
 

 

 

 

 

   เลขที ่APP_CA630801                                                       
                                                                บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    14 สงิหำคม 2563 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ไตรมำสที ่2 สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2563 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
             บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ขอเรยีนชีแ้จงผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม ใน
งวด 6 เดอืนแรก สิ้นสุดวนัที่ 30  มถิุนำยน 2563 โดยมผีลกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจำกช่วงเวลำ
เดยีวกนัปี 2562  ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 

รายได้จากการขายและการบริการ    
 
ส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้รวม 165.76 ลำ้นบำท เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 9.43 ในขณะที่รำยได้

ขำย 90.51 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 13.58 เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ มยีอดขำยทีเ่ตบิโตขึน้และมกีำรขำยเพิม่ใหก้บักลุ่ม
ลูกคำ้ทีเ่ป็นโครงกำรฯ  มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำรจ ำนวน 73.32 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 5.85 จำกกลุ่มลูกคำ้เดมิทีม่กีำร
ต่ออำยุสญัญำบรกิำร จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน โดยมรีำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรสญัญำ subscription service เพิม่ขึ้นเป็น
ร้อยละ 8.20 และมีสญัญำ Subscription Service ซอฟต์แวร์ SOLIDWORKS ที่อยู่ระหว่ำงกำรให้บริกำรจ ำนวน 3,244 
สญัญำเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มจี ำนวน 3,123 สญัญำ 

 
ในงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 มีรำยได้รวมจ ำนวน 330.71 ล้ำนบำท ลดลง จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 

0.47 โดยมรีำยได้จำกกำรขำยจ ำนวน 181.91 ลำ้นบำท ลดลงงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 1.45 เนื่องจำกกำรชะลอตวั
ของกำรผลติภำคอุตสำหกรรมกำรผลติเพื่อกำรสง่ออกโดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึง่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรชะลอตวั
ของเศรษฐกจิโลกและมำตรกำรกดีกนัทำงกำรคำ้ประกอบกบักำรชะลอตวัของภำคกำรก่อสรำ้งมกีำรชะลอตวัของกำรลงทุน
ภำครฐั ในสว่นของอสงัหำรมิทรพัยใ์นประเทศชะลอตวัอย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ของโรคตดิเชื้อ
ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19)  ในขณะที่รำยได้จำกกำรบรกิำรจ ำนวน 143.36 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 0.64 จำก
งวดเดยีวกนัของปีก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 
             ส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยซอฟแวร์ จ ำนวน 34.03 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น
เท่ำกบัร้อยละ 48.44 มีต้นทุนขำยผลิตภณัฑ์ด้ำนกำรออกแบบ 3 มิติ จ ำนวน 14.69 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น                  
รอ้ยละ 41.14 มตีน้ทุนบรกิำร 34.28 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 53.25 บำท  
 
            ในงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยซอฟตแ์วร์จ ำนวน 72.70 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น
เท่ำกบัรอ้ยละ 48.37 เพิม่ขึน้เนื่องจำกมกีำรขำยใหก้ลุ่มลูกคำ้โครงกำรฯ และมตีน้ทุนขำยผลติภณัฑด์ำ้นกำรออกแบบ 3 มติ ิ
จ ำนวน 24.77 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 39.76 มตี้นทุนบรกิำรจ ำนวน 66.34 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 53.73  ซึ่งใกลเ้คยีงกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้นในปี 2562 ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยและบรกิำร
จ ำนวน 163.81 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 49.64 นอกจำกนี้ในงวด 6 เดอืนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ 
มตี้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 81.43 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 47.44 ล้ำนบำท ส่งผลให้ในงวด 6 
เดอืนแรก ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรสุทธจิ ำนวน 30.95 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 9.36  
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563  กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จ ำนวน 649.47 ล้ำนบำท ซึ่งสินทรัพย์ที่ส ำคัญ
ประกอบดว้ย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เท่ำกบั 322.17 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีน เท่ำกบั 97.53 
ลำ้นบำท ลูกหนี้อื่น-ตน้ทุนบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ เท่ำกบั 71.11 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอื เท่ำกบั 38.70 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำร
และอุปกรณ์ 92.67 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้ 34.03 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 5.53 เปรยีบเทยีบจำก วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 อนัเนื่องจำก  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลดลง 31.51 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 8.91ซึ่งเกดิจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล  
จำกก ำไรสุทธบิรษิัทฯ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 28 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เพิม่ขึ้น 
จ ำนวน 31.55 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47.81 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อกำรลงทุน เพิ่มขึ้น 3.03 ล้ำนบำท คิดเป็น                
รอ้ยละ 3.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

         หนี้สนิหมุนเวยีนรวม จ ำนวน 282.65 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 27.30 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 10.69 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ 
ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และรำยได้รบัล่วงหน้ำ ซึ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มเีจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึ้น จ ำนวน 14.38 ลำ้นบำทคดิเป็นรอ้ยละ 18.31 และมี
รำยได้รบัล่วงหน้ำที่เกดิจำกกำรให้บรกิำร Subscription Service เพิม่ขึน้ 5.43  ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 3.09 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนที ่
เพิม่ขึน้ 3.94 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 10.75 เป็นผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชทีี่เกดิจำกลุ่มบรษิัทฯ ได้น ำ
มำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563   
 
         สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถิุนำยน 2563 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำกบั 326.22 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.79 ลำ้นบำท 
คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยร์วม เท่ำกบัรอ้ยละ 50.23 เกดิจำกผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 31.03 ลำ้นบำท มกีำร
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล จำกก ำไรสุทธบิรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 28 ลำ้นบำท และเมื่อเทยีบ
กบั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 สว่นของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 323.43 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วมเท่ำกบัรอ้ยละ 52.55 
 
งบกระแสเงินสด 
 
            ส ำหรบัไตรมำส 2 สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิ (ที่ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 
จ ำนวน 9.08 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ทีใ่ชไ้ปใน) กจิกรรมกำรลงทุน 10.69 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ใชไ้ปในกำรลงทุน เพื่อกำรซื้อ 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 10.08 ลำ้นบำท และได้รบัเงนิสดจำกกำรขำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 0.70 ลำ้นบำท 
กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ทีใ่ชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 29.73 ลำ้นบำท มกีำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล จำกก ำไรสุทธบิรษิทัฯ 
ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 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 มถิุนำยน  2563 มเีท่ำกบั 322.17 ลำ้นบำท 
 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื    
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                  (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                           ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
                                                                         บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 


