
 
 

 

คำถาม - คำตอบ  
การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

บริษัท แอพพลิแคด จำกัด (มหาชน) 
 
 

1. ลูกหนี้การคา กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน จำนวน 54 ลานบาท โดยคางไมเกิน 3 เดือน 8.2 ลานบาท 
และคางมากกวา 3 เดือน 1.9 ลานบาท ตรงนี้เปนเหตุการณปกติหรือไม และเกิดจากอะไร  

คำตอบ : 
1) ยอดลูกหนี้คางชำระ 8.2 ลานบาท ท่ีคางไมเกิน 3 เดือน เปนไปตามรอบการสงของและรับวางบิล ซ่ึง

เปนปกติตามเง่ือนไขการรับชำระจากลูกหนี้ 
2) ยอดคางชำระ 1.9 ลานบาท ท่ีคางเกิน 3 เดือน เปนลูกคาท่ีมีชื่อเสียงรายหนึ่งของ APP มูลคา 1.46 

ลานบาท ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการนัดชำระเงิน ไดรับชำระอยางครบถวนแลว เม่ือเดือน ม.ค. 2563 
และอีก 0.41 ลานบาท เปนลูกคาของบริษัทในเครือ ไดรับชำระอยางครบถวนแลว เม่ือเดือน 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 :  

สินคาสำเร็จรูปท่ีมีการตั้งสำรองคาเผื่อการดอยคา ไดแก สินคาในกลุมเครื่องพิมพ 3 มิติ อันประกอบดวย
วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และอะไหล ซ่ึงสต็อคไวสำหรับการบริการลูกคา โดยในป 2562 มีการตั้งสำรองสินคา
เสื่อมสภาพฯ เพ่ิมข้ึน 0.88 ลานบาท 
 
 
3. เงินมัดจำคาสินคา (หมายเหตุ 8) ลดจาก 17.4 เปน 1.9 เปน 0.23 (ป 2560, 61, 62) แสดงวา

ยอดขายลดหรือไม และเงินมัดจำคาสินคาเกิดเม่ือไร และหายไปเม่ือไร  
คำตอบ : 

เงินมัดจำดังกลาว เปนการจายมัดจำคาเครื่องจักรตามเง่ือนไขการสั่งซ้ือของผูขาย โดยการจายเงินมัดจำ
จะเกิดข้ึนเม่ือ บริษัทฯ ไดมีการสั่งซ้ือเครื่องจักรท่ีตองสั่งผลิต โดยเง่ือนไขการสั่งซ้ือตามปกติของผูขาย
กำหนดใหบริษัทฯ จายมัดจำคาสินคากอน ซ่ึงรายการดังกลาว Reverse รายการเงินมัดจำเม่ือบริษัทฯ ไดรับ
มอบสินคาหรือเครื่องจักรเรียบรอย ท้ังนี้ ในป 2650 บริษัทฯ มีเงินมัดจำคาสินคาในจำนวนท่ีสูง เนื่องจากมี
เครื่องจักรท่ีมีมูลคาสูงท่ีรอสงมอบขามงวดบัญชี 
 
 
4. PT Indonesia AppliCAD กำไรเทาไรในป 62  
คำตอบ :   

PT Indonesia AppliCAD มีกำไรสุทธ ิป 2562 เทากับ 2.87 ลานบาท 



 
 

 

 
5. ซ้ือท่ีดิน 10 ลานบาท กับอาคาร 17 ลานบาท ไมแนใจวาซ้ือไวสำหรับทำอะไร เปน Office ใหม

หรือไม 
คำตอบ :  

ท่ีดินและอาคารท่ีซ้ือ เดิมบริษัทฯ ทำการเชาเพ่ือใชเปนสำนักงานอยูแลว แตเนื่องจากผูใหเชาเสนอขายจึง
ไดทำการซ้ือเพ่ือใชเปนสำนักงานตอไป 
 
 
6. คานายหนา ในคาใชจายตามลักษณะ (หมายเหตุ 17) คืออะไร ลดลงจาก 59.5 เปน 53.9 ลานบาท  
คำตอบ :  

ตามหมายเหตุ 17 ท่ีปรากฎคือ คานายหนาพนักงานขาย ตามงบการเงินรวมฯ  
1) APP มียอดขายและจายคานายหนา (ลดลง) จากปกอน 8.76 ลานบาท  
2) บริษัทฯ ในเครือมียอดขายและจายคานายหนา เพ่ิมข้ึน 2.65 ลานบาท  
คิดเปนคานายหนารวม จายลดลงจากปกอนรอยละ 10.19  
 
 

7. ทำไมตองตั้งหนี้สูญ สำหรับเงินกูยืม ใน PT Indonesia AppliCAD ท้ังท่ีมีกำไร “ในไตรมาสท่ี 1 ป 
2562 บริษัทฯ ไดพิจารณาหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหกูยืมในบริษัท PT Indonesia AppliCAD 
จำนวนเงิน 3.17 ลานบาท เนื่องจากฝายบริหารคาดวาจะไมไดรับชำระเงินกูยืมดังกลาว และไดจัด
ประเภท เงินทดรองจาย มายังเงินใหกูยืม จำนวน 2.95 ลานบาท เนื่องจาก ไดทำสัญญากูยืมเงิน โดย
คิดอัตราดอกเบ้ียท่ีรอยละ 4 ตอป ปจจุบันไดพิจารณาหนี้สงสัยจะสูญหมดแลว” เงินลงทุนอินโด 
67% เทากับ 6,111,736 ลานบาท และถาสุดทายท่ีอินโดกำไรจะ Reverse ไดไหม  

คำตอบ :  
การพิจารณาตั้งสำรองดังกลาว ผูสอบบัญชีไดพิจารณาจากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของเงินใหกูยืม

ซ่ึง PT Indonesia AppliCAD มีผลขาดทุนสะสมมาเปนระยะเวลานาน และแมวาในชวงป 2562 ไดกลับมามี
ผลกำไรบาง แตถึงกระนั้นบริษัทฯ ก็ยังขาดสภาพคลองอยู ในการตรวจสอบบัญชีจึงตองใชหลักระมัดระวัง จึง
ไดทำการตั้งสำรองผลขาดทุนจากเงินใหกูยืม อยางไรก็ตาม หากสุดทาย PT Indonesia AppliCAD มีผลกำไร
และมีสภาพคลองท่ีดีข้ึน ก็มีการพิจารณา Reserve ได  ท้ังนี้ รายการตั้งสำรองหนี้สูญดังกลาวเปนรายการท่ี
เกิดข้ึนในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ 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 ซ่ึง 
APP จัดอยูในระดับ Industrial grade ตลาดมีผูเลนหลักๆ ประมาณ 4 บริษัท และ APP มี Market share 
ประมาณ 50 %  



 
 

 

 
9. เครื่องพิมพ 3 มิติ ท่ีขายใหพันธมิตรคือใครบาง   
คำตอบ :   

กลุม System Integrated (SI) ซ่ึงเปนผูประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดจำหนายซอฟตแวร และ/
หรือโซลูชั่นท่ีเก่ียวของซ่ึงสวนใหญจะซ้ือผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ เพ่ือไปจำหนายควบคูกับผลิตภัณฑและ
บริการของตนเอง  
 
 
10. ชวยเปรียบเทียบจุดเดน จุดดอย ของซอฟตแวรของเรา กับของ Autodesk  
คำตอบ :  

Autodesk มีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายมาก รายละเอียดมาก จึงขอตอบเปนภาพรวม ดังนี้  
ในตลาดอุตสาหกรรมการผลิต จุดเดนของเราคือ การท่ีเราทำตลาดมานาน ทำใหมีฐานผูใชอยูเปนจำนวนมาก 
ดวยความงายในการใชงาน ความสามารถของเครื่องมือ และความครบเครื่องท่ีตอบโจทยความตองการท้ังหมด
ในอุตสาหกรรมการผลิต ทำใหลูกคามีความม่ันใจท่ีจะเลือกใชซอฟตแวรของเรา สวนในตลาดกอสรางเรามี 
ซอฟทแวรท่ีใชงานงายกวา เปน Open system มากกวาและ ครบถวนมากกวา แต Autodesk มี Market 
share ในตลาดนี้สูงกวา 
  
 
11. แนวโนมตนทุนราคาซอฟตแวรหลัก ในป 63 ยังปรับเพ่ิมข้ึนอยูหรือไม เม่ือเทียบกับป 62 และถาเพ่ิม 

เพ่ิมกี่ % 
คำตอบ :   

SOLIDWORKS มีการปรับเพ่ิมประมาณ 5% สวนสินคาอ่ืนไมมีการปรับเพ่ิมข้ึน 
 
  
12. Cloud Computing กระทบหรือไม คือ ลูกคาสามารถใช Program ผาน Cloud จากผูผลิต

ซอฟตแวรเมืองนอกไดเลยหรือไม โดยไมผานเรา   
คำตอบ :   

1) ยังไมมีผลกระทบในระยะ 3-5 ป เนื่องจากเปนซอฟตแวรท่ีตองการ Computer spec สูงมาก ทำ
ใหการรวมศูนยไปท่ี Server ไมสามารถตอบสนองผูใชไดในปจจุบัน รวมท้ังความเร็วของ Internet ระหวาง
ประเทศท่ียังเปนคอขวดอยู  

2) ลูกคาสวนใหญเปนระดับ Enterprise ท่ียังไมเชื่อม่ันในระบบ Cloud  
3) ท่ีสำคัญท่ีสุดคือ ซอฟตแวรท่ีตองการการ Support หลังการขายเขมขน ทาง Supplier ยังคงตอง

พ่ึงพา Reseller อยู รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑใหมๆ สูตลาด  
 
 
 
 



 
 

 

 
13. คาเงินบาทท่ีออนคา กระทบเรามากนอยขนาดไหน  
คำตอบ :   

กระทบตนทุนตามสัดสวน ไมมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีการปองกันความเสี่ยงของคาเงินโดยการทำ 
Forward 100% 
 
 
14. เงินสดของเราเยอะมาก และราคาปรับตัวลงมามาก มีโอกาสท่ีจะซ้ือหุนคืนหรือไม 
คำตอบ :   

บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ เนื่องจากมีการชะลอเงินลงทุนในเครื่องจักร ซ่ึงเปนหนึ่งในวัตถุประสงคของ
การระดมทุนแตเนื่องจากภาวะวิกฤติ COVID-19 ท่ีสงผลกระทบตอเศษฐกิจท้ังไทยและท่ัวโลก และเปนไปได
คอนขางยากในการประเมินวาจะคลี่คลายลงเม่ือใด ทางฝายบริหารมีความเห็นควรวา การมีสภาพคลองของ
กระแสเงินสดในมือจะใหผลดีกวาซ้ือหุนคืนในเวลานี้ แตในอนาคต เราก็จะพิจารณาทุกความเปนไปได ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 
 
15. รายไดลดลง Margin ลดลง โดยเฉพาะงานเอกชน เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ COVID-19  และ

อสังหาริมทรัพย จะมีการรับมืออยางไรกับอุตสาหกรรมการผลิตตกต่ำ 
คำตอบ :   
บริษัทฯ ไดใหความสำคัญ และคำนึงถึงปญหาดังกลาว โดยบริษัทฯ ไดมีการประเมินผลกระทบท้ังในระยะสั้น 
และระยะยาวซ่ึงมีท้ังวิกฤติและโอกาส บริษัทฯ ไดเตรียมแผนรองรับไวตามความรุนแรงของสถานการณ ดังนี้ 

1) ลดตนทุนการดำเนินงาน ท้ังงบการตลาด และตนทุนอ่ืนๆ 
2) ลดตนทุนสินคา โดยการเจรจากับ Supplier ใหมีสวนลด และการขยายเครดิตตางๆ 
3) รักษากระแสเงินสด เพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการลงทุนในอนาคตหลัง COVID-19   

 
 
16. การลงทุนในตลาดอินโดนีเซียจะเติบโตอยางไร  
คำตอบ :   

บริษัทฯ มองวาโดยภาพรวมตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดท่ีมีศักภาพสูง มีการเติบโตอยางมีนัยสำคัญอยู
แลว จากท่ีผานมามีการเติบโตท่ีคอนขางดีจากการยายฐานการผลิตของผูประกอบการจากหลายประเทศ แต
ปจจุบันเกิดการชะลอตัวจากการแพรระบาดของ COVID-19 ซ่ึงเปนสภาวะชั่วคราว บริษัทยังคงติดตาม
สถานการณในระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ป แตอยางไรก็ตาม ศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิต และกอสรางใน
อินโดนีเซียยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะสนับสนุนใหธุรกิจของบริษัทเติบโตตามไปดวย 
 
 
 
 



 
 

 

 
17. SOLIDWORKS Subscription มีการรับรูรายไดเพ่ิมข้ึนอยางไรบาง  
คำตอบ :   

SOLIDWORKS Subscription มีการรับรูรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง เนื่องจากการเพ่ิมตามจำนวน
ลูกคาท่ีใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน ท้ังจากในสวนของยอดขาย License ซอฟตแวรใหม และลูกคาเดิมท่ีตออายุสัญญา
บริการ Subscription  
 
 
18. งานรับจางการผลิต มีแนวโนมอยางไร ในยุคดิจิตอล New Normal  
คำตอบ :   

งานรับจางการผลิต มีแนวโนมเปนบวก เนื่องจากผูผลิตในประเทศญี่ปุนมีการยายฐานโรงงานไปทาง
ตะวันออกเฉียงใตมากข้ึน ซ่ึงประเทศไทยเปนหนึ่งในจุดหมายของผูผลิต ประกอบกับลักษณะวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ (Product life cycle) หรือสินคาจะมีอายุเวลาท่ีจำกัดและสั้นลง ทำใหการผลิตจะเนนเปนแบบ 
Low Volume Production มีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน ซ่ึงตรงกับการทำธุรกิจของบริษัทในเครืออยาง บริษัท 
แรบบิท โปรโตไทป จำกัด 
 
 
19. ศูนย BIM LAB จะชวยยกมาตรฐาน หรือทำใหซอฟตแวรของบริษัทฯ เปนท่ีรูจักอยางไร  
คำตอบ :   

BIM LAB เปนอีกชองทางหนึ่งท่ีสรางการรับรูการเก่ียวกับเทคโนโลยี BIM (Building Information 
Modeling) ซ่ึง BIM มีประโยชนกับทุกคนในโครงสรางของอุตสาหกรรมกอสราง หากมีการเรียนรู ความเขาใจ 
และมีการนำไปใชจะทำใหสามารถพัฒนาองคความรูการใชงานเทคโนโลยี BIM ในประเทศไทยใหมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเปนสากล ตลอดจนสรางประโยชน และการเติบโตใหกับทุกภาคสวนใน
อุตสาหกรรมกอสรางของประเทศตอไป ในขณะเดียวกันบริษัทฯ และซอฟตแวรของเราก็จะเติบโตตาม
อุตสาหกรรมไปดวย 
 
 
20. จุดแข็งท่ีลูกคาเลือก สินคาเราคืออะไร  
คำตอบ :   
1) สินคาตางๆ เปนผลิตภัณฑชั้นนำระดับโลก ท่ีมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2) การบริการหลังการขาย การดูแลลูกคาดวยทีมงานผูเชี่ยวชาญพิเศษ และการใหบริการระดับมืออาชีพ 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
21. อะไรทำให GP EBITDA และ NET ตางกันมาก  
คำตอบ :   

เนื่องจากคาใชจายหลักของบริษัทฯ คือ เงินเดือนพนักงาน จึงทำใหบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายท่ี
สูง และสงผลให GP และ NET  Margin ตางกันพอสมควร  สำหรับ EBITDA และ NET Margin นั้นคอนขางท่ี
จะใกลเคียงกัน เนื่องจากบริษัทฯ มีคาเสื่อมราคา และดอกเบี้ยจายท่ีอยูในระดับต่ำ 
 
 
22. ตนทุนของซอฟตแวร เพ่ิมข้ึนอยางไร  
คำตอบ :   

การข้ึนราคาของซัพพลายเออร สงผลใหตนทุนของซอฟตแวรมีการปรับตัวสูงข้ึน 
 
 
23. ทรัพยสินหรือท่ีดิน มีการเพ่ิมข้ึนหรือไม  
คำตอบ :   

บริษัทฯ มีการซ้ือท่ีดินและอาคารจากผูใหเชา มูลคารวมประมาณ 27 ลานบาท เพ่ือเปนสำนักงาน  
 
 
24. จะมีการนำซอฟตแวรใหมๆ มา Launch หรือไม  
คำตอบ :   

บริษัทฯ ความสำคัญในการสรรหาผลิตภัณฑอยางมากในการคัดเลือกซอฟตแวรและผลิตภัณฑท่ีมี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงจากเจาของผลิตภัณฑชั้นนำของโลก เพ่ือทำใหกลุมบริษัทฯ สามารถ
จัดหาผลิตภัณฑเขาสูตลาดเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ จะมี การ
เปดตัวผลิตภัณฑซอฟตแวรใหมๆ แนนอน ขอใหผูท่ีสนใจคอยติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ 
 
 
25. เครื่องพิมพ 3 มิติ มียอดขายการเติบโตอยางไร  
คำตอบ :   

เครื่องพิมพ 3 มิติ ระดับ High end หรือ Industrial grade ยอดขายมีการชะลอตัว เนื่องจากเปน
การลงทุนขนาดใหญ อยางไรก็ตาม ผูผลิตไดมีการออกรุนท่ีมีราคาท่ียอมเยาลงมา เพ่ือทำการตลาดสำหรับ
ผูประกอบการระดับกลางและเล็ก นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการเพ่ิมผลิตภัณฑสำหรับใชงานท่ัวไป (General 
Use) ในราคาท่ียอมเยาวลงมา คาดวาจะสามารถทำยอดขายในระดับกลางและเล็กเพ่ิมเติมไดอีก 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
26. ดวยปญหาเศรษฐกิจลูกคามีหนี้เสีย หรือชะลอการจาย ยกเลิกอยางไรบาง  
คำตอบ :   

จากปญหาเศรษฐกิจ ณ ปจจุบัน สงผลใหมีการชะลอการจายเงินจากลูกคาบางราย แตไมมีผลกระทบ
กับสภาพคลองของบริษัทฯ สำหรับกรณีหนี้เสีย บริษัทฯ ไดมีการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม
นโยบายแลว และจากขอมูลในสวนของผลการดำเนินธุรกิจท่ีผานมา 3 ปยอนหลัง บริษัทฯ มีหนี้เสียนอยมาก 
เม่ือคำนวณออกมาแลว อยูท่ีไมเกินรอยละ 0.05 ของรายไดจากการขายของบริษัทฯ  
 
 
27. สัดสวนลูกคาปลีก ลูกคาบริษัทเปนอยางไร และแนวโนมเปาหมายบริษัทเปนอยางไร  
คำตอบ :   

ปจจุบันบริษัทมีลูกคารวม 4,866 ราย สัดสวนของลูกคาเกิน 95 % เปนลูกคาบริษัทฯ ซ่ึงเรายังคง
ดำเนินธุรกิจแบบ B2B ตอไป สวนการคาปลีกจะเนนเปนสินคาท่ีไมตองมีการ Service มาก เปนกลุม 
Consumer Products ท่ัวไป เชน Commercial Software อยาง Adobe หรือ Filament ของเครื่องพิมพ 3 
มิติ ขนาดเล็ก  
 
 
28. TFRS 15, 16, 9 กระทบอยางไร  
คำตอบ :   

TFRS 15 บริษัทฯ ไดมีการเตรียมตัวเพ่ือปรับใชมาตรฐานดังกลาวตั้งแตในป 2562 โดยตองใช
มาตรฐานฉบับนี้กับสัญญาท่ีทำกับลูกคาทุกสัญญา ยกเวนสัญญาท่ีอยูในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับ
อ่ืน โดยมาตรฐานฉบับนี้ไมมีผลกระทบอยางมีสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ 

TFRS 16 บริษัทฯ นำมาตรฐานการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยการปรับปรุงผลกระทบสะสม
กับกำไรสะสม ณ วันท่ี 1 ม.ค.2563 ซ่ึงมีผลตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 1 ม.ค.2563 โดยมีสินทรัพยและ
หนี้สินเพ่ิมข้ึน 5.16 ลานบาท 

TFRS 9 บริษัทฯ เลือกใชมาตรการผอนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาว
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 22 เม.ย.2563) ดังนี ้

- เลือกท่ีจะไมนำขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใชวัด
มูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน ในกรณีท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยใชวิธีการอยางงายในการ
วัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

- เลือกท่ีจะไมนำสถานการณ COVID-19 มาถือเปนขอบงชี้ของการดอยคา ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับ 36 เรื่องการดอยคาของสินทรัพย 
 
 
 
 



 
 

 

 
29. กระแสเงินสด การดำเนินงานไตรมาส 1 ติดลบมีปญหาอะไรบาง EBITDA ลดลง  
คำตอบ :   

ปจจัยหลักเกิดจากลูกหนี้การคาท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการชะลอการจายเงินของลูกคาบางสวนและ
บางสวนจากการท่ีบริษัทฯ มีการพิจารณาชวยเหลือลูกคาบางสวนท่ีประสบปญหาจากสถานการณ COVID-19 
โดยการขยายระยะเวลาการใหเครดิตเทอม 

สวนของ EBITDA ในไตรมาส 1 เม่ือเทียบเปนอัตราสวนแลวอัตราสวนใกลเคียงกับผลการดำเนินงาน
ป 2562 

 
 
 
30. ทำไมเปล่ียนอัตราการปนผล 0.15 เปน 0.10  
คำตอบ :   

เปนไปตามท่ีบริษัทฯ ไดชี้แจงตอตลาดหลักทรัพยแลว เม่ือวันท่ี 11 มี.ค. 2563 
เนื่องจากเกิดความผิดพลาดทางเทคนิคท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีบริษัทฯ พิจารณาการจายเงินปนผลจาก

ตัวเลขกำไรสุทธิประจำปของบริษัทฯ โดยท่ีไมไดพิจารณาจากตัวเลขกำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรร  ซ่ึงจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำป 2562 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ
จำนวน  52,941,260 บาท  บริษัทฯ จึงนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติการจายเงิน
ปนผลในอัตราหุนละ 0.15 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 42,000,000 บาท ซ่ึงหากพิจารณากำไรสะสมท่ียังไมได
จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีมีจำนวน  29,425,317 บาท ดังนั้น เงินปน
ผลท่ีอนุมัติจายขางตนจึงเกินกวากำไรสะสมท่ียังไมไดจัดสรรของบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง
ท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2563 จึงมีมติอนุมัติแกไขอัตราการจายเงินปนผลเปนอัตราหุนละ 0.10 บาท 
รวมเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 28,000,000 บาท 

ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาความผิดพลาดดังกลาวเปนขอมูล
สำคัญท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุนของผูถือหุนและผูลงทุน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 
2/2563 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2563 จึงมีมติใหแกไขวันกำหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป 2563 จากวันท่ี 10 มีนาคม 2563 เปนวันท่ี 23 มีนาคม 2563 เพ่ือใหผูถือหุนไดมีเวลา
ศึกษาขอมูลเพ่ิมเติม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความสำคัญ
ของการรายงานสารสนเทศใหแกผูถือหุนและนักลงทุน จึงไดกำหนดมาตรการใหบริษัทฯ เพ่ิมกระบวนการใน
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลท่ีจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมถึงการเผยแพรขอมูลตอผูถือหุนและนักลงทุน อยางละเอียดรอบคอบมากข้ึน เพ่ือไมใหเกิดปญหาดังกลาว
ข้ึนอีกในอนาคต 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
31. IPO ใชไดตามแผนหรือไม  
คำตอบ :   

วัตถุประสงค IPO คือ  
1. ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณสำหรับใชในการสาธิตการใชงานใหแกลูกคา 
2. ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 
ท้ังนี้ ไดนำไปใชในการดำเนินธุรกิจท่ัวไป โดยนำไปจายชำระเจาหนี้การคาตางประเทศ 

 
 
32. เปาหมายการเติบโตของบริษัทหลังยุค New Normal และ 5 ปตอไป  
คำตอบ :   

บริษัทฯ มองโอกาสทางธุรกิจมีคอนขางมากหลัง COVID-19 คลี่คลาย เพราะธุรกิจสวนใหญจะ
ปรับเปลี่ยนไปเปนระบบ Automation มากข้ึน ทุกอยางจะมีความเปน Digital Life, Visualize, Virtual 
Machine สูงข้ึน ซ่ึงบริษัทมีสินคารองรับเรื่องดังกลาวอยูแลว และสำหรับอีก 5 ปขางหนา มองวา บริษัทฯ ยัง
สามารถเติบโตไดอยางดี 
 
 
33. แผนงานขยายงานไป CLMV หรือตางประเทศ  
คำตอบ :   

ทางบริษัทมีแผนอยูแลว แตยังไมสามารถเปดเผยได 
 

 
 

34. ผลประกอบการ 2563 APP สามารถจะทำกำไรไดเหมือนเดิมหรือไม  
คำตอบ :   

จากสถานการณ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนคงปฏิเสธไมไดวาบริษัทฯ ก็ไดรับผลกระทบเชนเดียวกับอีก
หลายๆ ธุรกิจ แตท้ังนี้ทางบริษัทฯ ผูบริหารและพนักงาน ก็จะมุงม่ันและทุทเทในการท่ีจะดำเนินธุรกิจใหมีผล
การดำเนินการท่ีดีในสภาวะเชนนี้ 
 
************************************************************************************************** 
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