เลขที่ APP_CA621101
บริษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน)
21 พฤศจิกำยน 2562
เรื่อง คำอธิบำยกำรวิเครำะห์งบกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน สำหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2562
เรียน กรรมกำรและผูจ้ ดั กำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั แอพพลิแคด จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย ขอเรียนชีแ้ จงผลกำรดำเนินงำนของงบกำรเงินรวม
สำหรับไตรมำส 3 และ สำหรับงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 โดยมีผลกำรดำเนินงำนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
เมื่อเทียบจำกช่วงเวลำเดียวกันของปี 2561 ตำมทีต่ ลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
รายได้จากการขายและการบริ การ
สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีรำยได้รวมจำนวน 569.30 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของ
ปี ก่อนร้อยละ 4.19 โดยมีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 349.89 ล้ำนบำท ลดลงงวดเดียวกันของปี ก่อนร้อยละ 4.25 เนื่องจำก
กำรชะลอตัวของกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมโดยเฉพำะในส่วนของกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกซึ่งได้รบั ผลกระทบจำกกำรชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลกและมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำประกอบกับกำรชะลอตัวของภำคกำรก่อสร้ำงและอสังหำริมทรัพย์ใน
ประเทศ ในขณะทีร่ ำยได้จำกกำรบริกำรจำนวน 213.08 ล้ำนบำท ซึง่ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.05 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน โดย
ณ สิน้ ไตรมำส 3 ปี 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีสญ
ั ญำ Subscription Service ซอฟต์แวร์ SolidWorks ทีอ่ ยู่ระหว่ำงกำรให้บริกำร
จำนวน 3,101 สัญญำ เพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนซึง่ มีจำนวน 2,920 สัญญำ
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
สำหรับงวด 9 เดือนแรกปี 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีตน้ ทุนขำยซอฟต์แวร์จำนวน 119.91 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไร
ขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 43.66 ลดลงเนื่องจำกต้นทุนของซอฟต์แวร์บำงรำยกำรปรับตัวสูงขึ้น และมีต้นทุนขำยผลิตภัณฑ์ดำ้ น
กำรออกแบบ 3 มิติ จำนวน 89.09 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ ำกับร้อยละ 34.99 ลดลงเนื่ องจำกรำยกำรขำย
เครื่องพิมพ์ 3 มิตทิ เ่ี กิดขึน้ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 ส่วนใหญ่เป็ นกำรขำยให้แก่กลุ่มลูกค้ำทีเ่ ป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจ ซึ่งจะ
มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทีต่ ่ำกว่ำกำรขำยให้แก่ลูกค้ำทัวไป
่ สำหรับในส่วนงำนบริกำร กลุ่มบริษทั ฯ มีต้นทุนบริกำรจำนวน 89.97
ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 57.77 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำกำไรขัน้ ต้นในปี 2561 ส่งผลให้กลุ่มบริษทั ฯ มี
ต้นทุนขำยและบริกำรจำนวน 298.98 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 46.89 นอกจำกนี้ในงวด 9 เดือน
แรกปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยจำนวน 127.68 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 79.67
ล้ำนบำท ส่งผลให้ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 49.59 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ
ร้อยละ 8.71

งบแสดงฐานะทางการเงิ น
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน 434.88 ล้ำนบำท ซึง่ สินทรัพย์ทส่ี ำคัญประกอบด้วย
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เท่ำกับ 147.59 ล้ำบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื เท่ำกับ 157.62 ล้ำนบำท สินค้ำ
คงเหลือ เท่ำกับ 26.54 ล้ำนบำท ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ 87.02 ล้ำนบำท
สินทรัพย์รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ 55.48 ล้ำนบำท หรือ 14.62% เปรียบเทียบจำกวันที่ 31 ธันวำคม 2561 เนื่องจำก เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิม่ ขึน้ 32.51 ล้ำนบำท หรือ 28.25% ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื จำนวน 10.02 ล้ำนบำท 6.80%
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อกำรลงทุน เพิม่ ขึน้ 11.52 ล้ำนบำท หรือ 15.26%
หนี้สนิ รวม จำนวน 301.81 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ 15.27 ล้ำนบำท หรือ 5.33% โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่ ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำ
และเจ้ำหนี้อ่นื และรำยได้รบั ล่วงหน้ำ ซึง่ เป็ นหนี้สนิ หมุนเวียนทีเ่ กิดจำกกำรประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ โดยกลุ่มบริษทั ฯ
มีเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น จำนวน ลดลง 13.20 ล้ำนบำท หรือ 14 % และมีรำยได้รบั ล่วงหน้ ำที่เกิดจำกกำร
ให้บริกำร Subscription Service เพิ่มขึ้น 21.05 ล้ำนบำท หรือ 12.72% หนี้ ส ินไม่ หมุ นเวียนที่ เพิ่มขึ้น 10.59 ล้ำนบำท หรือ
54.25% เป็ นกำรเปลีย่ นแปลงทำงกฎหมำยในเรื่องกำรประมำณกำรผลประโยชน์พนักงำน
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 133.06 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนต่ อ
สินทรัพย์รวม เท่ำกับ 30.60% โดยมีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 40.21 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เกิดจำก
กำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจำกกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ ำกับ 92.86 ล้ำนบำท คิดเป็ น
สัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ำกับ 24.48%
งบกระแสเงิ นสด
สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุ ทธิท่ีได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
จำนวน 59.80 ล้ำนบำท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมกำรลงทุน 19.95 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อกำรซื้อ ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ จำนวน 23.64 ล้ำนบำท และได้รบั เงินสดจำกกำรขำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ จำนวน 3.77 ล้ำนบำท กระแสเงินสดทีใ่ ช้
ในกิจกรรมจัดหำเงิน จำนวน 8.38 ล้ำนบำท เป็ นกำรเพิม่ ทุน จำนวน 17.20 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงินปั นผล จำนวน 24.84 ล้ำน
บำท จึงทำให้เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 มีเท่ำกับ 147.59 ล้ำนบำท
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