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บริษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน)
14 สิงหำคม 2563
เรื่อง คำอธิบำยกำรวิเครำะห์งบกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน ไตรมำสที่ 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563
เรียน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ขอเรียนชีแ้ จงผลกำรดำเนินงำนของงบกำรเงินรวม ใน
งวด 6 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 โดยมีผลกำรดำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจำกช่วงเวลำ
เดียวกันปี 2562 ตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รายได้จากการขายและการบริ การ
สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 กลุ่มบริษทั ฯ มีรำยได้รวม 165.76 ล้ำ นบำท เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 9.43 ในขณะที่รำยได้
ขำย 90.51 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 13.58 เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ฯ มียอดขำยทีเ่ ติบโตขึน้ และมีกำรขำยเพิม่ ให้กบั กลุ่ม
ลูกค้ำทีเ่ ป็ นโครงกำรฯ มีรำยได้จำกกำรบริกำรจำนวน 73.32 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 5.85 จำกกลุ่มลูกค้ำเดิมทีม่ กี ำร
ต่ออำยุสญ
ั ญำบริกำร จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรสัญญำ subscription service เพิม่ ขึ้นเป็ น
ร้อยละ 8.20 และมีสญ
ั ญำ Subscription Service ซอฟต์แ วร์ SOLIDWORKS ที่อยู่ระหว่ำ งกำรให้บ ริกำรจ ำนวน 3,244
สัญญำเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง่ มีจำนวน 3,123 สัญญำ
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 มีรำยได้รวมจำนวน 330.71 ล้ำนบำท ลดลง จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน ร้อยละ
0.47 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 181.91 ล้ำนบำท ลดลงงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 1.45 เนื่องจำกกำรชะลอตัว
ของกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกโดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึง่ ได้รบั ผลกระทบจำกกำรชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำประกอบกับกำรชะลอตัวของภำคกำรก่อสร้ำงมีกำรชะลอตัวของกำรลงทุน
ภำครัฐ ในส่วนของอสังหำริมทรัพย์ในประเทศชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ในขณะที่รำยได้จำกกำรบริกำรจำนวน 143.36 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 0.64 จำก
งวดเดียวกันของปี ก่อน

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
สำหรับไตรมำส 2 ปี 2563 กลุ่มบริษทั ฯ มีตน้ ทุนขำยซอฟแวร์ จำนวน 34.03 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้น
เท่ำกับร้อยละ 48.44 มีต้นทุนขำยผลิตภัณ ฑ์ด้ำนกำรออกแบบ 3 มิติ จำนวน 14.69 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้น
ร้อยละ 41.14 มีตน้ ทุนบริกำร 34.28 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นร้อยละ 53.25 บำท
ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 กลุ่มบริษทั ฯ มีตน้ ทุนขำยซอฟต์แวร์จำนวน 72.70 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้น
เท่ำกับร้อยละ 48.37 เพิม่ ขึน้ เนื่องจำกมีกำรขำยให้กลุ่มลูกค้ำโครงกำรฯ และมีตน้ ทุนขำยผลิตภัณฑ์ดำ้ นกำรออกแบบ 3 มิติ
จำนวน 24.77 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 39.76 มีต้นทุนบริกำรจำนวน 66.34 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำ
กำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 53.73 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำกำไรขัน้ ต้นในปี 2562 ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มีต้นทุนขำยและบริกำร
จำนวน 163.81 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 49.64 นอกจำกนี้ในงวด 6 เดือนแรก ปี 2563 กลุ่มบริษทั ฯ
มีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยจำนวน 81.43 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 47.44 ล้ำนบำท ส่งผลให้ในงวด 6
เดือนแรก ปี 2563 กลุ่มบริษทั ฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 30.95 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 9.36

งบแสดงฐานะทางการเงิ น
ณ วัน ที่ 30 มิถุ น ำยน 2563 กลุ่ ม บริษั ท ฯ มี ส ิน ทรัพ ย์ ร วม จ ำนวน 649.47 ล้ ำ นบำท ซึ่ งสิน ทรัพ ย์ ท่ี ส ำคัญ
ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 322.17 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียน เท่ำกับ 97.53
ล้ำนบำท ลูกหนี้อ่นื -ต้นทุนบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ เท่ำกับ 71.11 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือ เท่ำกับ 38.70 ล้ำนบำท ทีด่ นิ อำคำร
และอุปกรณ์ 92.67 ล้ำนบำท
สินทรัพย์รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ 34.03 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 5.53 เปรียบเทียบจำก วันที่ 31 ธันวำคม 2562 อันเนื่องจำก
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 31.51 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 8.91ซึ่งเกิดจำกกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล
จำกกำไรสุทธิบริษัทฯ สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 28 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึ้น
จำนวน 31.55 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 47.81 ที่ดิน อำคำรและอุป กรณ์ เพื่อกำรลงทุน เพิ่มขึ้น 3.03 ล้ำนบำท คิดเป็ น
ร้อยละ 3.38

หนี้สนิ หมุนเวียนรวม จำนวน 282.65 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 27.30 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 10.69 โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่
ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื และรำยได้รบั ล่วงหน้ ำ ซึ่งเป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจของกลุ่ม
บริษทั ฯ โดยกลุ่มบริษทั ฯ มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น เพิม่ ขึ้น จำนวน 14.38 ล้ำนบำทคิดเป็ นร้อยละ 18.31 และมี
รำยได้รบั ล่วงหน้ำที่เกิดจำกกำรให้บริกำร Subscription Service เพิม่ ขึน้ 5.43 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.09 หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนที่
เพิม่ ขึน้ 3.94 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 10.75 เป็ นผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีท่ีเกิดจำกลุ่มบริษัทฯ ได้นำ
มำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ มำถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง้ แรกตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับ 326.22 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 2.79 ล้ำนบำท
คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ำกับร้อยละ 50.23 เกิดจำกผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ จำนวน 31.03 ล้ำนบำท มีกำร
จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล จำกกำไรสุทธิบริษทั ฯ สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 28 ล้ำนบำท และเมื่อเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับ 323.43 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับร้อยละ 52.55
งบกระแสเงิ นสด
สำหรับไตรมำส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิ (ที่ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนิ นงำน
จำนวน 9.08 ล้ำนบำท กระแสเงินสดสุทธิ (ทีใ่ ช้ไปใน) กิจกรรมกำรลงทุน 10.69 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ใช้ไปในกำรลงทุน เพื่อกำรซื้อ
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 10.08 ล้ำนบำท และได้รบั เงินสดจำกกำรขำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 0.70 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดสุทธิ (ทีใ่ ช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 29.73 ล้ำนบำท มีกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำล จำกกำไรสุทธิบริษทั ฯ
สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 จำนวน 28 ล้ำนบำท ในอัตรำ 0.10 บำทต่อหุ้น และเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี
ก่อน มีกำรออกหุ้นเพิม่ ทุนให้กบั ผูถ้ อื หุ้นเดิม จำนวน 17.20 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 24.84 ล้ำนบำท จึงทำให้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 มีเท่ำกับ 322.17 ล้ำนบำท

ขอแสดงควำมนับถือ

(นำงสำวฐิตพิ ร ฉำไธสง)
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
บริษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน)

