
 

 

 

 

  
   เลขที ่APP_CA621101                                                       
                                                               บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    21 พฤศจกิำยน 2562 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบังวด 9 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2562 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
             บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ขอเรยีนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรบัไตรมำส 3 และ ส ำหรบังวด 9 เดอืน สิน้สดุวนัที ่30 กนัยำยน 2562 โดยมผีลกำรด ำเนินงำนทีเ่ปลีย่นแปลงไป
เมื่อเทยีบจำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 2561 ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    
 

ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วมจ ำนวน 569.30 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของ
ปีก่อนรอ้ยละ 4.19 โดยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 349.89 ล้ำนบำท ลดลงงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 4.25 เนื่องจำก
กำรชะลอตวัของกำรผลติภำคอุตสำหกรรมโดยเฉพำะในส่วนของกำรผลติเพื่อกำรส่งออกซึ่งได้รบัผลกระทบจำกกำรชะลอ
ตวัของเศรษฐกจิโลกและมำตรกำรกดีกนัทำงกำรคำ้ประกอบกบักำรชะลอตวัของภำคกำรก่อสร้ำงและอสงัหำรมิทรพัย์ใน
ประเทศ ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรบรกิำรจ ำนวน 213.08 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 22.05 จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดย 
ณ สิน้ไตรมำส 3 ปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มสีญัญำ Subscription Service ซอฟต์แวร์ SolidWorks  ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรใหบ้รกิำร
จ ำนวน 3,101 สญัญำ เพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มจี ำนวน 2,920 สญัญำ 

 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 
             ส ำหรบังวด 9 เดอืนแรกปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยซอฟต์แวรจ์ ำนวน 119.91 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไร
ขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 43.66 ลดลงเนื่องจำกต้นทุนของซอฟต์แวร์บำงรำยกำรปรบัตวัสูงขึ้น และมตี้นทุนขำยผลติภณัฑด์ำ้น
กำรออกแบบ 3 มิติ จ ำนวน 89.09 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 34.99 ลดลงเนื่องจำกรำยกำรขำย
เครื่องพมิพ ์3 มติทิีเ่กดิขึน้ในงวด 9 เดอืนแรกปี 2562 สว่นใหญ่เป็นกำรขำยใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นพนัธมติรทำงธุรกจิ ซึ่งจะ
มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นทีต่ ่ำกว่ำกำรขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไป ส ำหรบัในส่วนงำนบรกิำร กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนบรกิำรจ ำนวน 89.97 
ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 57.77 ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2561 ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มี
ต้นทุนขำยและบรกิำรจ ำนวน 298.98 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 46.89  นอกจำกนี้ในงวด 9 เดอืน
แรกปี 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มตี้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 127.68 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 79.67 
ล้ำนบำท ส่งผลให้ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 49.59 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ                
รอ้ยละ 8.71 
 



 

 

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562  กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 434.88 ลำ้นบำท ซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัประกอบดว้ย 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด เท่ำกบั 147.59 ล้ำบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เท่ำกบั 157.62 ล้ำนบำท สนิค้ำ
คงเหลอื เท่ำกบั 26.54 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 87.02 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้ 55.48 ลำ้นบำท หรอื 14.62% เปรยีบเทยีบจำกวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เนื่องจำก เงนิสดและ

รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เพิม่ขึน้ 32.51 ลำ้นบำท หรอื 28.25% ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น จ ำนวน 10.02 ลำ้นบำท  6.80% 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อกำรลงทุน เพิม่ขึน้ 11.52 ลำ้นบำท หรอื 15.26% 

 
หนี้สนิรวม จ ำนวน 301.81 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 15.27 ลำ้นบำท หรอื 5.33% โดยหนี้สนิสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรคำ้

และเจำ้หนี้อื่น และรำยไดร้บัล่วงหน้ำ ซึง่เป็นหนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ 
มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น จ ำนวน ลดลง 13.20  ล้ำนบำท หรือ 14 %  และมีรำยได้รบัล่วงหน้ำที่เกิดจำกกำร
ให้บริกำร Subscription Service เพิ่มขึ้น 21.05 ล้ำนบำท หรือ 12.72% หนี้สินไม่หมุนเวียนที่ เพิ่มขึ้น 10.59 ล้ำนบำท หรือ 
54.25% เป็นกำรเปลีย่นแปลงทำงกฎหมำยในเรื่องกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำน   

 
          ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกบั 133.06  ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนต่อ
สนิทรพัย์รวม เท่ำกบั 30.60% โดยมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 40.21 ลำ้นบำท เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เกดิจำก
ก ำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 92.86 ล้ำนบำท คิดเป็น
สดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 24.48%  
 
งบกระแสเงินสด 
            ส ำหรบังวด 9 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2562 กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิที่ได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
จ ำนวน 59.80 ล้ำนบำท กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมกำรลงทุน 19.95 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อกำรซื้อ ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ จ ำนวน 23.64 ลำ้นบำท และไดร้บัเงนิสดจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 3.77 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดทีใ่ช้
ในกจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 8.38 ลำ้นบำท เป็นกำรเพิม่ทุน จ ำนวน 17.20 ลำ้นบำท และมกีำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวน 24.84 ลำ้น
บำท จงึท ำใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 มเีท่ำกบั  147.59 ลำ้นบำท 
 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื 
 
 
 
                                                                               (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                           ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำรกลำง 
                                                                         บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 



 

 

 
 
 

 


