถเติบโตไดอยางดี
33. แผนงานขยายงานไป CLMV หรือตางประเทศ
คำตอบ :
ทางบริษัทมีแผนอยูแลว แตยังไมสามารถเปดเผยได

34. ผลประกอบการ 2563 APP สามารถจะทำกำไรไดเหมือนเดิมหรือไม
คำตอบ :
จากสถานการณ COVID-19 ที่เกิดขึ้นคงปฏิเสธไมไดวาบริษัทฯ ก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกับอีก
หลายๆ ธุรกิจ แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงาน ก็จะมุงมั่นและทุทเทในการที่จะดำเนินธุรกิจใหมีผล
การดำเนินการที่ดีในสภาวะเชนนี้
**************************************************************************************************
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