
 

 

 

 

 

   เลขที ่APP_CA630501                                                       
                                                                บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    13 พฤษภำคม 2563 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที ่1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
             บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรบัไตรมำส 1 สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจำกช่วงเวลำ
เดยีวกนัของไตรมำสที ่1 ปี 2562  ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    
 

ส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วมจ ำนวน 164.92 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน
รอ้ยละ 8.76 โดยมรีำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 90.96 ล้ำนบำท ลดลงงวดเดียวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 12.96 เนื่องจำกกำร
ชะลอตวัของกำรผลติภำคอุตสำหกรรมโดยเฉพำะในส่วนของกำรผลติเพื่อกำรส่งออกซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรชะลอตวั
ของเศรษฐกิจโลกและมำตรกำรกีดกนัทำงกำรค้ำประกอบกบักำรชะลอตัวของภำคกำรก่อสร้ำงและอสงัหำริมทรพัย์ใน
ประเทศ ในขณะที่รำยได้จำกกำรบรกิำรจ ำนวน 70.04 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงร้อยละ 3.14 จำกงวดเดียวกนัของปีก่อน โดย               
ไตรมำสที่ 1/2563 เนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรรบัจ้ำงผลิดลดลง จ ำนวน 5 ล้ำนบำท ในขณะรำยได้จำกกำร
ใหบ้รกิำรสญัญำ subscription service เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.33 และมสีญัญำSubscription Service ซอฟต์แวร์ SolidWorks ที่
อยู่ระหว่ำงกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 3,203 สญัญำเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มจี ำนวน 3,128 สญัญำ 

 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 
             ส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยซอฟต์แวร์จ ำนวน 38.67 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น
เท่ำกบัร้อยละ 48.35 ลดลงเนื่องจำกต้นทุนของซอฟต์แวร์บำงรำยกำรปรบัตวัสูงขึ้น และมตี้นทุนขำยผลติภณัฑ์ด้ำนกำร
ออกแบบ 3 มติ ิจ ำนวน 10.08 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 38.42 ส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2563 สว่นใหญ่
เป็นกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกคำ้ทัว่ไป ส ำหรบัในส่วนงำนบรกิำรกลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนบรกิำรจ ำนวน 32.06 ลำ้นบำท คดิเป็น
อตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 54.23  ซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2561 ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยและ
บรกิำรจ ำนวน 80.55 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 49.97 นอกจำกนี้ในไตรมำส 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ 
มตี้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 43.51 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 26.61 ลำ้นบำท ส่งผลให้ไตรมำส 1  
ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธจิ ำนวน 10.72 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 6.50 
 
 
 
 



 

 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563  กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 639.05 ลำ้นบำท ซึ่งสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัประกอบดว้ย 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เท่ำกบั 342.20 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เท่ำกบั 89.27 ล้ำนบำท สนิค้ำ
คงเหลอื เท่ำกบั 24.18 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 90.33 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้ 23.60 ลำ้นบำท หรอื 3.84% เปรยีบเทยีบจำก วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 เนื่องจำกเงนิสดและ

รำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลดลง 11.47 ลำ้นบำท หรอื 3.24% ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เพิม่ขึ้น จ ำนวน 23.29 ล้ำนบำท 
หรอื 35.30% ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อกำรลงทุน เพิม่ขึน้ 0.69 ลำ้นบำท หรอื 0.77% 

 
หนี้สนิรวม จ ำนวน 264.89 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 9.54 ลำ้นบำท หรอื 3.74% โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรค้ำ

และเจำ้หนี้อื่น และรำยไดร้บัล่วงหน้ำ ซึง่เป็นหนี้สนิหมุนเวียนทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ 
มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น เพิม่ขึ้น จ ำนวน 2.48 ล้ำนบำท หรือ 3.15%  และมีรำยได้รบัล่วงหน้ำที่เกิดจำกกำร
ให้บรกิำร Subscription Service เพิม่ขึ้น 2.55  ล้ำนบำท หรอื 1.45% หนี้สนิไม่หมุนเวยีนที่ เพิม่ขึ้น 3.53 ล้ำนบำท หรอื 9.62% 
เป็นผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีี่เกดิจำกลุ่มบรษิัทฯ ไดน้ ำมำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 16 
เรื่องสญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563   

 
          ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 333.98 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนต่อ
สนิทรพัยร์วม เท่ำกบั 52.26% โดยมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้ 10.54 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั 
จ ำนวน 10.54 ลำ้นบำท และเมื่อเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ส่วนของผูถ้อืหุ้นเท่ำกบั 323.43 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัส่วน
ต่อสนิทรพัยร์วมเท่ำกบั 52.55%  
 
งบกระแสเงินสด 
            ส ำหรบัไตรมำส 1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธ ิ(ทีใ่ชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 
6.42 ล้ำนบำท กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ที่ใช้ไปใน) กิจกรรมกำรลงทุน 4.01 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ใช้ไปในกำรลงทุน เพื่อกำรซื้อ ที่ดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 4.94 ลำ้นบำท และไดร้บัเงนิสดจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 0.63 ล้ำนบำท กระแส
เงนิสดสุทธ ิ(ที่ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 0.87 ลำ้นบำท และเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อน มกีำรออกหุ้นเพิม่ทุน
ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวน 17.20 ลำ้นบำท และมกีำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวน 24.84 ลำ้นบำท จงึท ำใหเ้งนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสด ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 มเีท่ำกบั  342.20 ลำ้นบำท 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื 
 
 
 
                                                                               (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                           ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
                                                                         บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 


