
 

 

 

 

 

   เลขที ่APP_CA630202                                                       
                                                               บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    21 กุมภำพนัธ ์2563 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
             บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมผีลกำรด ำเนินงำนทีเ่ปลีย่นแปลงไปเมื่อเทยีบจำกช่วงเวลำเดยีวกนัของปี 
2561 ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    
 

ส ำหรบัปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วมจ ำนวน 734.97 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 0.54 
โดยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 441.68 ลำ้นบำท ลดลงงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 7.57 เนื่องจำกกำรชะลอตวัของกำร
ผลติภำคอุตสำหกรรมโดยเฉพำะในส่วนของกำรผลติเพื่อกำรส่งออกซึ่งได้รบัผลกระทบจำกกำรชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก
และมำตรกำรกดีกนัทำงกำรคำ้ประกอบกบักำรชะลอตวัของภำคกำรก่อสรำ้งและอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศ ในขณะทีร่ำยได้
จำกกำรบรกิำรจ ำนวน 285.30 ลำ้นบำท ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.58 จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ  
มสีญัญำ Subscription Service ซอฟต์แวร์ SolidWorks  ที่อยู่ระหว่ำงกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 3,121 สญัญำ เพิม่ขึ้นจำกงวด
เดยีวกนัของปีก่อนซึง่มจี ำนวน 3,073 สญัญำ 

 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 
             ส ำหรบัปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยซอฟตแ์วรจ์ ำนวน 156.86 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ย
ละ 45.42 ลดลงเนื่องจำกตน้ทุนของซอฟตแ์วรบ์ำงรำยกำรปรบัตวัสงูขึน้ และมตี้นทุนขำยผลติภณัฑด์ำ้นกำรออกแบบ 3 มติ ิ
จ ำนวน 102.48 ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 33.58 ลดลงเนื่องจำกรำยกำรขำยเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่
เกดิขึน้ในปี 2562 ส่วนใหญ่เป็นกำรขำยใหแ้ก่กลุ่มลูกคำ้ทีเ่ป็นพนัธมติรทำงธุรกจิ ซึ่งจะมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นทีต่ ่ำกว่ำกำรขำย
ใหแ้ก่ลูกคำ้ทัว่ไป ส ำหรบัในสว่นงำนบรกิำร กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนบรกิำรจ ำนวน 120.95 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น
เท่ำกับร้อยละ 57.60 ซึ่งใกล้เคียงกับอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2561 ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยและบริกำรจ ำนวน 
380.30 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับร้อยละ 47.69 นอกจำกนี้ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในกำรจัด
จ ำหน่ำยจ ำนวน 176.31 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 106.17 ลำ้นบำท ส่งผลใหใ้นปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มี
ก ำไรสุทธจิ ำนวน 57.63 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 7.84 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 615.45 ลำ้นบำท ซึ่งสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัประกอบดว้ย 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เท่ำกบั 353.67 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เท่ำกบั 65.98 ล้ำนบำท สนิค้ำ
คงเหลอื เท่ำกบั 23.54 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 89.64 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัย์รวมที่เพิม่ขึ้น 236.06 ลำ้นบำท หรอื 62.22% เปรยีบเทยีบจำกวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 เนื่องจำก เงนิสด

และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เพิม่ขึน้ 238.59 ลำ้นบำท หรอื 207.33% ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น ลดลง จ ำนวน 18.81 ลำ้น
บำท  22.18% ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อกำรลงทุน เพิม่ขึน้ 14.14 ลำ้นบำท หรอื 18.72% 

 
หนี้สนิรวม จ ำนวน 292.02 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5.48 ลำ้นบำท หรอื 1.91% โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ ได้แก่ เจำ้หนี้กำรค้ำ

และเจำ้หนี้อื่น และรำยไดร้บัล่วงหน้ำ ซึง่เป็นหนี้สนิหมุนเวยีนทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ 
มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น จ ำนวน ลดลง 15.65 ล้ำนบำท หรือ 16.61%  และมีรำยได้รบัล่วงหน้ำที่เกิดจำกกำร
ใหบ้รกิำร Subscription Service เพิม่ขึน้ 9.90 ลำ้นบำท หรอื 5.98% หนี้สนิไม่หมุนเวยีนที ่เพิม่ขึน้ 16.94 ลำ้นบำท หรอื 85.82% 
เป็นกำรเปลีย่นแปลงทำงกฎหมำยในเรื่องกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำน   

 
          ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 323.43 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนต่อ
สนิทรพัยร์วม เท่ำกบั 52.55% โดยมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 230.57 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เนื่องจำกกำรระดมทุนมูลค่ำ 196.80 ลำ้น
บำท และเกดิจำกก ำไรสะสมที่เพิม่ขึน้จำกก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็ ในปี 2562 เมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 ส่วนของผู้
ถอืหุน้เท่ำกบั 92.86 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 24.48%  
 
งบกระแสเงินสด 
            ส ำหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิทีไ่ด้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 86.38 
ลำ้นบำท กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมกำรลงทุน 26.59 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อกำรซื้อ ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 
29.69 ล้ำนบำท และได้รบัเงนิสดจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 3.78 ล้ำนบำท กระแสเงนิสดที่ใช้ในกจิกรรมจดั  
หำเงนิ จ ำนวน 178.35 ลำ้นบำท เป็นกำรออกหุ้นเพิม่ทุน ใหก้บัผูถ้อืหุ้นเดมิ ในเดอืนมนีำคม 2562 จ ำนวน 17.20 ลำ้นบำท และ
เป็นกำรเสนอขำยหุน้ต่อประชำชนและบุคคลทัว่ไป จ ำนวน 196.80 ลำ้นบำท ในเดอืนพฤศจกิำยน 2562  และมกีำรจ่ำยเงนิปันผล 
จ ำนวน 24.84 ลำ้นบำท จงึท ำใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มเีท่ำกบั  353.67 ลำ้นบำท 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื 
 
 
 
                                                                               (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                           ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำรกลำง 
                                                                         บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 


