
 

    เลขที ่APP_AF640201                                                       
                                                                บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    25 กุมภำพนัธ ์2564 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
             บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรบัปี  สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 โดยมผีลกำรด ำเนินงำนทีเ่ปลีย่นแปลงไปเมื่อเทยีบจำกช่วงเวลำเดยีวกนัปี 
2562  ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    

           

หน่วย : พนับาท 
ไตรมาส 4-2563 ไตรมาส 4-2562 เปล่ียนแปลง          ปี 2563          ปี 2562 เปล่ียนแปลง 

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

รายไดจ้ากการขายซอฟแวร ์ 67,548 74,459             (9.28)             278,198               287,401  (3.18) 
รายไดจ้ากการขายฮารด์แวร ์ 15,844                        17,329  (8.57)               87,233               154,277   (43.46) 
รายไดจ้ากการบรกิาร 70,484 72,228 (2.42) 282,559  285,303   (0.96) 
รายไดอ้ื่น               4,144 1,656 150.24 10,132 7,993 26.76 
รวม 158,020 165,672 (4.62) 658,122 734,974 (10.46) 

ก าไรขัน้ตน้            69,547             82,700  (15.90)             309,936               346,685   (10.60) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 45.20             50.42               (10.36) 47.83                             47.69  0.30  

 
 
ไตรมำส 4 ปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้รวม 158.02 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 4.62 โดยมรีำยได้จำกกำรขำย 

ซอฟแวร ์67.55 ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 9.28 รำยไดจ้ำกกำรขำยฮำรด์แวร ์15.84 ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 8.57 มรีำยไดจ้ำก
กำรบรกิำรจ ำนวน 70.48 ลำ้นบำท ลดลง ร้อยละ 2.42 จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน อนัเนื่องมำจำกกลุ่มบรษิทัฯ มรีำยได้
จำกกำรใหบ้รกิำรดำ้นกำรฝึกอบรมทีล่ดลง แต่ในส่วนของกำรใหบ้รกิำรสญัญำ subscription service มทีัง้กลุ่มลูกคำ้ที่ครบ
อำยุและต่อสญัญำ จึงท ำให้มีสญัญำ Subscription Service ซอฟต์แวร์ SolidWorks เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.67 มีสญัญำที่อยู่
ระหว่ำงกำรใหบ้รกิำร จ ำนวน 3,298 สญัญำเพิม่ขึน้จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่มจี ำนวน 3,121 สญัญำ 

 
 
 



 

ส ำหรบัปี 2563 มีรำยได้รวมจ ำนวน 658.12 ล้ำนบำท ลดลง จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน ร้อยละ 10.46 โดยมี
รำยไดจ้ำกกำรขำยซอฟแวร์ จ ำนวน 365.43 ลำ้นบำท ลดลง จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 17.26 เนื่องจำกกำรชะลอ
ตวัของกำรผลติภำคอุตสำหกรรมกำรผลติเพื่อกำรส่งออกโดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต ์ซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกกำรชะลอ
ตวัของเศรษฐกจิโลกและมำตรกำรกดีกนัทำงกำรคำ้ประกอบกบั ยงัคงมกีำรชะลอตวัของภำคกำรก่อสรำ้งอย่ำงต่อเนื่อง กำร
ลงทุนภำครฐั ในส่วนของ EEC ยงัคงอยู่ในขัน้ตอนกำรวำงแผน และยงัมีควำมกงัวลต่อกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรสั         
โคโรนำ 2019 (COVID 19) จงึท ำใหแ้ผนกำรด ำเนินงำนในบำงโครงกำรต้องถูกเลื่อนออกไป อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ มรีำยได้
จำกกำรบรกิำรจ ำนวน 282.56 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
  

สรปุต้นทุนและค่าใช้จ่าย            

หน่วย : พนับาท ไตรมาส 4-2563 ไตรมาส 4-2562 เปล่ียนแปลง ปี 2563 ปี 2562 เปล่ียนแปลง 
(บาท) (บาท) % เพ่ิม (ลด) (บาท) (บาท) % เพ่ิม (ลด) 

ตน้ทุนขายซอฟแวร ์          40,229             38,113  5.55               151,201               156,856   (3.61) 

ตน้ทุนขายฮารด์แวร ์           10,713  12,222  (12.35)               55.135              102,484   (46.20) 
ตน้ทุนการบรกิาร 33,385    30,981  7.76    131,717                  120.955 8.90 
รวม 84,327 81,316 3.70 338,053 380,295 (11.11) 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย           42,062    48,628  (13.50)               162,474               176,307   (7.85) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร           29,100  26,495  9.83                100,181                106,164   (5.64) 
ตน้ทุนทางการเงนิ 67 - - 341 7 4,771.42 
ค่าภาษนีิตบิุคคล 1,899 1,197 58.65 12,092 14,575 (17.04) 
รวม 73,128 76,320 (4.18) 275,088 297,053 (7.40) 
ก าไรสุทธิ           565  8,037  (92.97)                 44,982                57,626   (21.94) 

อตัราก าไรสุทธิ 0.36 4.85          (92.57) 6.83 7.84 (12.88) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท)              0.002                  0.040                 0.16     0.28   

 
 
            ไตรมำส 4 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยซอฟแวร์ จ ำนวน 40.23 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั
รอ้ยละ 40.44 มตี้นทุนขำยฮำร์ดแวร์ จ ำนวน 10.71 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 32.39 มตี้นทุนกำรบรกิำร 
33.39 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 52.63  
 
            ส ำหรบัปี 2563 กลุ่มบรษิทัมตี้นทุนขำยซอฟต์แวร์จ ำนวน 151.20 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 
45.65 มตีน้ทุนขำยฮำร์ดแวร์ จ ำนวน 55.14 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 36.80 มตี้นทุนกำรบรกิำรจ ำนวน 
131.72 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัร้อยละ 53.39 มตี้นทุนขำยและบรกิำรจ ำนวน 338.05 ล้ำนบำท โดยมอีตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั ร้อยละ 47.83 นอกจำกนี้ส ำหรบัปี 2563 มีต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย จ ำนวน 162.47 ล้ำนบำท และ
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจ ำนวน 100.18 ลำ้นบำท ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้น          
ในปี 2562 
           
 



 

          เนื่องจำกกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรบรหิำรตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้ ค่ำใชจ้่ำยดำ้นกจิกรรมทำงกำรตลำดลดลงรวมทัง้
กำรออกมำตรำกำรเพื่อเยยีวยำและลดผลกระทบของ COVID-19 จำกรฐับำล ที่กลุ่มบรษิทัฯ น ำมำใช้ได้แก่ กำรน ำส่งเงนิ
สมทบประกนัสงัคม กำรหยุดน ำสง่เงนิกองทุนส ำรองเลีย้งชพี-สว่นนำยจำ้งชัว่ครำว และมกีำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยในกำรวจิยัและ
พฒันำเป็นสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำ จ ำนวน 3.35 ลำ้นบำท ท ำให้ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำร ลดลง ร้อยละ 7.85 และ ร้อยละ 5.64 เมื่อเทียบจำกปีก่อน ส่งผลให้ปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถท ำก ำไรสุทธิ
จ ำนวน 44.98 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 6.83   
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563  กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมจ ำนวน 660.44 ลำ้นบำท ซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัประกอบดว้ย 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เท่ำกบั 362.34 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวยีน เท่ำกบั 70.10 ลำ้นบำท 
ลูกหนี้อื่น-ต้นทุนบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำ เท่ำกบั 72.55 ล้ำนบำท สนิค้ำคงเหลอื เท่ำกบั 33.78 ล้ำนบำท ที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ 92.64 ลำ้นบำท สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้จ ำนวน 16.29 ลำ้นบำท สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 10.02 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้ 44.99 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 7.31 เปรยีบเทยีบจำก วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 อนัเนื่องจำก  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เพิม่ขึน้ 8.67 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 2.45 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เพิม่ขึน้ จ ำนวน 
6.20 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 9.71 ลูกหนี้-ต้นทุนบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ เพิม่ขึน้ 7.96 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 12.32  สนิคำ้
คงเหลอื เพิม่ขึน้ 10.23 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 43.47 ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อกำรลงทุน เพิม่ขึน้ 3.01 ลำ้นบำท คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.35 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำ-สุทธ ิเพิม่ขึน้ 2.77 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 108.11 
 
        หนี้สนิหมุนเวยีนรวม จ ำนวน 278.53 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 23.17 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 9.07 โดยหนี้สนิส่วนใหญ่ 
ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น และรำยได้รบัล่วงหน้ำ ซึ่งเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มเีจ้ำหนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึ้น จ ำนวน 16.02 ลำ้นบำทคดิเป็นรอ้ยละ 20.39 และมี
รำยได้รบัล่วงหน้ำที่เกดิจำกกำรให้บรกิำร Subscription Service เพิม่ขึ้น 0.83 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 0.47 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนที ่
เพิม่ขึ้น 5.09 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 13.88 เป็นผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบญัชทีี่เกิดจำกลุ่มบรษิัทฯ ได้น ำ
มำตรำฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ มำถอืปฏบิตัเิป็นครัง้แรกตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563   
 
         ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 บรษิทัมสี่วนของผูถ้ือหุน้ เท่ำกบั 340.16 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16.73 ล้ำนบำท 
คดิเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัยร์วม เท่ำกบัรอ้ยละ 51.50 เกดิจำกผลก ำไรสุทธขิองบรษิทัใหญ่ เพิม่ขึ้น จ ำนวน 44.99 ลำ้นบำท และ 
มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล จำกก ำไรสุทธิบริษัทฯ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 จ ำนวน 28 ล้ำนบำท                     
เมื่อเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 323.43 ล้ำนบำท คิดเป็นสดัส่วนต่อสนิทรพัย์รวมเท่ำกับ                    
รอ้ยละ 52.55 
 
 
 
 



 

งบกระแสเงินสด 
 

(หน่วย : พนับาท) 
รายการ 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 เปล่ียนแปลง % เพ่ิม(ลด) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 60,093  86,374   (20,281)       (30.43) 
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน  (19,715) (26,593)        6,880        (25.87) 
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ  (31,460)  178,357  (209,817)     (117.64)  
กระแสเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธ ิ 8,665 238,594   (229,929) (96.37) 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี          362,336  353,671   8,665          2.45 

        
       
         ส ำหรบังวดปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิ (ที่ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน 
60.09 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ทีใ่ชไ้ปใน) กจิกรรมกำรลงทุน 19.72 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ใชไ้ปในกำรลงทุน เพื่อกำรซื้อ ทีด่นิ 
อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 17.09 ลำ้นบำท และไดร้บัเงนิสดจำกกำรขำยทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 0.70 ลำ้นบำท กระแส
เงนิสดสุทธ ิ(ที่ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 31.46 ล้ำนบำท มีกำรช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ จ ำนวน 3.12 
ลำ้นบำท และมกีำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล จำกก ำไรสุทธบิรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 จ ำนวน 28 ล้ำน
บำท ในอตัรำ 0.10 บำทต่อหุ้น และเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัในปีก่อน มีกำรออกหุ้นเพิม่ทุนให้กบัผู้ถอืหุ้นเดมิ จ ำนวน 17.20 
ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงนิปันผล จ ำนวน 24.84 ล้ำนบำท จึงท ำให้เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม  
2563 มเีท่ำกบั 362.34 ลำ้นบำท 
 
 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื    
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                  (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                          ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
                                                                           บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
 


