
 

    เลขที ่APP_AF640801                                                       
                                                                บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 
                                                                                    13 สงิหำคม 2564 
 
เรื่อง   ค ำอธบิำยกำรวเิครำะหง์บกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน ส ำหรบัไตรมำส 2 สิน้สุดวนัที ่30 มถิุนำยน 2564 
 
เรยีน   กรรมกำรและผูจ้ดักำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย             
 

บรษิัท แอพพลิแคด จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย ขอเรยีนชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนของงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรบัไตรมำส 2 สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 โดยมผีลกำรด ำเนินงำนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบจำกช่วงเวลำ
เดยีวกนั ไตรมำส 2 ปี 2563  ตำมทีต่ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนด 
 
รายได้จากการขายและการบริการ    

 
ในไตรมำส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีรำยได้รวม 212.12 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น ร้อยละ 24.65 รำยได้จำกกำรขำย 

ซอฟแวร ์74.40 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 12.93 รำยไดจ้ำกกำรขำยฮำรด์แวร ์55.53 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 145 จำกกำร
ขำยเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ์ 3 มติ ิชนิดพมิพโ์ลหะ ทีม่กีำรจ ำหน่ำยใหก้บักลุ่มสถำบนักำรศกึษำของภำครฐั โดยมรีำยได้
จำกกำรบรกิำร 79.20 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 2.93 มรีำยไดอ้ื่น 3 ลำ้นบำท ลดลง รอ้ยละ 36.14 เมื่อเทยีบกบัไตรมำส 1 
ปี 2564 เกิดจำกก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรพัย์สนิและส่วนแบ่งจำกกำรจ ำหน่ำยซอฟแวร์ด้ำนกำรออกแบบ มีสญัญำกำร
ให้บริกำรสญัญำ subscription service มีทัง้กลุ่มลูกค้ำที่ครบอำยุและต่อสญัญำ จึงท ำให้มีสญัญำ Subscription Service 
ซอฟตแ์วร์ดำ้นกำรออกแบบ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 3.46 เกดิจำกกำรขำยบรกิำรประกนัเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ ์3 มติ ิมสีญัญำ
อยู่ระหว่ำงกำรใหบ้รกิำร จ ำนวน 3,405  สญัญำ เพิม่ขึน้จำกไตรมำส 1 ปี 2564 ซึ่งมจี ำนวน 3,291 สญัญำ จงึสง่ผลใหก้ลุ่ม
บรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 11.40  

 

หน่วย : พนับาท 2Q2563 1Q2564 2Q2564 % เพ่ิม (ลด) 1H2563 1H2564 % เพ่ิม 
(ลด) YOY QOQ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย
ซอฟแวร ์

65,997 65,878 74,398 12.73% 12.93% 140,800 140,276 -0.37% 

รำยไดจ้ำกกำรขำย
ฮำรด์แวร ์

24,954 22,668 55,532 122.54% 144.98% 41,111 78,200 90.22% 

รำยไดจ้ำกกำรบรกิำร 73,318 76,940 79,196 8.02% 2.93% 143,358 156,136 8.91% 
รำยไดอ้ื่น 1,495 4,690 2,995 100.33% -36.14% 5,436 7,685 41.37% 
รวม 165,764 170,176 212,121 27.97% 24.65% 330,705 382,297 15.60% 
ก ำไรขัน้ตน้ 81,016 76,665 85,404 5.42% 11.40% 161,471 162,069 0.37% 
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ 49.32% 46.33% 40.84% -17.19% -11.84% 49.65% 43.58% 12.21% 



 

 
เมื่อเทียบกบัไตรมำส 2 ปี 2563 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้รวมเพิม่ขึ้น ร้อยละ 27.97 เกดิจำกรำยได้จำกกำรขำย

ซอฟแวร ์เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 12.73 รำยไดจ้ำกกำรขำยฮำรด์แวร์ เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 122.54  มรีำยไดจ้ำกำรบรกิำรเพิม่ขึน้ รอ้ยละ
8.02 เกดิจำกกำรขำยบรกิำรประกนัเครื่องพมิพ์และเครื่องผลติภณัฑ์ 3 มติิ มรีำยได้อื่น เพิม่ขึ้น รอ้ยละ 100.33 เกดิจำก
รำยไดค่้ำทีป่รกึษำเกีย่วกบักำรขำยเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ ์3 มติ ิ

 
            ผลกำรด ำเนินงำนครึง่ปีแรกของปี 2564 เมื่อเทยีบกบับงวดเดยีวกนัของปีก่อนกลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วม 382.30 
ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 15.60 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยซอฟแวร ์140.28 ลำ้นบำท ใกลเ้คยีงกบัปีก่อน ถงึแมจ้ะมกีำรประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินและให้ปฏบิตัิตำมมำตรำกำรขอ้ก ำหนดส ำหรบัพื้นทีค่วบคุมพื้นทีค่วบคุมสูงสุดจำกกำรระบำดของโรค
ไวรสัโคโรนำ   มรีำยได้จำกกำรขำยฮำร์ดแวร์ 78.20  ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น ร้อยละ 90.22  เกิดจำกกำรขำยเครื่องพมิพ์และ
ผลิตภณัฑ์ 3 มิติ ชนิดพมิพ์โลหะให้กบัสถำบนักำรศกึษำของภำครฐั มีรำยได้จำกกำรบริกำร 156.14 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น    
รอ้ยละ 8.91 จำกกำรขำยบรกิำรประกนัเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ ์3 มติ ิและรำยไดก้ำรใหบ้รกิำรตดิตัง้โปรแกรมยอ้นหลงั
ใหก้บัลูกคำ้  
 
สรปุต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
 

หน่วย : พนับาท 2Q2563 1Q2564 2Q2564 % เพ่ิม (ลด) 1H2563 1H2564 % เพ่ิม 
(ลด) YOY QOQ 

ตน้ทุนขำยซอฟแวร ์ 34,081 37,920 42,613 25.03% 2.37% 72,697 80,533 10.78% 
ตน้ทุนขำยฮำรด์แวร ์ 14,893 15,312 42,407 184.74% 176.96% 24,767 57,719 133.05% 
ตน้ทุนกำรบรกิำร 34,279 35,589 38,702 12.90% 8.75% 66,335 74,291 11.99% 
รวม 83,253 88,821 123,722 48.61% 39.29% 163,800 212,543 29.76% 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 37,920 41,415 42,641 12.45% 2.96% 81,429 84,056 3.23% 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 20,924 22,855 26,266 25.53% 14.92% 47,442 49,121 3.54% 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 92 89 93 1.09% 4.49% 195 182 -6.67% 
ค่ำภำษนีิตบิุคคล 3,429 4,890 5,001 45.84% 2.27% 6,888 9,891 43.60% 
รวม 62,365 69,249 74,094 18.81% 6.86% 135,954 143,250 5.37% 
ก าไรสุทธิ 20,238 12,106 14,398 -28.86% 18.93% 30,953 26,504 -14.37% 
อตัราก าไรสุทธิ 12.21% 7.11% 6.79% -44.40% -4.59% 9.36% 6.93% -25.93% 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.07 0.04 0.05 -28.86% 18.93% 0.11 0.09 -14.37% 
 
 
 



 

                ในไตรมำส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนขำยซอฟแวร์ 42.61 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ย
ละ 42.73 มตี้นทุนขำยฮำรด์แวร ์42.41 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น รอ้ยละ 23.63 ลดลงจำกกำรขำยเครื่องพมิพแ์ละ
ผลติภณัฑ์ 3 มติชินิดพมิพ์โลหะ เนื่องจำกเป็นสนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ ต้องจดัหำผ่ำนหลำยตวัแทนจ ำหน่ำยและมกีำรแข่งขนัสูง มี
ตน้ทุนกำรบรกิำร 38.70 ลำ้นบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 51.14 

           ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งปีแรกปี 2564 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิัทฯ มีต้นทุนขำยซอฟต์แวร ์
จ ำนวน 80.53 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 42.59 มตี้นทุนขำยฮำร์ดแวร์ จ ำนวน 57.72 ลำ้นบำท โดยมี
อตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 35.48 ลดลงจำกกำรขำยเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ์ 3 มติิ ชนิดพมิพ์โลหะในไตรมำสที่ 2 มี
ตน้ทุนกำรบรกิำร จ ำนวน 74.29 ลำ้นบำท โดยมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 52.42 สง่ผลใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำไรขัน้ต้น 
เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 12.21         
 
          ผลกำรด ำเนินงำนครึง่ปีแรกปี 2564 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนจดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ 
รอ้ยละ 3.23 เกดิจำกค่ำนำยหน้ำและค่ำเสื่อมรำคำเครื่องพมิพแ์ละผลติภณัฑ ์3 มติ ิค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 
3.54 เกดิจำกกำรจดัหำบุคคลำกรทีเ่ชยีวชำญเฉพำะดำ้น กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงใชม้ำตรำกำรที่ทำงภำครฐัออกมำเพื่อเยยีวยำ
และลดผลกระทบของกำรแพร่ระบำดไวรสัโคโรนำ ไดแ้ก่ กำรน ำสง่เงนิสมทบประกนัสงัคม กำรหยุดน ำสง่เงนิกองทุนส ำรอง
เลีย้งชพี-ส่วนนำยจำ้งชัว่ครำว และมกีำรบนัทกึค่ำใช้จ่ำยในกำรวจิยัและพฒันำเป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำ 5.20 
ล้ำนบำท ส่งผลให้ผลกำรด ำเนินงำนครึ่งปีแรก 2564 กลุ่มบรษิัทฯ สำมำรถท ำก ำไรสุทธ ิ26.50 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 
6.93  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน 
 

ณ วนัที่ 30 มถิุนำยน 2564  กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม 715.47 ลำ้นบำท ซึ่งสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัประกอบด้วย เงนิ
สดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 305 ลำ้นบำท ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้หมุนเวยีน 129.60 ลำ้นบำท ลูกหนี้อื่น-ตน้ทุนบรกิำร
จ่ำยล่วงหน้ำ 68.55 ลำ้นบำท สนิคำ้คงเหลอื 69.24 ลำ้นบำท ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 93.84 ล้ำนบำท สนิทรพัยภ์ำษีเงนิ
ไดร้อกำรตดับญัช ี14.67 ลำ้นบำท สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น จ ำนวน 1.03 ลำ้นบำท 

 
สนิทรพัยร์วม เพิม่ขึ้น 55.03 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 8.33  เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เนื่องจำก

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลดลง 57.35 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 15.83 ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น เพิม่ขึน้ 59.50 
ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 85 เกดิจำกกำรขำยและมีกำรขยำยเวลำกำรเกบ็เงนิจำกลูกหนี้ ลูกหนี้ -ต้นทุนบรกิำรจ่ำยล่วงหน้ำ 
เพิม่ขี้น 9 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 15.16 เกดิจำกกำรขำยบรกิำรเพิม่ขึน้ สนิคำ้คงเหลอื เพิม่ขึน้ 35.46 ล้ำนบำท คดิเป็น
ร้อยละ 105  เกิดจำกกำรน ำเข้ำเครื่องพิมพ์และผลิตภัณฑ์ 3 มิติขนำดใหญ่  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 
เพิ่มขึ้น 2.68 ล้ำนบำทคิดเป็นร้อยละ 20.56 เกิดจำกกำรต้นทุนบริกำรจ่ำยล่วงหน้ำที่ เกิน 1 ปี สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนอื่น 
เพิม่ขึน้ 5.2 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 97.43 เกดิจำกสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนระหว่ำงพฒันำ-ERP 
 
 
 



 

 
        หนี้สนิรวม 390.48 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 70.20 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 21.92 โดยหนี้สนิสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เจำ้หนี้กำรคำ้
และเจำ้หนี้หมุนเวยีน เพิม่ขึน้ 47.54 คดิเป็นรอ้ยละ 50.26 เจำ้หนี้อื่น-รำยไดร้บัล่วงหน้ำ เพิม่ขึน้ 18.17 ลำ้นบำท คดิเป็น
รอ้ยละ 12.21 เกดิจำกเจำ้หนี้กำรคำ้บรกิำร Subscription เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้ไม่หมุนเวยีนอื่น เพิม่ขึน้ 2.72 ลำ้นบำท 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.93 เกดิจำกรำยไดบ้รกิำรรบัล่วงหน้ำทีเ่กนิ 1 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
         ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 325 ล้ำนบำท ลดลง 15.17 ล้ำนบำท คิดเป็น
สัดส่วนต่อสินทรพัย์รวม เท่ำกับร้อยละ 45.42  และมีกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที ่             
31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 42 ล้ำนบำท เมื่อเปรยีบเทียบกบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 340.16 ล้ำน
บำท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัยร์วม เท่ำกบัรอ้ยละ 51.50 
 
 
งบกระแสเงินสด 
 

รายการ 2Q2563 1Q2564 2Q2564 % เพ่ิม (ลด) 
YOY QOQ 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ป
ใน)กจิกรรมด ำเนินงำน 

9,078 -10,329  278    -96.94% -102.69% 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ป
ใน) กจิกรรมลงทุน 

-10,687 -4,453 -14,195  32.82% 218.77% 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้ำจำก(ใชไ้ป
ใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 

-29,730 -876 -43,759  47.19% 4895.32% 

กระแสเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำ
เงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง) สุทธ ิ

-31,505 -15,395 -57,349  82.03% 272.52% 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด
ปลำยปี 

322,166 346,941 304,987  -5.33% -12.09% 

        
    
 
 
 
 
 
    



 

          
 
                ส ำหรบัไตรมำส 2 สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดสุทธิ (ที่ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 
จ ำนวน  0.28 ลำ้นบำท ใชไ้ปในกำรซื้อสนิค้ำประเภทเครื่องพมิพ์และผลติภณัฑ ์3 มติขินำดใหญ่  35.79 ลำ้นบำท กระแสเงนิสด
สุทธ ิ(ที่ใช้ไปใน) กจิกรรมกำรลงทุน 14.20 ลำ้นบำท ส่วนใหญ่ใช้ไปในกำรลงทุน เพื่อกำรซื้อทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 8.74 ลำ้น
บำท และน ำไปเพื่อลงทุนในสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ระหว่ำงพฒันำ-ERP  5.62 ล้ำนบำท และได้รบัเงนิสดจำกกำรขำยที่ดนิ อำคำร
และอุปกรณ์ 0.16 ล้ำนบำท กระแสเงนิสดสุทธ ิ(ที่ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ จ ำนวน 43.76 ลำ้นบำท มกีำรจ่ำยเงนิปันผลจำก
ก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2563 จ ำนวน 42 ลำ้นบำท ในอตัรำ 0.15 บำทต่อหุ้น มกีำรช ำระหนี้สนิ
ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินและดอกเบี้ยจ่ำย 1.58 และ 0.19  ล้ำนบำท จึงท ำให้เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วันที ่                  
30 มถิุนำยน 2564  มเีท่ำกบั 304.98  ลำ้นบำท 
 
 
 
 
 
                                                                                    ขอแสดงควำมนับถอื    
 
 
 
 
                                                                               
                                                                                  (นำงสำวฐติพิร  ฉำไธสง) 
                                                                          ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
                                                                           บรษิทั แอพพลแิคด จ ำกดั (มหำชน) 
 

 


