
 

    เลขที ่APP_AF640501                                                       
                                                                บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    14 พฤษภำคม 2564 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัไตรมำส 1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2564 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
             บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรบัไตรมำส 1 สิ้นสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจำกช่วงเวลำ
เดยีวกนั ไตรมำส 1 ปี 2563  ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    

         

หน่วย : พนับาท 
ไตรมาส 1-2564 ไตรมาส 4-2563 เปล่ียนแปลง  ไตรมาส 1-2563 เปล่ียนแปลง 

(บาท) (บาท) % QoQ (บาท)  % YoY 

รายไดจ้ากการขายซอฟแวร ์ 65,878 67,582 -2.52 74,804 -11.93 
รายไดจ้ากการขายฮารด์แวร ์ 22,668 15,844 43.07 16,157 40.30 
รายไดจ้ากการบรกิาร 76,940 70,450 9.21 70,040 9.85 
รายไดอ้ื่น               4,690                4,144 13.18 3,941 19.01 
รวม 170,176 158,020 7.69 164,942 3.17 

ก าไรขัน้ตน้ 76,665            69,547            10.23 80,455 -4.71 

อตัราก าไรขัน้ตน้ 46.33 45.20 2.50 49.97 -7.28 

 
 
ในไตรมำส 1 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำยได้รวม 170.18 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น ร้อยละ 7.69 รำยได้จำกกำรขำย 

ซอฟแวร ์65.88 ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 2.52 รำยไดจ้ำกกำรขำยฮำรด์แวร์ 22.67 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 43.07 จำกกำร
ขำยเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ ์3 มติ ิทีม่กีำรจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มอุตสำหกรรมและหน่วยงำนภำครฐั มรีำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 
76.94 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9.21 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจำกกลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
ผลติชิน้งำนและกำรใหบ้รกิำรตดิตัง้โปรแกรมยอ้นหลงัใหก้บัลูกคำ้  มรีำยไดอ้ื่น 4.70 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.18 ในสว่น
ของกำรให้บริกำรสญัญำ subscription service มีทัง้กลุ่มลูกค้ำที่ครบอำยุและต่อสญัญำ จึงท ำให้มีสญัญำ Subscription 
Service ซอฟตแ์วรด์ำ้นกำรออกแบบ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 2.74 สญัญำทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรใหบ้รกิำร จ ำนวน 3,291  สญัญำเพิม่ขึน้
จำกงวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งมจี ำนวน 3,203  สญัญำ ส่งผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 10.23 และอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 2.50  

 



 

เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้รวม 164.94 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น  ร้อยละ 3.17 มี
รำยได้จำกกำรขำยซอฟแวร์ 74.80 ล้ำนบำท ลดลง ร้อยละ 11.93 แม้มีแนวโน้มกำรกระเตื้องขึ้นของกลุ่มลูกค้ำ
ภำคอุตสำหกรรมกำรผลติเพื่อกำรส่งออกโดยเฉพำะอุตสำหกรรมยำนยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ในช่วงเดอืน
มกรำคมและกุมภำพนัธ์ แต่หลงัจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำ ในระลอกที ่3 ท ำให้มกีำรชะลอกำรสัง่ซื้อออกไป 
รำยได้จำกกำรขำยฮำร์ดแวร์ 16.16 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40.30 จำกยอดขำยที่เพิ่มขึ้นของเครื่องพิมพ์ 3 มิต ิ              
ขนำดกลำง รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 70.04 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 9.85 จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดบ้รกิำรของบรษิทัย่อย 
และรำยได ้กำรใหบ้รกิำรตดิตัง้โปรแกรมยอ้นหลงัใหก้บัลูกคำ้  

 

สรปุต้นทุนและค่าใช้จ่าย          

หน่วย : พนับาท ไตรมาส 1-2564 ไตรมาส 4-2563 เปล่ียนแปลง ไตรมาส 1-2563 เปล่ียนแปลง 
(บาท) (บาท) % QoQ (บาท) % YoY 

ตน้ทุนขายซอฟแวร ์ 37,920 40,229 -5.74 38,616 -1.80 

ตน้ทุนขายฮารด์แวร ์ 15,312 10,713 42.93 9,874 55.07 
ตน้ทุนการบรกิาร 35,589 33,385 6.60 32,056 11.02 
รวม 88,821 84,328 5.33 80,546 10.27 

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 41,415 42,062 -1.54 43,509 -4.81 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 22,855 29,100 -21.46 26,610 -14.11 
ตน้ทุนทางการเงนิ 89  67 33.31 103 -13.59 
ค่าภาษนีิตบิุคคล 4,890 1,899  157.51 3,459 41.37 
รวม 69,249                 73,127                -5.30 73,681 -6.02 
ก าไรสุทธิ 12,106 565 2,042.65 10,715 12.98 

อตัราก าไรสุทธิ 7.11 0.36           1,875.00 6.50 9.38 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.04 0.002           1,900.00 0.04                    - 

 
 

            ในไตรมำส 1 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยซอฟแวร ์37.92 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 
42.44 มตี้นทุนขำยฮำร์ดแวร์ 15.31 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 32.45 มตี้นทุนกำรบรกิำร 35.59 ลำ้นบำท 
คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 53.74 

            เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมำส 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขำยซอฟต์แวร์ จ ำนวน 38.62 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำ
ก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 48.38 มตี้นทุนขำยฮำรด์แวร์ จ ำนวน 9.88 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 38.89 มี
ต้นทุนกำรบรกิำรจ ำนวน 32.06 ล้ำนบำท โดยมีอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 54.23 ส่งผลให้กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ ลดลง รอ้ยละ 7.28        
 
 



 

          เมื่อเปรยีบเทียบกบัไตรมำส 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มกีำรบรหิำรต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำร
บรหิำรที่มปีระสทิธภิำพเพิม่ขึ้น จำกกำรที่ทำงภำครฐัยงัตรงึมำตรำกำรเพื่อเยยีวยำและลดผลกระทบของกำรแพร่ระบำด
ไวรสัโคโรนำ จำกรฐับำล ทีก่ลุ่มบรษิทัฯ น ำมำใชไ้ด้แก่ กำรน ำส่งเงนิสมทบประกนัสงัคม กำรหยุดน ำส่งเงนิกองทุนส ำรอง
เลีย้งชพี-ส่วนนำยจำ้งชัว่ครำว และมกีำรบนัทกึค่ำใชจ้่ำยในกำรวจิยัและพฒันำเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำอย่ำง
ต่อเนื่อง อำยุลูกหนี้กำรคำ้ทีเ่กนิก ำหนดช ำระมน้ีอยลง ท ำใหก้ำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู ตำม TFRS #9 ลดลง ท ำให้
ต้นทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำร ลดลง ร้อยละ 4.81 และ รอ้ยละ 14.11 ส่งผลให้ไตรมำส 1 ปี 2564 
กลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถท ำก ำไรสุทธ ิ12.11 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น ร้อยละ 12.98  คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ ร้อยละ 7.11 เพิม่ขึ้น  
รอ้ยละ 9.38   
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564  กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม 700.50 ลำ้นบำท ซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัประกอบดว้ย เงนิสด
และรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 346.94 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีน 102.06 ลำ้นบำท ลูกหนี้อื่น-ตน้ทุนบรกิำร
จ่ำยล่วงหน้ำ 76.03 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอื 48.08 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 92.19 ลำ้นบำท สนิทรพัยภ์ำษีเงนิ
ได ้15.27 ลำ้นบำท สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 13.79 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัยร์วม ทีเ่พิม่ขึน้ 40.06 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 6.07 เปรยีบเทยีบจำก วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 อนัเนื่องจำก  

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลดลง 15.40 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 4.25 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เพิม่ขึ้น 31.96 
ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 45.59 เนื่องจำกมกีำรขยำยเวลำกำรเกบ็เงนิจำกลูกหนี้ ลูกหนี้-ต้นทุนบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ เพิม่ขึน้ 
3.96 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 4.80  สนิคำ้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 14.30 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 42.33 จำกกำรจ่ำยเงนิมดัจ ำค่ำ
เครื่องเครื่องพมิพ ์3 มติ ิ ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ เพื่อกำรลงทุน ลดลง 0.46 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 0.50 สนิทรพัยไ์ม่มี
ตวัตนระหว่ำงพฒันำ-สุทธ ิเพิม่ขึน้ 1.36 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 25.55  
 
        หนี้สนิหมนุเวยีนรวม 303.58 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 25.06 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 โดยหนี้สนิสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีน  เพิม่ขึน้ 11.36 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 12.01 เกดิจำกเจำ้หนี้กำรคำ้ เจำ้หนี้อื่น -รำยได้
รบัลว่งหน้ำ ทีเ่กดิจำกกำรใหบ้รกิำร Subscription Service  เพิม่ขึน้ 12.06 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 6.84  ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคล
คำ้งจ่ำย เพิม่ขึน้ 0.32 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 8.24 หนี้สนิไม่หมุนเวยีน  เพิม่ขึน้ 2.64 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 6.31 เป็น
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชทีีเ่กดิจำกมำตรำฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
         ส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 บรษิทัมสี่วนของผู้ถอืหุ้น  352.53 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 12.37 ลำ้นบำท คดิเป็น
สดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ำกบัรอ้ยละ 50.33 เกดิจำกผลกำรด ำเนินงำนของไตรมำส 1 ปี 2564 ของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ จ ำนวน 
12.12 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 340.16 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรพัย์รวม                         
เท่ำกบัรอ้ยละ 51.50 
 
 
 



 

งบกระแสเงินสด 
 

(หน่วย : พนับาท) 
รายการ 31 มีนาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 เปล่ียนแปลง % เพ่ิม(ลด) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน            (10,329)   (5,998)   (4,331)         72.21 
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทุน  (4,453)  (4,432)       (21)           0.47 
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ                (876)  (866) (10)          1.15 
กระแสเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธ ิ             (15,395) (11,467)   (3,928)        34.25 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี          346,941  342,204   4,737          1.38 

        
       
         ส ำหรบัไตรมำส 1 สิน้สุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิ (ทีใ่ช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน จ ำนวน  
10.33  ลำ้นบำท กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ที่ใชไ้ปใน) กจิกรรมกำรลงทุน 4.45 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่ใชไ้ปในกำรลงทุน เพื่อกำรซื้อ ทีด่นิ 
อำคำรและอุปกรณ์ และเพื่อซื้อสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน  3.03 และ 1.58 ล้ำนบำท และได้รบัเงนิสดจำกกำรขำยที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ 0.16 ลำ้นบำท กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ทีใ่ชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 0.88 ลำ้นบำท มกีำรช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ
ทำงกำรเงนิ และดอกเบี้ยจ่ำย 0.78 และ 0.09 ล้ำนบำท จงึท ำให้เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564    
มเีท่ำกบั 346.94 ลำ้นบำท 
 
 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื    
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                  (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                          ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
                                                                           บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
 


