
 

    เลขที ่APP_CA631102                                                       
                                                                บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    13 พฤศจกิำยน 2563 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที ่3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
             บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ขอเรยีนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม ใน
งวด 9 เดอืนแรก สิ้นสุดวนัที่ 30  กนัยำยน 2563 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจำกช่วงเวลำ
เดยีวกนัปี 2562  ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    

           

หน่วย : พนับาท 
ไตรมาส 3-2563 ไตรมาส 3-2562 เปล่ียนแปลง  9 เดือน ปี 2563     9 เดือน ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

(บาท) (บาท) % เพ่ิม (ลด) (บาท) (บาท)  % เพ่ิม (ลด) 

รายไดจ้ากการขายซอฟแวร ์ 69,816 80,785             (13.58)             210,617               212,943  (1.09) 
รายไดจ้ากการขายฮารด์แวร ์ 30,277                        84,517  (64.18)               71,388               136,946   (47.87) 
รายไดจ้ากการบรกิาร 68,751 70,627 (2.66) 212,109  213,076   (0.45) 
รายไดอ้ื่น 552 1,115 (50.49) 5,988 6,337 (5.51) 
รวม 169,396 237,044 (28.54) 500,102 569,301 (12.16) 

ก าไรขัน้ตน้           78,918             106,535  (25.92)             240,389               263,985   (8.94) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 46.74             45.16                48.65                             46.89    

 
 
ส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้รวม 169.40 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 28.54 โดยมรีำยไดจ้ำก

กำรขำย 100.09 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 39.44 เนื่องจำกกลุ่มบรษิัทฯ มียอดขำยที่ลดลง รำยได้จำกกำรขำยฮำร์ดแวร ์
30.28 ลำ้นบำท ลดลงรอ้ยละ 64.18 เนื่องจำกเศรษฐกจิในปีนี้หดตวัลง รวมทัง้มกีำรชะลอตวัของภำครฐัและเอกชนที่ยงัมี
ควำมกงัวลต่อกำรแพร่ระบำดทีอ่ำจกลบัมำรุนแรงอกีครัง้จงึท ำใหแ้ผนงำนบำงโครงกำรต้องถูกชะลอตวัไป มรีำยไดจ้ำกกำร
บริกำรจ ำนวน 68.75 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 2.66 จำกงวดเดียวกันของปีก่อน แต่เนื่องจำกกำรให้บริกำรสัญญำ 
subscription service มีทัง้กลุ่มลูกค้ำที่ครบอำยุและต่อสัญญำ จึงท ำให้ มีส ัญญำ Subscription Service ซอฟต์แวร ์
SolidWorks เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 5.68 มสีญัญำทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรให้บรกิำร จ ำนวน 3,277 สญัญำเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปี
ก่อนซึง่มจี ำนวน 3,101 สญัญำ 

 
 



 

 
ในงวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 มรีำยได้รวมจ ำนวน 500.10 ล้ำนบำท ลดลง จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 

12.16 โดยมรีำยไดจ้ำกกำรขำยจ ำนวน 282.01 ลำ้นบำท ลดลง งวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 19.40 เนื่องจำกกำรชะลอตวั
ของกำรผลติภำคอุตสำหกรรมกำรผลติเพื่อกำรสง่ออกโดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรชะลอตวั
ของเศรษฐกจิโลกและมำตรกำรกดีกนัทำงกำรค้ำประกอบกบั ยงัคงมกีำรชะลอตวัของภำคกำรก่อสรำ้งอย่ำงต่อเนื่อง กำร
กำรลงทุนภำครฐั ในส่วนของ EEC ยงัคงอยู่ในขึน้ตอนกำรวำงแผน และยงัมคีวำมกงัวลต่อกำรแพร่ระบำดโรคตดิเชื้อไวรสั 
โคโรนำ 2019 (COVID 19) ทีอ่ำจจะกลบัมำอกีครัง้หนึ่ง จึง่ท ำใหแ้ผนกำรด ำเนินงำนในบำงโครงกำรตอ้งถูกชะลอไป อย่ำงไร
กต็ำมบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรจ ำนวน 212.11 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
  

สรปุต้นทุนและค่าใช้จ่าย            

หน่วย : พนับาท ไตรมาส 3-2563 ไตรมาส 3-2562 เปล่ียนแปลง งวด 9 เดือนปี 2563 งวด 9 เดือนปี 2562 เปล่ียนแปลง 
(บาท) (บาท) % เพ่ิม (ลด) (บาท) (บาท) % เพ่ิม (ลด) 

ตน้ทุนขายซอฟแวร ์          38,274             45,260  (15.43)               110,972               118,743   (6.54) 

ตน้ทุนขายฮารด์แวร ์           19,655  54,192  (63.73)               44.422               90,262   (50.78) 
ตน้ทุนการบรกิาร 31,997    29,942  (6.86)                  98,332                  89.974  9.28 
รวม 89,926 129,394 (60.50) 253,726 298,979 (15.14) 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย           38,983    46,692  (16.51)               120,412               127,679   (5.69) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร           23,639  24,996  (5.43)                 71,081                79,670   (10.78) 
ก าไรสุทธิ           13,464  29,074  (53.69)                 44,417                49,588   (10.43) 

อตัราก าไรสุทธิ 7.95 12.27  8.88 8.71  

ก าไรต่อหุ้น (บาท)              0.05                  0.14                       0.16                   0.26    

 
 
             ส ำหรบัไตรมำส 3 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยซอฟแวร ์จ ำนวน 38.27 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น
เท่ำกบัร้อยละ 45.18 มีต้นทุนขำยผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรออกแบบ 3 มิติ จ ำนวน 19.66 ล้ำนบำท  คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น                  
รอ้ยละ 35.08 มตีน้ทุนกำรบรกิำร 32 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 53.46 บำท  
 
            ในงวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนขำยซอฟต์แวร์จ ำนวน 110.97 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น
เท่ำกบัรอ้ยละ 47.31 มตีน้ทุนขำยผลติภณัฑด์ำ้นกำรออกแบบ 3 มติ ิจ ำนวน 44.42 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบั
รอ้ยละ 37.77 มตี้นทุนกำรบรกิำรจ ำนวน 98.33 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 53.64 เตบิโตลดลงรอ้ยละ 
3.96 เมื่อเทียบกับอัตรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2562  ส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขำยและบริกำรจ ำนวน  253.73 ล้ำนบำท                     
คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกับ ร้อยละ 48.65 นอกจำกนี้ในในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในกำร                   
จดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 120.41 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 71.08 ลำ้นบำท  
           
 
 



 

          แต่เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรบรหิำรต้นทุนที่มปีระสทิธภิำพเพิม่ขึ้น ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกจิกรรมทำงกำรตลำดลดลง
รวมทัง้กำรออกมำตรำกำรเพื่อเยยีวยำและลดผลกระทบของ COVID-19 จำกรฐับำล และมกีำรบนัทกึค่ำใช้จ่ำยในกำรวจิยั
และพฒันำบำงสว่นเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำ ท ำใหต้น้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช่จ่ำยลดลง รอ้ยละ 5.69,              
รอ้ยละ 10.78  เมื่อเทยีบจำกปีก่อน สง่ผลใหใ้นงวด 9 เดอืนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธจิ ำนวน 44.42 ลำ้นบำท 
คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 8.88   
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 652.30 ล้ำนบำท ซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคัญ
ประกอบดว้ย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เท่ำกบั 354.59 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีน เท่ำกบั 79.73 
ลำ้นบำท ลูกหนี้อื่น-ตน้ทุนบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ เท่ำกบั 69.43 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอื เท่ำกบั 27.38 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำร
และอุปกรณ์ 94.23 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัย์รวมที่เพิม่ขึ้น 36.85 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 6 เปรยีบเทยีบจำก วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 อนัเนื่องจำก  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เพิม่ขึน้ 0.92 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.26 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เพิม่ขึน้ จ ำนวน 
13.75 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 20.84 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อกำรลงทุน เพิม่ขึน้ 4.59 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 5.12 
 
        หนี้สนิหมุนเวยีนรวม จ ำนวน 271.36 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 16.03 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 6.28 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ 
ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และรำยได้รบัล่วงหน้ำ ซึ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกจิของกลุ่ม
บริษัทฯ โดยกลุ่มบรษิัทฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึ้น จ ำนวน 1.05 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 1.34 และมี
รำยได้รบัล่วงหน้ำที่เกดิจำกกำรให้บรกิำร Subscription Service เพิม่ขึน้ 6.14  ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 3.50 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนที ่
เพิม่ขึ้น 4.45 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 12.12 เป็นผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชทีี่เกิดจำกลุ่มบรษิัทฯ ได้น ำ
มำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563   
 
         ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2563 บรษิทัมสี่วนของผูถ้ือหุน้ เท่ำกบั 339.80 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16.37 ลำ้นบำท 
คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวม เท่ำกบัรอ้ยละ 52.09 เกดิจำกผลก ำไรสุทธขิองกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึ้น จ ำนวน 44.49 ลำ้นบำท มี
กำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล จำกก ำไรสุทธิบรษิัทฯ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 28 ล้ำนบำท และ                    
เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 323.43 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมเท่ำกับ                    
รอ้ยละ 52.55 
 
 
 
 
 
 
 



 

งบกระแสเงินสด 
 

(หน่วย : พนับาท) 
รายการ 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2562 เปล่ียนแปลง % เพ่ิม(ลด) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 47,621  59,796   (12,175)       (20.36) 
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน  (16,336) (19,950)         3,614        (18.12) 
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ  (30,321)  (8,375)  (21,946)       262.04  
ผลกระทบของอตัรำแลกเปลีย่นทีม่ตี่อเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ  (47) 1,041   (1,088)  (104.51) 
กระแสเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด สุทธ ิ          917  32,512   (31,595)       (97.18) 

        
       
         ส ำหรบั ไตรมำส 3 สิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธ ิ(ทีใ่ชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 
47.62 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ทีใ่ชไ้ปใน) กจิกรรมกำรลงทุน 16.34 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ใชไ้ปในกำรลงทุน เพื่อกำรซื้อ ทีด่นิ 
อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 15.07 ลำ้นบำท และไดร้บัเงนิสดจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 0.70 ลำ้นบำท กระแส
เงนิสดสุทธ ิ(ที่ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 30.32 ล้ำนบำท มีกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล จำกก ำไรสุทธิบรษิัทฯ 
ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 28 ล้ำนบำท ในอตัรำ 0.10 บำทต่อหุ้น  และเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปี
ก่อน มกีำรออกหุ้นเพิม่ทุนใหก้บัผูถ้อืหุ้นเดมิ จ ำนวน 17.20 ลำ้นบำท และมกีำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวน 24.84 ลำ้นบำท จงึท ำให้
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยำยน  2563 มเีท่ำกบั 354.59 ลำ้นบำท 
 
 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื    
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                  (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                           ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
                                                                         บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
 


